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Vanaf de jaren 1860 maakte Noord-Brabant een langdurig 
proces van industrialisatie door dat de samenleving ingrij-
pend zou veranderen. In Valkenswaard kwam vanaf 1865 
één allesoverheersende bedrijfstak tot ontwikkeling – de 
sigarenindustrie – die rond 1900 aan het merendeel van 
de beroepsbevolking emplooi bood. Deze studie gaat in 
op de vraag hoe zich in Valkenswaard tussen 1850 en 1920 
de economische transitie naar een kapitalistische economie 
voltrok en wat daarvan de gevolgen waren.

tabakswerkers, landbouwers en patroons brengt 
door middel van een complete reconstructie van de Valkens-
waardse bevolkingssamenstelling en een analyse van de 
beschikbare inkomens- en vermogensgegevens de demo-

op het niveau van het huishouden als dat van relevante maat-

samenleving zichtbaar gemaakt.
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Voorwoord

Mijn interesse voor regionale geschiedenis en historisch onderzoek zou niet tot deze dis-
sertatie hebben geleid als Christ van den Besselaar mij op een zeker moment niet had 
geattendeerd op de mogelijkheid daartoe. Dit markeerde het begin van een traject waar-
van het eindpunt lang in nevelen was gehuld, maar dat tegelijkertijd leidde tot diepere 
inzichten, verrijking en uiteindelijk tot dit boek. Mijn promotoren prof. dr. Arnoud-Jan 
Bijsterveld en dr. Angélique Janssens hebben de begeleiding van het promotietraject 
steeds inhoud gegeven op een wijze die ik zeer heb gewaardeerd. Ik ben beiden daarvoor 
veel dank verschuldigd. Een woord van waardering ook aan Christ van den Besselaar die 
steeds als eerste nieuwe teksten onder ogen kreeg, deze van commentaar voorzag en zijn 
fotocollectie beschikbaar stelde. Verder dank ik de medewerkers van het Regionaal Histo-
risch Centrum Eindhoven en in het bijzonder mevrouw De Haas. Door haar fiches van de 
historische kranten konden veel gegevens aan de vergetelheid worden onttrokken. Henk 
Giebels ben ik erkentelijk voor de inzage in zijn collectie van De Eendracht en De Strijd, 
Jan Brouwers voor de eindredactie van dit boek en een woord van dank ook aan hen die 
hun (foto)collecties ter beschikking stelden.

Maar de meeste dank en waardering gaat uit naar degenen in mijn thuisomgeving voor 
hun steun, hun geduld en de geboden ruimte om dit traject tot een goed einde te kun-
nen brengen. Een bijzondere plaats wordt daarbij ingemomen door mijn beide dochters 
en paranimfen Elske en Lotte, en mijn echtgenote Jolène. Aan hen draag ik dit boek op.

Henk van Mierlo, zomer 2014



Afb. 1.1 Het beeld ‘De Sigarenmaker’, vervaardigd door Arthur Spronken, op het Willem II-plein te Valkens-
waard. Het werd in 1966 onthuld en geschonken aan de gemeente Valkenswaard door Willem II-directeur 
Antoon Kersten (collectie Valkerij en Sigarenmakerij Museum).



1  Kalb, Expanding class, 24.

1  De vorming van een industriële 
gemeenschap

  Inleiding, vraagstelling en onderzoekstheorie

Inleiding

Aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw ontwikkelde de pro-
vincie Noord-Brabant zich tot een van de meest arbeidsintensief geïndustrialiseerde regio’s 
van Nederland.1 Bepalend daarbij waren de schoenindustrie in de Langstraat, de textielnij-
verheid op de as Tilburg-Eindhoven-Helmond, de fabricage van gloeilampen in Eindhoven 
en de tabaksnijverheid in de Kempen. De laatste sector werd ook de bepalende industrie 
in Valkenswaard, een gemeente in het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant, onge-
veer tien kilometer ten zuiden van Eindhoven, aan de oostzijde van de Kempen (afb. 1.2).

De huidige gemeente Valkenswaard ontstond op 1 mei 1934 door samenvoeging van 
de tot dan toe zelfstandige dorpen Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard. Na 
een bloeiperiode te hebben gekend tussen 1550 en 1750 vanwege de valkerij, maakte Val-
kenswaard vanaf 1865 een snelle industriële ontwikkeling door, waarbij de plaatselijke 
tabaksnijverheid na 1880 een bepalende factor werd. In 1920 was in deze arbeidsinten-

Afb. 1.2 Valkenswaard, gelegen in de provin-
cie Noord-Brabant.
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sieve industriesector 52% van alle inwoners met een beroepsaanduiding werkzaam.2 In 
1850 was daarentegen nog ongeveer eenzelfde percentage (53,3%) werkzaam in de land-
bouw.3 Het snelle en mono-industriële industrialisatieproces vond plaats zonder een daar-
aan voorafgaande proto-industriële fase.

De industrialisatie heeft in de afgelopen eeuwen geleid tot ingrijpende veranderingen 
in de westerse maatschappij. Deze omwenteling wordt daarom ook wel aangeduid als de 
‘industriële revolutie’.4 Tegelijkertijd worden vraagtekens geplaatst bij het revolutionaire 
karakter ervan, gezien de trage verspreiding van nieuwe productietechnologieën die nog 
decennialang moesten concurreren met de oude beproefde technieken, de trage groei in 
Engeland tussen 1750 en 1850, de minimale verbetering van de levensstandaard van de 
gewone Brit in die periode en het mede daardoor afwezig zijn van de voor een revolutie 
zo kenmerkende scherpe discontinuïteit.5 Ook heeft de visie op de industriële revolutie en 
daarmee ook de interpretatie en de waardering van dit fenomeen, in de afgelopen eeuw 
voortdurend wijziging ondergaan als gevolg van de op de verschillende momenten heer-
sende tijdgeest.6 Maar, zoals Cannadine stelt, de op enig moment dominante interpreta-
tie vestigt slechts de aandacht op één belangrijk aspect van het geheel en is daarom ‘never 
more than a partial view of that very complex process we inadequately refer to as the In-
dustrial Revolution’.7 Onder invloed van de kwantitatief georiënteerde New Economic His-
tory verschoof de aandacht in de laatste decennia van de vorige eeuw naar statistieken op 
nationaal niveau. Die wezen uit dat het bruto nationaal product in Engeland gedurende 
de ‘industriële revolutie’ nauwelijks was toegenomen en er dus geen sprake was van dis-
continuïteit.8 Maar onder anderen Berg, Hudson en Timmins stellen vast dat de betekenis 
van de industriële revolutie in het laatste kwart van de vorige eeuw door het hanteren van 
macro-economische indicatoren ten onrechte is gereduceerd, aangezien de toegepaste 
methodiek leidt tot de salderen van regionale industrialiserings- en de-industrialiserings-
processen.9 Berg en Hudson roepen dan ook op tot de opbouw van een ‘national picture’ 
van economische en sociale veranderingen op basis van regionaal onderzoek met inacht-
neming van een breder innovatieconcept. Daarnaast wijzen zij op het belang van kinder- 
en vrouwenarbeid en op het feit dat de economische, sociale en culturele basis van een in-
dustriële kapitalistische ordening op veel meer berustte dan kan worden vastgesteld met 
de conventionele meting van economische of industriële prestaties.10 Deze studie geeft 
gehoor aan deze oproep en beoogt een bijdrage te leveren aan het beeld van het Neder-
landse industrialiseringsproces zoals zich dat vanaf het midden van de negentiende eeuw 
ontwikkelde. In algemene zin is het onderzoek dan ook gericht op het beantwoorden van 
de vraag hoe zich in Valkenswaard de vorming van een industriële gemeenschap voltrok.

In dit eerste hoofdstuk wordt allereerst het onderwerp industrialisatie behandeld door 
het begrip te definiëren, een indicatie te geven van de randvoorwaarden voor en de ge-
volgen van de industrialisatie zoals die in de literatuur zijn beschreven, en het verloop te 
schetsen van het industrialisatieproces in Nederland in de negentiende en het begin van 
de twintigste eeuw. Op basis van deze context wordt daarna ingegaan op het onderzoeks-
doel, de vraagstelling en op het voor dit onderzoek ontwikkelde ordeningsmodel.
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Industrialisatie

Ondanks de grote betekenis van de industrialisatie is de term tot dusverre niet eenduidig 
gedefinieerd, of in de woorden van de Amerikaanse socioloog Blumer: ‘industrialization 
is either undefined, vague, confused, or given a precision that is superficial and mislead-
ing’.11 Van Zanden en Van Riel koppelen industrialisatie aan de opkomst van het indus-
trieel grootbedrijf en de toepassing van technologische vernieuwing, met name die van 
de stoommachine, met als kenmerk een ‘radicale transformatie van de organisatie van de 
arbeid’.12 De Jonge meent dat de ‘kern van het proces van industriële ontwikkeling is ge-
legen in de opkomst van de fabriekmatige produktie, waarbij het produktieproces wordt 
afgewikkeld onder aanwending van machinerieën, die door krachtwerktuigen als stoom-
machines of motoren in beweging worden gebracht’, dus een transformatie van handma-
tige naar machinale productie.13 Blumer definieert industrialisatie als een ‘process in the 
form of the manufacture of goods through the use of power-driven machinery, with an at-
tendant apparatus for the procurement of necessary materials and for the distribution of 
products’.14 Hoewel Blumer eveneens de machine centraal stelt, beschouwt hij industria-
lisatie wel als een proces, waarbij hij tevens de in- en de output ervan in zijn definitie be-
trekt. Righart waagt zich in zijn handboek over de wording van industriële samenlevingen 
niet aan een definitie van industrialisatie. Wel geeft hij aan dat onder het begrip ‘Industri-
ele Revolutie’, doorgaans wordt verstaan: ‘de keten van uitvindingen en innovaties die in 
Engeland gedurende de tweede helft van de achttiende eeuw plaatsvonden en die het be-
gin inluidden van onze hedendaagse industriële samenleving’.15 In al deze beschrijvingen 
overheerst de technologie als het centrale kenmerk van de industrialisatie.

Andere historici plaatsen echter kanttekeningen bij deze centrale positie van de tech-
nologie. Zo komt Van den Eerenbeemt tot de conclusie dat de technologische innovatie 
niet de oorzaak van de verandering is geweest maar veeleer een gevolg, een (latere) fase 
in een langdurig en geleidelijk proces van ‘een andere economisch-organisatorische op-
zet van de voortbrenging’. Gedurende dit proces treedt het nieuwe niet in de plaats van 
het oude, maar ontwikkelt het zich binnen het oude.16 In dit licht zou de term ‘evolutie’ 

2   Kalb, Expanding class, 93 en 101; De enige andere industriële activiteit bestond toen uit twee schoenfabrieken 
van bescheiden omvang. Waarschijnlijk is dit het hoogste percentage uit de geschiedenis van Valkenswaard, 
aangezien deze percentages nadien dalen naar circa 45% en 27% in 1930 respectievelijk 1954 (ETIN, Rapport 
inzake de sociaal-economische toestand, bijlage, tabel 13 en 18).

3   Tellingen uit het bevolkingsregister van Valkenswaard van 1850 en het gezinskaartensysteem 1920 (RHCe, GA 
VW, inv.nr. 1212, Bevolkingsregister 1850-1860; RHCe, GA VW, inv.nr. 1244, Gezinskaartensysteem, 1920-1934).

4   Vries, ‘Hoe Malthus, uiteindelijk, ongelijk kreeg’, 109; Righart, ‘Inleiding’, 15.
5   Righart, ‘Inleiding’, 17; Vries, ‘Hoe Malthus, uiteindelijk, ongelijk kreeg’, 165-166.
6   Zie het overzicht van Cannadine in: Cannadine, ‘The present and the past’.
7   Cannadine, ‘The present and the past’, 171.
8   Berg en Hudson, ‘Rehabilitating the Industrial Revolution’, 24; Timmins, ‘Gradualism versus discontinuity’, 15.
9   Berg en Hudson, ‘Rehabilitating the Industrial Revolution’, 44; Timmins, ‘Gradualism versus discontinuity’, 15-17.
10  Berg en Hudson, ‘Rehabilitating the Industrial Revolution’, 44; Hudson, The industrial revolution: A new history.
11   Blumer, Industrialization as an agent of social change, 13.
12   Van Zanden en Van Riel, Nederland 1780-1914, 288-289.
13   De Jonge, De industrialisatie in Nederland, 4.
14   Blumer, Industrialization as an agent of social change, 151.
15   Righart, De trage revolutie, 15.
16   Van den Eerenbeemt, ‘Is de stoommachine wel de eerste maatstaf’, 56-57.
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dan ook meer passend zijn dan ‘revolutie’. Ook Righart verwerpt de stelling dat de in-
dustriële revolutie een technologische revolutie is, als een mythe. Hij voert daarvoor on-
der meer de trage verspreiding van de nieuwe (stoom)technologie aan in de bakermat 
van de ontwikkelingen, Engeland. Die technologie leidde daar pas in het midden van de 
negentiende eeuw tot een effectieve mechanisatie in de textielnijverheid.17  Mokyr nuan-
ceert eveneens de opvatting dat de industriële revolutie ‘primarily [was] about technol-
ogy’.18 Hudson ten slotte verklaart de koppeling techniek (en dan met name de stoom-
machine) en industrialisatie door de invloed van deze innovatie op macro-economische 
indicatoren. Maar zij relativeert de relatie tussen techniek en industrialisatie door te 
stellen dat deze innovatie vóór 1850 slechts in een beperkt aantal sectoren en regio’s toe-
passing vond. Andere veranderingen, zoals wijzigingen in de organisatie van productie, 
marketing en de commerciële infrastructuur, en de ontwikkeling van nieuwe produc-
ten, waren zeker zo belangrijk. Zij hadden weliswaar geen direct of grootschalig effect 
op productiviteit, maar wel op werk, vrije tijd, werknemers, de gezinseconomie en der-
gelijke.19

Het ontbreken van een eenduidige definitie is ook verklaarbaar door de verschillende 
invalshoeken van waaruit het verschijnsel industrialisatie kan worden beschouwd: bij-

Afb. 1.3 De fabriek van de firma 
Gebroeders Van Best, in 1871 ge-
bouwd aan de Rapelenburg maar 
na een brand in 1886 herbouwd. 
Deze onderneming was het eer-
ste en lange tijd ook het groot-
ste bedrijf van Valkenswaard, 
foto circa 1915 (collectie H. van 
Mierlo).

Afb. 1.4 Eerste steen van de sigarenfabriek, in 1871 gelegd door Joannes van Best senior (collectie Valkerij 
en Sigarenmakerij Museum).
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voorbeeld vanuit de techniek, de economie of de sociologie. Mokyr onderscheidt in die zin 
vier ‘scholen’. Op de eerste plaats noemt hij de Social Change School, die zich baseert op de 
wijziging die optreedt in de economische transacties, met als kern het ontstaan van een 
markteconomie. De tweede school die hij onderscheidt is die van de Industrial Organiza-
tion, die zich met name richt op het ontstaan van het fabriekssysteem en van grote onder-
nemingen. De derde school is de Macroeconomic School, die de nadruk legt op verande-
ringen in macro-economische variabelen zoals de groei van het nationaal inkomen en de 
samenstelling van het arbeidsvolume. Als laatste school vermeldt Mokyr de Technological 
School die de veranderingen in technologie als belangrijkste verandering aanmerkt.20 Het 
gezamenlijke kenmerk is dat het steeds een veranderingsproces betreft. 

In dit onderzoek wordt uitgegaan van de volgende omschrijving van het begrip indus-
trialisatie: het veranderingsproces dat uitmondde in het grootschalig marktgericht en ge-
concentreerd produceren van goederen. Daarmee wordt aangesloten bij een omschrijving 
van Tilly: ‘the growth of manufacturing in large units’, hetgeen feitelijk neerkomt op een 
combinatie van de eerste twee door Mokyr genoemde ‘scholen’, die van social change en 
industrial organisation.21 Het woord ‘grootschalig’ in de definitie verwijst naar het ken-
merk van massaproductie, waarbij kwantiteiten een overheersende rol gaan spelen; de 
term ‘marktgericht’ slaat op de externe invloed van concurrenten en consumenten die 
druk zetten op zaken als efficiency, kostprijs en afzetmogelijkheden. Dat leidt tot een 
doorlopend zoeken naar en toepassen van vernieuwingen en verbeteringen. Het woord 
‘geconcentreerd’ ten slotte betreft het samenbrengen van arbeidskrachten op een centrale 
plaats met een scheiding van wonen en werken, waardoor onder meer arbeidsverdeling, 
specialisatie, wijzigingen in de organisatie en de beheersing van de factor arbeid mogelijk 
worden. De kern van het veranderingsproces is een economische: de verplaatsing van de 
economische focus van de agrarische naar de industriële sector en dus van de primaire 
economische sector, die grondstoffen en voedsel levert, naar de secundaire, waar de ver-
werking van die producten plaatsvindt. Wintle noemt dit verschijnsel dan ook ‘secundari-
zation’.22 De fabriek werd het centrum van zowel het sociale als het economische leven.23 
In die zin is de aldus geformuleerde definitie van industrialisatie dan ook op te vatten als 
een definitie van dit proces in enge zin. Hierna zal blijken dat er ook een ruime definitie 
van het begrip te formuleren is.

Randvoorwaarden en periodisering industrialisatie

Industrialisatie begint niet ‘zomaar’; er zijn omstandigheden nodig die dit proces niet al-
leen faciliteren maar ook in gang kunnen zetten. Hillebrand en Jansen vatten deze samen 
in drie duo-begrippen: politiek-institutionele, sociaal-economische en mentaal-culturele 

17   Righart, De trage revolutie, 17.
18   Mokyr, The market for ideas, 1.
19   Hudson, The industrial revolution, 3.
20   Mokyr, ‘The industrial revolution’, 3-4. 
21   Tilly, ‘Lyonnais, Lombardy, and labor in industrialization’, 127.
22   Wintle, An economic and social history, 245.
23   Heilbroner, De ontwikkeling van de economische samenleving, 95.
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voorwaarden.24 De politiek-institutionele voorwaarden kenmerken zich door een krachti-
ge en flexibele staat en komen tot uitdrukking in de monopolisering van het gebruik van 
geweld, een gecentraliseerd bestuur, bescherming van particulier eigendom, het wegne-
men van belemmeringen voor het vrije verkeer van personen, goederen en ideeën, en het 
treffen van voorzieningen als infrastructuur, communicatievoorzieningen en onderwijs. 
Bij de sociaal-economische voorwaarden noemen Hillebrand en Jansen de aanwezigheid 
van een constante en grote koopkrachtige vraag, de beschikbaarheid van knowhow en ka-
pitaal, en de aanwezigheid van grondstoffen en een infrastructuur. De mentaal-culturele 
voorwaarden betreffen de aanwezigheid van een burgerlijk-kapitalistische mentaliteit met 
als voornaamste eigenschappen: individuele vrijheid en bezitsindividualisme, calculerend 
gedrag en het systematiserend denken over economische aangelegenheden.25

Een duiding van het begin van de industrialisatie is om meer dan één reden lastig: niet 
alleen is de datering afhankelijk van de gekozen invalshoek, maar zij verschilt ook van 
land tot land en zelfs van regio tot regio. Daarbij komt dat zelfs als de invalshoek eendui-
dig is, bijvoorbeeld technologie, verschillende tijdstippen mogelijk zijn. Van den Eeren-
beemt geeft daarvan een treffend voorbeeld als het gaat om de stoommachine. Afhanke-
lijk van het antwoord op de vraag welk moment daarvoor bepalend is – dat van de inventie 
(de uitvinding), van de innovatie (de toepassing in de praktijk) of van de diffusie (alge-
mene toepassing) van de stoommachine – zou het begin van de industriële revolutie in 
Nederland naar zijn mening te situeren zijn in het jaar 1774, circa 1820 dan wel op zijn 
vroegst rond 1870.26 Maar als een land als geïndustrialiseerd wordt aangemerkt, behoeft 
dat nog niet te betekenen dat elke regio is geïndustrialiseerd en dit geldt evenzeer voor 
de relatie regio en individuele gemeente.27 Een indicatie van de omvang van de industri-
alisatie vormt het percentage van de mannelijke beroepsbevolking dat werkzaam is in de 
landbouw. Kastelein houdt daarbij een percentage aan van minder dan 30, wil er sprake 
zijn (geweest) van industrialisatie.28 Hoewel het een arbitrair bepaalde en simplificerende 
norm is, heeft deze het voordeel van de eenvoud, eenduidigheid en toepasbaarheid, bij-
voorbeeld wanneer er weinig gegevens beschikbaar zijn. Daarbij komt dat bij de bepaling 
van het moment van begin en einde van het industrialisatieproces wordt volstaan wordt 
met een indicatieve duiding. Om die redenen wordt de landbouwparticipatienorm van 
30% in deze paragraaf voorshands als vuistregel gehanteerd teneinde het verloop van het 
industrialiseringsproces in Nederland op hoofdlijnen te kunnen volgen. Maar de norm 
is tegelijkertijd een simplificatie omdat deze ‘niet-landbouw’ gelijkstelt aan ‘industrie’ en 
daarmee voorbijgaat aan andere bronnen van inkomen, zoals ambacht en handel. In een 
volgende paragraaf wordt deze norm daarom enigszins aangepast.

Onomstreden is het antwoord op de vraag in welk land de industriële revolutie het eerst 
op gang kwam. Engeland gold als ‘the first industrial nation’.29 Maar ook hier is de perio-
disering niet eenduidig. Voor Engeland als geheel hanteren King en Timmins een lange 
periode, namelijk 1700-1850, een keuze die onder meer is gebaseerd op waarnemingen 
van tijdgenoten van optredende significante veranderingen.30 Hillebrand en Jansen daar-
entegen laten de industrialisatie in Engeland pas beginnen in de tweede helft van de acht-
tiende eeuw.31 Voor Nederland als geheel zijn er redenen om aan te nemen dat het proces 
van industrialisering grofweg samenvalt met de (lange) negentiende eeuw, maar er zijn 
grote verschillen per regio en gemeente.32 De aanvang van de industrialisatie kan in Ne-
derland worden bepaald op het eerste kwart van de negentiende eeuw. Deze datering is 
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gebaseerd op enquêtes uit 1816 en 1819 waaruit blijkt dat er zich toen met name in de pro-
vincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant verschillende grootbedrijven 
bevonden met meer dan veertig werknemers.33 Hier vond dus toen al concentratie plaats 
van werkzaamheden, zij het nog op beperkte schaal en met een beperkte scope, namelijk 
in het bijzonder in de textielsector. Ook Lucassen hanteert het begin van de negentiende 
eeuw als startpunt van een positieve economische ontwikkeling.34

Volgens de volkstelling van 1849 was op dat moment in Nederland 43% van de manne-
lijke beroepsbevolking werkzaam in de landbouw.35 De provincie Drenthe had met 60% 
het hoogste percentage, Noord-Holland met 20% het laagste. In zes provincies, waaron-
der Noord-Brabant, was het percentage 50% of hoger, terwijl de twee noordelijke provin-
cies net onder de 50% uitkwamen. Naast Noord-Brabant en Drenthe realiseerden Limburg 
(57%), Zeeland (56%), Gelderland en Noord-Brabant (52%) en Overijssel (50%) percenta-
ges van 50% of meer. Groningen en Friesland hadden een percentage van 49% respectie-
velijk 46%. In Utrecht, Noord- en Zuid-Holland waren met 38%, 20% en 29% relatief de 
minste mannen in de landbouw werkzaam. Van Zanden en Van Riel constateren tussen 
1840 en 1870 eerst een trage en vervolgens een versneld verlopende ontwikkeling van de 
industrie. De ‘industriële spurt’ schrijven zij toe aan de liberalisering van het handelsver-
keer, de verlaging van de transactiekosten en de daardoor mogelijk gemaakte integratie 
van nationale en internationale markten, waardoor processen van specialisatie op gang 
kwamen. Daarnaast verbeterde de Nederlandse concurrentiepositie omdat hier de lonen 
veel minder waren gestegen dan elders.36 Dat leidde er in hun optiek toe dat in de periode 
1860-1870 de overgang van de ‘stationary state’ van de achttiende eeuw naar het proces 
van ‘modern economic growth’ werd afgerond. Doordat daarna door de agrarische depres-
sie (1882-1896) de landbouw wegviel als bron van moderne economische groei, versnelde 
deze ontwikkeling het transformatieproces, waardoor deze groei verder kon doorzetten. 
De aanleiding van de agrarische depressie, de import van goedkoop graan uit Noord-Ame-
rika, zorgde door de daling van de agrarische prijzen en dus van de voedingsmiddelen ook 
voor een stijging van het reële inkomen en daarmee voor een stijging van de vraag naar 

24   Ook Van den Brink neemt in zijn studie van Woensel deze begrippen als uitgangspunt (Van den Brink, De grote 
overgang, 57).

25   Hillebrand en Jansen, ‘Voorwaarden voor industrialisering’, 25-32.
26   Van den Eerenbeemt, ‘Is de stoommachine wel de eerste maatstaf’, 57-58.
27   Timmins, ‘Gradualism versus discontinuity’, 15-17.
28   Kastelein, ‘Groei naar een industriële samenleving’, 17. Zijn omschrijving dat dit percentage van toepassing is 

op ‘direct bij de landbouw betrokken mensen’ is in deze studie opgevat als zijnde van toepassing op de man-
nelijke beroepsbevolking.

29   Vries, ‘Hoe Malthus, uiteindelijk, ongelijk kreeg’, 164.
30   King en Timmins, Making sense of the Industrial Revolution, 5.
31   Hillebrand en Jansen, ‘Voorwaarden voor industrialisering’, 25.
32   Hudson, The Industrial Revolution: A new history.
33   Brugmans, De arbeidende klasse, 16-31.
34   Lucassen, ‘De sociale ontwikkeling’, 120, 122-123.
35   http://www.volkstellingen.nl/nl/volkstelling/jaarview/1849/ Vanwege de beperkingen van de beschikbare ge-

gevens is daarbij een aantal aannames gedaan. Zo is de mannelijke beroepsbevolking bepaald door het totaal 
aantal van de mannen te verminderen met het aantal mannen dat geen beroep had of als beroep schoolleer-
ling. Verder zijn als werkzaam in de landbouw beschouwd de landbouwers en de beroepsgroep ‘arbeiders/dag-
loners’. Het landelijke gemiddelde is daarbij berekend op basis van het totaal van de provinciecijfers.

36   Van Zanden en Van Riel, Nederland 1780-1914, 277, 285-286.
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andere producten.37 Van der Woud koppelt de groeiontwikkeling in het midden van de ne-
gentiende eeuw aan de omwenteling die in het revolutiejaar 1848 had plaatsgevonden en 
die leidde tot een veel grotere politieke en economische vrijheid. Hij benadrukt dat toen 
ook de basis werd gelegd voor de moderne infrastructuur, van belang voor communicatie 
en mobiliteit en daardoor essentieel voor economische en sociale groei.38

De volkstelling van 1899 laat zien dat het aantal arbeiders in de secundaire sector in 
Nederland gedurende de voorafgaande halve eeuw weliswaar met tien procentpunten is 
toegenomen, maar ook dat met 33% van de mannelijke beroepsbevolking werkzaam in de 
landbouw het industrialisatieproces zeker nog niet als afgerond kan worden beschouwd.39 
Evenals in 1849 had de provincie Drenthe ook in 1899 het hoogste (53%) en Noord-Hol-
land het laagste (16%) percentage landbouwende mannen. Verder hadden dezelfde drie 
provincies als in 1849 (Noord- en Zuid-Holland en Utrecht) het laagste percentage, (ver) 
onder het landelijke gemiddelde (16%, 19% respectievelijk 28%). In de overige acht pro-
vincies was, op één na – Overijssel met 38% – sprake van percentages van (ver) boven de 
veertig. Naast de al genoemde provincies Drenthe en Overijssel, betrof dat Noord-Brabant 
en Groningen (41%), Gelderland (44%), Friesland en Limburg (47%) en Zeeland (50%). 
Wel daalde in de periode 1849-1899 in de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Utrecht 
het percentage van de mannelijke beroepsbevolking werkzaam in de landbouw met meer 
dan de landelijke tien procentpunten, namelijk met elf, dertien respectievelijk elf procent-
punten.

In de periode 1899-1909 daalde op nationaal niveau de landbouwparticipatie van de 
mannelijke beroepsbevolking opnieuw, nu met vier procentpunten en kwam daarmee 
terecht op 29%, waarmee Nederland als geheel op dat moment volgens de definitie van 
Kastelein als geïndustrialiseerd kan worden aangemerkt. Maar de verschillen tussen de 
regio’s bleven groot en hadden betrekking op dezelfde provincies als in 1899.40 Wel daal-
de de landbouwparticipatiegraad in dit decennium in alle provincies. Deze daling was het 
sterkst in Limburg en Overijssel met zeven respectievelijk vijf procentpunten. De provin-
cie Noord-Brabant bleef wat achter bij de landelijke tendens, met een daling van 3 procent-
punten tot op een niveau van 38%. Maar binnen de provincie bestonden in 1909 grote 
verschillen. De procentuele landbouwparticipatie was het hoogst in de noordoostelijke re-
gio van de provincie (64%) en het laagst in het midden van Noord-Brabant (26%). Van de 
regio’s ’s-Hertogenbosch en omgeving (34%), de Kempen (39%), en westelijk Noord-Bra-
bant (35%) lag het percentage in de buurt van het provinciegemiddelde. De Peel regio ten 
slotte zat daar met 44% iets boven. Van de 184 Noord-Brabantse gemeenten was in bijna 
driekwart (147) het percentage landbouwers 30% of hoger. In deze gemeenten woonde 
57% van de mannelijke beroepsbevolking. Slechts 37 gemeenten, waaronder de toenmali-
ge grote steden Breda, ’s-Hertogenbosch en Tilburg, kunnen in 1909 volgens de definitie 
van Kastelein als geïndustrialiseerd worden aangemerkt. Hoewel Noord-Brabant in 1909 
als geheel nog niet geïndustrialiseerd kan worden genoemd, gold dat wel voor een enke-
le regio (het midden van Noord-Brabant) en voor een kwart van de Noord-Brabantse ge-
meenten. Ook Valkenswaard, deel uitmakend van de regio de Kempen, behoorde met een 
landbouwparticipatie van 18% tot de geïndustrialiseerde plaatsen. Van de 31 Kempense 
gemeenten hadden, naast Valkenswaard, er nog 5 een landbouwparticipatie- percentage 
lager dan 30, namelijk de stad Eindhoven (percentage lager dan 1) en vier daaraan gren-
zende gemeenten: Gestel (10%), Stratum (5%), Strijp (14%) en Tongelre (29%).41 Als niet 
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aan Eindhoven grenzende gemeente nam Valkenswaard daarmee regionaal bezien een 
bijzondere positie in.

Door de andere indeling van de volkstelling van 1920, namelijk in economisch-geogra-
fische regio’s in plaats van provincies, is een vergelijking met 1909 slechts gedeeltelijk 
mogelijk. Landelijk gezien daalde de landbouwparticipatie in de periode 1909-1920 op-
nieuw met 4 procentpunten, nu tot een niveau van 25%. In Noord-Brabant was de daling 
groter, namelijk 7 procentpunten, waarmee deze provincie op 31% uitkwam.42 Binnen de 
provincie maakte de volkstelling een onderscheid in vijf regio’s, waarvan de landbouw-
participatiepercentages varieerden van 53% in westelijk Noord-Brabant tot 14% en 12% in 

37   Van Zanden en Van Riel, Nederland 1780-1914, 359-361.
38   Van der Woud, Een nieuwe wereld, 14 en 15.
39   http://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?LYR=G1:0,G2:0&LA=nl&DM=SLNL&PA=7381bt&D1=0-2,12-23&D2= 

a&D3=0-11&D4=0-10&STB=G3&HDR=T, d.d. 2 november 2006. De mannelijke beroepsbevolking is bepaald 
door het totaal aantal inwoners van het mannelijke geslacht te verminderen met die zonder een beroep.

40   CBS, Uitkomsten beroepstelling 1909, Deel 2. Drenthe had een percentage van 50%, Noord- en Zuid-Holland en 
Utrecht 14%, 16% respectievelijk 24%.

41   Eigen tellingen per gemeente (CBS, Uitkomsten beroepstelling 1909, Deel 2).
42   CBS, Uitkomsten der beroepstelling 31 december 1920. Dit percentage is wellicht wat aan de te lage kant omdat 

één regio zowel een deel van Noordoost Noord-Brabant omvatte als noordelijk Limburg. Gezien de hoge land-
bouwparticipatie in dat deel van Noord-Brabant in 1909, zal het werkelijke percentage voor de provincie ze-
ker niet lager zijn geweest. Het betreft de volgende gemeenten uit het noordoostelijk deel van Noord-Brabant: 
Beers, Beugen c.a., Boxmeer, Cuijk c.a., Escharen, Gassel, Grave, Haps, Linden, Maashees c.a., Mill c.a., Oef-
felt, Oploo c.a., Sambeek, Velp, Vierlingsbeek en Wanroij (CBS, Uitkomsten der beroepstelling 31 december 1920).

Afb. 1.5 Sigarenmakers aan het werk in de fabriek van de firma van Jaspers en Snellens, circa 1915 (collectie 
H. van Mierlo).
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het Noord-Brabantse westelijke en oostelijke industriegebied. Het eerste gebied omvatte 
grofweg de omgeving Tilburg en de Langstraat, het tweede bestreek in ruime zin de as 
Eindhoven-Helmond, een regio waartoe ook Valkenswaard behoorde. Op deze beide ‘as-
sen’ concentreerde zich de industriële ontwikkeling in de provincie.

Geconcludeerd kan worden dat, gerelateerd aan de landbouwparticipatie, Nederland als 
geheel rond 1909 als geïndustrialiseerd kan worden aangemerkt. Wel verschilde daarbij 
de situatie per provincie sterk. Zo verwierf Noord-Brabant als geheel die kwalificatie pas 
aan het begin van jaren twintig van de twintigste eeuw. De regionalisering van het indus-
trialisatieproces blijkt niet alleen uit de verschillen tussen maar vooral ook die binnen 
de provincies. In Noord-Brabant bijvoorbeeld was het midden van de provincie al vóór 
1909 geïndustrialiseerd, terwijl het westelijk gedeelte nog in 1920 een landbouwparti-
cipatie van meer dan vijftig procent kende. Valkenswaard daarentegen had in 1920 een 
landbouwparticipatiegraad van nog maar 10,5%.43 In figuur 1.1 is de ontwikkeling van de 
landbouwparticipatie tussen 1849 en 1920 in Nederland, Noord-Brabant en Valkenswaard 
in grafiekvorm weergegeven. Daaruit blijkt dat de landbouwparticipatie in Valkenswaard 
aanzienlijk sterker terugliep dan het geval was op nationaal en provinciaal niveau, waaruit 
weer kan worden afgeleid dat, althans op basis van Kasteleins uitgangspunt, zich in deze 
gemeente in relatief korte tijd een ingrijpend industrialisatieproces voltrok.

Gevolgen industrialisatie

‘More changed in Britain than just the way in which goods and services were produced’, 
aldus Mokyr.44 Hoewel de kern van de industrialisatie, in wezen het op een andere wijze 
voortbrengen van producten, een eenvoudige aanpassing lijkt, heeft zij geleid tot ingrijpen-

Toelichting: het percentage geeft het aandeel weer van mannen met een beroep in de landbouw als percentage van 
het totale aantal mannen met een beroepsvermelding.
Bron: Nederland en Noord-Brabant: http://www.volkstellingen.nl/nl/volkstelling/jaarview/1849/; http://statline.
cbs.nl/ (1899); CBS, Uitkomsten beroepstelling 1909, Deel 2; CBS, Uitkomsten der beroepstelling 31 december 1920. De 
vergelijkende cijfers van Valkenswaard zijn ontleend aan RHCe, GA VW, inv.nr. 1212, Bevolkingsregister 1850; inv.nrs. 
1222-1228, Bevolkingsregisters 1900-1910; inv.nrs. 1235-1236, Dienstbodenregisters 1900-1910; inv.nr. 1244, Gezins-
kaartensysteem 1920 en inv.nr. 1245, Afzonderlijk registratiekaartensysteem 1920.

Figuur 1.1 Percentage mannen met beroepsvermelding werkzaam in de landbouw in Nederland, 

Noord-Brabant en Valkenswaard, 1849-1920

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

1849 1899 1909 1920 

Nederland Noord-Brabant Valkenswaard 



 Gevolgen industrialisatie 21

de veranderingen op tal van gebieden, dan wel reeds in gang gezette wijzigingen versneld: 
kortom het proces fungeerde als een ‘agent of change’ van de gehele samenleving.45 Op po-
litiek-institutioneel niveau noemt Zwaan wijzigingen als centralisatie van het bestuur, bu-
reaucratisering, het ontstaan van nieuwe overheidstaken, maatschappelijke differentiatie 
en specialisatie, en de overgang van een standen- naar een klassensamenleving.46 Ook op 
mentaal-cultureel gebied leidt industrialisatie tot veranderingen, waarbij rationaliteit, indi-
vidualisering, disciplinering en secularisering kernwoorden zijn. Oude tradities, waarden, 
normen en denkvormen eroderen en maken plaats voor nieuwe manieren van denken, 
doen en waarderen. Het pre-industriële arbeidsethos, met een taakgeoriënteerde denkwijze 
en gericht op werken om in de primaire behoeften te voorzien, verandert in een industrieel 
arbeidsethos, waarbij tijdgericht denken centraal komt te staan: de ‘tyranny of the clock’.47 
Blumer noemt in dit kader ook het ontstaan van onpersoonlijke sociale relaties die in de 
plaats treden van het paternalisme.48 Als economische gevolgen van de industrialisatie gel-
den onder meer de versnelling van de economische groei, waarbij het groeidenken steeds 
meer tot ideologie wordt verheven, de daling van het economische aandeel van de agrarische 
sector, een inkomensverbetering met een verandering van het traditionele consumptiepa-
troon, een transportrevolutie met reductie van transportkosten en het ontstaan van een eco-
nomisch imperialisme.49 Als sociale gevolgen benoemen Righart en Zwaan onder meer de 
demografische transitie, waarbij de geboorte- en sterfte cijfers, die aanvankelijk hoog zijn, 
beide aanzienlijk dalen, en waarbij de immigratie sterk toeneemt. Dit leidt tot een groei van 
de bevolking. Daarnaast vermelden zij de wijzigingen in de arbeidsverdeling door een sterk 
dalend aantal zelfstandigen, een toename van het aantal loontrekkenden (proletarisering) 
en de veranderende sociale stratificatie door een wijziging in de inkomens- en bezitsverhou-
dingen. Ten slotte signaleren beide auteurs het ontstaan van nieuwe vormen van collectieve 
organisatie en actie met het ontstaan van vakbonden, coöperaties en politieke partijen.50

Met name de sociale gevolgen lijken omvangrijker dan door Righart en Zwaan vermeld. 
King en Timmins noemen daarbij niet alleen dat er eerder en meer werd gehuwd, maar 
wijzen ook op de gevolgen van de industrialisatie voor de gezinssamenstelling en -om-
vang. Zij constateren verder dat industrialisatie leidde tot een toenemende ‘household 
instability’, terwijl ook de rol van familie en gezin veranderde, hoewel niet duidelijk is of 
de coherentie door de industrialisatie af- of juist toenam.51 De family economy, waarin het 
gezin zowel een productie- als een consumptie-eenheid vormde, transformeerde naar een 
family wage economy, waarin een balans nodig was tussen het aantal loontrekkenden ener-
zijds en het aantal consumenten anderzijds.52

43   RHCe, GA VW, inv.nr. 1244 en 1245, Gezinskaartensysteem en Afzonderlijk registratiekaartensysteem 1920.
44   J. Mokyr, geciteerd in: Hudson, The industrial revolution, 4-5.
45   Blumer beschouwt industrialisatie als een ‘agent of social change’, maar feitelijk overtreft de reikwijdte van dit 

veranderingsproces het sociale aspect (Blumer, Industrialization as an agent of social change, 4); Righart, De tra-
ge revolutie, 484.

46   Zwaan, ‘Autoritarisme en democratisering’, 540-547.
47   Zwaan en Righart, ‘Rationalisering, disciplinering en secularisering’, 580-602.
48   Blumer, Industrialization as an agent of social change, 40.
49   Righart en Zwaan, ‘Groei, crises en klassenvorming’, 485-513.
50   Righart en Zwaan, ‘Groei, crises en klassenvorming’, 513-516.
51   King en Timmins, Making sense of the Industrial Revolution, 244-257, 260, 263-270.
52   Tilly en Scott, Women, work, and family, 105.
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In het licht van de vele veranderingen die samenhangen met industrialisatie is het daar-
om beter om naast de eerder weergegeven economische definitie van dit proces in en-
gere zin, ook een bredere begripsbepaling te hanteren. Deze omschrijft industrialisatie 
als het gehele proces van economische, sociale en culturele veranderingen dat leidt tot de 
vorming van een industriële samenleving. Veel van deze veranderingen voltrekken zich 
of zijn met name zichtbaar op macroniveau, dan wel manifesteren zich ‘top-down’, zoals 
wetgeving, de centralisatie van bestuur, bureaucratisering en de maatschappelijke diffe-
rentiatie en specialisatie. Andere veranderingen daarentegen zijn ook of vooral zichtbaar 
op regionaal of lokaal niveau, of worden primair op dat niveau geïnitieerd (bottom-up), 
bijvoorbeeld veranderingen op economisch en sociaal gebied. Oplossingen voor algemeen 
historische vraagstukken moeten daarom juist op lokaal of regionaal niveau gezocht wor-
den.53 Hoe sociale verandering zich voltrekt kan immers alleen worden opgespoord op lo-
kaal niveau. Vandaar dat onderzoek naar de vorming van een industriële gemeenschap 
op dit niveau plaats moet vinden. Verschillen in plaatselijke omstandigheden kunnen im-
mers leiden tot een onderling afwijkende ontwikkeling van het industrialisatieproces per 
land, per regio en zelfs per plaats.54 Ook kunnen keuzes en omstandigheden uit het ver-
leden voorwaarden hebben geschapen voor latere ontwikkelingen. Kalb concludeert dat 
‘patterns and directions of development should be established by empirical study of con-
crete societies delimited in space and time’.55 Valkenswaard tussen 1850 en 1920 is zo’n 
concrete gemeenschap. Niet alleen kende deze gemeente met de valkerij een afwijkend 
historisch patroon, maar ook voltrok er zich een industrialisatieproces met een aantal spe-
cifieke kenmerken, zoals het ontbreken van een proto-industriële voorfase, de grote snel-
heid waarmee het industrialisatieproces plaatsvond, het overheersende karakter en de bij-
zondere homogeniteit ervan. Ook bijzonder is dat het proces zich onafhankelijk van een 
nabijgelegen grotere stad voltrok, waardoor het een sterke interne dynamiek moet hebben 
gekend. Het formatieproces van deze gemeenschap is daarom bij uitstek geschikt als on-
derwerp van onderzoek omdat de (veronderstelde) interne dynamiek extra mogelijkheden 
biedt voor analyse en het aanbrengen van verbanden, bijvoorbeeld door de gelijktijdige 
analyse van de rol van zowel de entrepreneurs als de arbeiders en de wisselwerking tussen 
beide groepen. Aangezien de meeste studies gericht zijn op één van beide groepen, veelal 
de arbeiders, kunnen de uitkomsten van dit onderzoek dan ook een bijdrage leveren aan 
de reeds bestaande kennis van maatschappelijke veranderingsprocessen bij vroeg-indus-
triële ontwikkelingen.

Het doel van het onderzoek, de vraagstelling

Het doel van het onderzoek is het doorgronden van de vorming van de industriële ge-
meenschap in Valkenswaard in de tweede helft van de negentiende en in de eerste decen-
nia van de twintigste eeuw. Dit transformatieproces ging gepaard met veranderingen in 
economische en sociale structuren, met nieuwe (machts)verhoudingen op economisch, 
sociaal en politiek gebied en met aanpassingen van het individuele en collectieve gedrag. 
Deze veranderingen vonden echter niet onafhankelijk van elkaar plaats, maar werkten 
voortdurend op elkaar in, terwijl er ook beïnvloeding plaatsvond vanuit de buitenwereld, 
de relevante omgeving. Dit maakt de vorming van een industriële gemeenschap tot een 
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complex maar tegelijkertijd uitdagend studieobject. Deze complexiteit noodzaakt zowel 
tot het formuleren van een aantal deelvragen als tot het formuleren van een theoretisch 
en heuristisch kader op basis waarvan het onderzoek kan worden uitgevoerd. Dit laatste 
vindt plaats in de navolgende paragraaf. 

Maar eerst wordt het begrip ‘geïndustrialiseerde gemeenschap’ voorzien van een defini-
tie, aangezien in het onderzoek de vorming daarvan centraal staat. Voor de term ‘gemeen-
schap’ (community) wordt aansluiting gezocht bij de definitie van Hunter, die de lokale 
samenleving of gemeenschap beschouwt als een ‘legally defined unit of government’. Op 
basis daarvan wordt in dit onderzoek de gemeente Valkenswaard aangemerkt als gemeen-
schap.56 Vervolgens komt de definitie van het begrip ‘geïndustrialiseerd’ aan de orde. Zo-
als eerder aangegeven omschrijft Kastelein een geïndustrialiseerde samenleving als een 
gemeenschap waarin het ‘aandeel van de direct bij de landbouw betrokken mensen’ lager 
is dan 30%. Deze definitie is dus uitsluitend gebaseerd op de hoogte van de landbouwra-
tio.57 Maar een dergelijk percentage zegt niets over de mate waarin de overige leden van 
een gemeenschap bij de industrie zijn betrokken. Omgekeerd kiest Hendrickx daarom 
voor een ondergrens van 25% van de beroepsbevolking werkzaam in de industrie als cri-
terium voor het categoriseren van een gemeenschap als industrieel.58 Maar ook daar is het 
euvel dat onzekerheid blijft bestaan over de sector of sectoren waarin de overige 75% van 
de beroepsbevolking werkzaam is, terwijl toepassing van beide criteria ertoe kan leiden 
dat eenzelfde gemeente tegelijkertijd zowel een ‘agrarische’ als een ‘industriële’ kwalifica-
tie krijgt. Dit kan niet de bedoeling van een definitie zijn. Het laatste probleem vormt de 
definitie van de beroepsbevolking, het deel van de bevolking met een leeftijd tussen de 15 
en 65 jaar. Maar omdat de beroepsbevolking zowel uit mannen als uit vrouwen bestaat en 
vrouwen in deze periode doorgaans de fabriek verlieten na het huwelijk en geen beroeps-
vermelding meer kregen, zouden zij de berekeningen onbedoeld beïnvloeden. Daarom 
worden gehuwde vrouwen in deze studie niet gerekend tot de beroepsbevolking. Dit alles 
leidt tot de conclusie dat in dit onderzoek onder een ‘industriële samenleving’ wordt ver-
staan: een gemeente waarin minimaal 50% van de beroepsbevolking (exclusief gehuwde 
vrouwen) in de industrie en maximaal 30% van dezelfde beroepsbevolking in de land-
bouw een inkomen verwerft. Een plaats met een landbouwratio van 50% of meer wordt 
aangemerkt als een landbouwgemeente.

De centrale onderzoeksvraag, die gaat over de vorming van een industriële gemeen-
schap in de periode 1850-1920, valt uiteen in drie onderzoeksgebieden: dat van de indus-
trialisatie in engere zin, de industrialisatie in bredere zin en de wijze waarop de histori-
sche actoren het transformatieproces ondergingen maar ook actief vormgaven. Deze drie 
gebieden worden onderstaand ingeleid en toegelicht.

53   Trienekens, ‘Theoretische en methodologische aspecten’, 167-168.
54   Katznelson, ‘Working-Class Formation’, 9; Hanagan, ‘Agriculture and industry’, 78-79; Tilly, ‘Lyonnais, Lombar-

dy, and labor’, 127 en 144. Tilly beschrijft in deze bijdrage hoe het industrialisatieproces zich in Lyon anders 
ontwikkelde dan in Milaan. Moch doet datzelfde voor de steden Roubaix en Nimes (Moch, ‘Urban structure, 
migration, and worker militancy’); Kalb, Expanding class, 7, 12, 17 en 260.

55   Kalb, Expanding class, 7.
56   Hunter, Community power structure, 818, aangehaald in Felling, Lokale macht en netwerken, 126.
57   Kastelein, Groei naar een industriële samenleving, 17.
58   Hendrickx, In order not to fall, 105.
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Industrialisatie ontstaat niet spontaan, maar is een gevolg van gedrag op microniveau, 
van economische activiteiten ondernomen door individuen, entrepreneurs, die productie-
factoren op een andere wijze gaan combineren. Naast motivatie is daarvoor kennis beno-
digd, maar ook mogelijkheden om te kunnen ondernemen behoren tot de voorwaarden 
voor de industrialisatie.59 Met het industrieel ondernemerschap ontstaat een nieuwe soci-
ale groepering, met eigen en nieuwe waarden.60 De ondernemersactiviteiten, gericht op 
winst en het voortbestaan van de onderneming, zorgen voor een wijziging in de econo-
mische structuur van een gemeenschap. De impact daarvan hangt niet alleen af van het 
aantal ondernemingen, ook de omvang van de bedrijven en de verscheidenheid aan in-
dustriële sectoren spelen een rol.61 Het eerste onderzoeksgebied omvat dan ook een ana-
lyse van het proces van industrialisatie in ‘enge’ zin, gericht op de veranderingen in het 
karakter en in de componenten van de economische structuur. Aandachtspunten daarbij 
zijn de kenmerken van de plaatselijke economie in het midden van de negentiende eeuw, 
de lokale historische patronen, de belangrijkste initiators en actoren in het transforma-
tieproces naar een kapitalistische economie en de kenmerken daarvan aan het einde van 
het onderzoekstijdvak.

Ondernemersactiviteiten initiëren een arbeidsvraag, een participatieproces en de op-
komst van een tweede nieuwe sociale groepering, die van de industriearbeiders. Deze 
groep wordt bij een voortschrijdende proletarisering steeds (inkomens)afhankelijker van 
de werkgever, aangezien zij zelf niet meer over productiemiddelen beschikt.62 Maar hoe-
wel het industrieel kapitalisme de opkomst van een werkende klasse veroorzaakte, bepaal-
de het niet de structuur en de dynamiek van de ontwikkeling ervan.63 Zolberg geeft daar-
mee aan dat er naar zijn mening geen eenvormig normatief ontwikkelingsmodel van de 
arbeidersklasse is, een opvatting die wordt gedeeld door Hudson.64 Dit lokale ontwikke-
lingsproces vormt dan ook de kern van het tweede onderzoeksgebied, dat bestaat uit een 
analyse van het industrialisatieproces in brede zin. Het omvat een analyse van de plaatse-
lijke veranderingen op sociaal en cultureel gebied, waarbij naast enkele demografische ef-
fecten, de klassenformatie, de ontwikkeling van de maatschappelijke ongelijkheid en de 
(veranderingen in de) machtsstructuren belangrijke aandachtsvelden vormen.

Ondernemers en arbeiders zijn beiden een cruciaal onderdeel van het industrialisatie-
proces. Beide sociale groepen worden in en door het transformatieproces afhankelijk van 
elkaar, maar worden als gevolg van deels tegengestelde belangen ook gescheiden hetgeen 
leidt tot spanningen en onderlinge beïnvloeding. Beïnvloeding gebeurt ook vanuit de re-
levante omgeving binnen en buiten Valkenswaard, zowel door individuen als door orga-
nisaties als kerk, staat en vakbond. Werkgever en werknemer zijn beiden voor een kleiner 
of groter deel opgegroeid met pre-industriële morele en mentale waarden. Het industria-
lisatieproces werkt in op deze waarden, maar wordt er zelf ook door beïnvloed. Het laatste 
onderzoeksgebied omvat de wijze waarop de historische actoren het transformatieproces 
ondergingen, zich trachtten aan te passen dan wel nieuwe vormen van leven en werken 
probeerden te ontwikkelen. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de aanwezige moge-
lijkheden voor lotsverbetering en de mate waarin daarvan gebruik werd dan wel kon wor-
den gemaakt.

Teneinde de Valkenswaardse ontwikkelingen in een bredere context te kunnen plaat-
sen wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de resultaten van eerder onderzoek el-
ders. Daarnaast wordt cijfermateriaal benut van twee referentiegemeenten, Geldrop en 
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Leende, beide gelegen in het zuidoostelijke deel van Noord-Brabant. De eerste gemeente 
maakte al relatief vroeg een (textiel)industrialisatieproces door terwijl in de tweede plaats 
de landbouw tot na de Tweede Wereldoorlog het belangrijkste middel van bestaan bleef. 
Door deze verschillen in ontwikkeling vormen zij een goed referentiekader voor Valkens-
waard dat zich tussen 1865 en 1920 ontwikkelde van een agrarisch-ambachtelijke tot een 
industriële gemeenschap.

De theoretische ordening van het onderzoek

De complexiteit van het industrialisatieproces noopt tot het aanbrengen van een theore-
tische en heuristische ordening. Niet alleen om het proces beter te kunnen doorzien en 
oorzaak en gevolg te kunnen onderscheiden, maar ook om nog niet of minder bestudeer-
de delen ervan zichtbaar te maken en te kunnen begrijpen. Daarbij gaat het vooral ook 
om het kunnen duiden van de verbindingen tussen de verschillende veranderingsproces-
sen. Dit is in de historiografie vaak onderbelicht gebleven. Zo onderzocht Van den Brink 
de modernisering van het bestaan in het Noord-Brabantse Woensel tussen 1670-1920 op 
basis van drie dimensies: de economisch-demografische, de politiek-bestuurlijke en de 

Afb. 1.6 Sigarenfabrikant J. Heesterbeek, staand in het midden met snor, omringd door zijn medewerkers, 
circa 1910 (collectie Heemkundekring Weerderheem).

59   Deze duiding van gedrag is ontleend aan het triademodel van Poiesz (Poiesz, Gedragsmanagement, 17).
60   Stearns, Paths to authority, 3.
61   Stearns, Paths to authority, 21, 24 en 26.
62   Katznelson beschouwt proletarisering als het ‘key theme of modernity’ (Katznelson, ‘Working-class formation’, 5).
63   Zolberg, ‘How many exceptionalisms?’, 400-401.
64   Hudson, The industrial revolution: A new history.
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mentaal-culturele.65 Maar uiteindelijk verbindt hij deze dimensies voornamelijk in chro-
nologische zin.66 Daardoor blijven belangrijke relaties tussen bijvoorbeeld de kleine land-
bouwers en het industriële ontwikkelingsproces of die tussen de door Hudson zo belang-
rijk geachte externe economische ontwikkeling en de interne wereld van het gezin buiten 
beschouwing.67 Het aanbrengen van een verbinding tussen de verschillende processen of 
dimensies is vaker mager, zoals Van den Brink zelf ook constateert bij studies over het 
Groningse Hoogkerk en de Noord-Brabantse plaatsen Aarle-Rixtel en Wanroij.68 Van Stra-
tum beperkt zich in zijn studie van Geldrop (1750-1920) eveneens tot het aanstippen van 
relaties binnen en tussen de door hem onderscheiden dimensies economie en demogra-
fie. Zo blijven opnieuw mogelijke verbanden tussen industrie en landbouw en die tus-
sen industrie en huwelijkspatroon onbenoemd en onbesproken. Ook de studies van Pel 
(Boxtel, 1800-1970) en van Van Gastel (Roosendaal, 1770-1900) ontberen sterke dwars-
verbindingen tussen de verschillende dimensies.69 Deze studie daarentegen, wil deze on-
derlinge relaties nadrukkelijk benoemen en onderzoeken, hetgeen wordt bevorderd door 
het hanteren van een theoretisch en heuristisch ordeningsmodel. De historiografie biedt 
enkele modellen zoals die van Lucassen en Trienekens.

Lucassen ordent de sociale ontwikkeling in de negentiende en twintigste eeuw door 
deze te koppelen aan de economische ontwikkeling, waarvan volgens hem sprake is bij 
een verandering van de omvang van het nationaal inkomen. Wel onderscheidt hij ‘econo-
mische ontwikkeling’ van ‘economische groei’, waarmee hij doelt op de verandering in 
de omvang van het inkomen per hoofd van de bevolking.70 Aan de productiezijde onder-
kent hij naar hun verhouding tot de productiefactoren drie sociale groepen, terwijl hij aan 
de consumptiezijde de maatschappelijke ontwikkeling vertaalt in keuzes die worden ge-
maakt bij de verdeling van de toegenomen welvaart.71 Trienekens werkt dit rudimentaire 
ordeningsconcept verder uit tot een ‘integratiemodel’, zie figuur 1.2.72

Naast de bestaansmiddelen en de sociale verhoudingen, op te vatten als equivalenten 
van de door Lucassen bedoelde economische respectievelijke sociale ontwikkeling, in-
troduceert Trienekens een demografisch element en het element cultuur. Deze elemen-
ten staan in verbinding met de buitenwereld en met elkaar, direct dan wel via het centra-
le begrippenkader ‘perceptie – kwaliteit van het bestaan – satisfactie’. Het handelen van 
(groepen van) personen is erop gericht de kwaliteit van het bestaan te optimaliseren door 
perceptie, ‘hoe het leven zou moeten zijn’, en satisfactie, ‘het ervaren van de eigen leefsi-
tuatie’, zo dicht mogelijk bij elkaar te doen aansluiten. Dit kan zowel op individueel als op 
collectief niveau plaatsvinden door samen te werken met andere (groepen van) personen 
of deze juist te bestrijden. De ‘motivatie van het menselijk handelen’ vormt dan ook het 
uitgangspunt van het model. 73

De vraag is echter of louter het uitgangspunt ‘motivatie’ voldoende is om als basis te 
dienen voor een ordening van de economische en sociale ontwikkeling. Niet alleen vormt 
motivatie slechts één van de gedragscomponenten, daarnaast kan ook de handelingsruim-
te van (groepen van) individuen – afhankelijk van plaats en tijd- beperkt zijn en kunnen 
veranderingen uitkomst zijn van krachten waarop betrokkenen geen invloed hebben ge-
had. Poiesz baseert in zijn Triademodel de bepaling van de waarschijnlijkheid van gedrag 
op de mate waarin personen voldoen aan drie voorwaarden tot dat gedrag: de persoon 
moet het gedrag niet alleen willen vertonen (motivatie), maar moet zelf ook in staat zijn 
tot dat gedrag (capaciteit) en door de omstandigheden in de gelegenheid gesteld worden 
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het gedrag te vertonen (gelegenheid).74 Naarmate aan elk van de drie voorwaarden meer 
wordt voldaan, stijgt de waarschijnlijkheid dat bepaald gedrag ook daadwerkelijk wordt 
vertoond. Met name de laatste voorwaarde, gelegenheid, maakt dat de omstandigheden 
belangrijk zijn. Soly betoogt daarbij dat iedere samenleving weliswaar wordt veranderd 
door het actieve ingrijpen van concrete mensen, maar ook dat veranderingen uitkomst 
kunnen zijn van krachten waarop betrokkenen geen vat hadden.75 Het is dan ook de vraag 
of niet ‘motivatie’ van historische actoren maar structurele processen het uitgangspunt 
moeten vormen van een ordeningsmodel waarbinnen de actoren vervolgens een plaats 
krijgen.

Een dergelijk model ontwikkelde Katznelson, zij het ten behoeve van de klassen-
formatie in een marxistische context. Dit model kent vier onderling verbonden niveaus: 
‘structure, ways of life, dispositions and collective actions’. 76 Het eerste niveau omvat de 

65   Van den Brink, De grote overgang, 57.
66   Van den Brink, De grote overgang, 506.
67   Hudson, The industrial revolution, 164 en 165.
68   Van den Brink, De grote overgang, 76-77. Van den Brink doelt daarbij op Kooij, Dorp naast een stad. Hoogkerk 

1770-1914 (Assen 1993) en Trienekens, ‘Integrale geschiedenis in wording’.
69   Pel, Economische bedrijvigheid in transitie; Van Gastel, Roosendaal tussen platteland en stad.
70   Lucassen, ‘De sociale ontwikkeling’, 121-122 en 136.
71   Lucassen, ‘De sociale ontwikkeling’, 123 en 131.
72   Trienekens, ‘Theoretische en methodologische aspecten’, 173.
73   Trienekens, ‘Theoretische en methodologische aspecten’, 174 en 177-178.
74   Poiesz, Gedragsmanagement, 17.
75   Soly, ‘Proletarisering in West-Europa’, 104.
76   Katznelson, ‘Working-class formation’, 14-22.

Figuur 1.2 Analyseschema Trienekens

Bron: Trienekens, ‘Theoretische en methodologische aspecten’, 185.



28 1 De vorming van een industriële gemeenschap

structuur van de kapitalistische economische ontwikkeling. De lijnen van het eerste ni-
veau vormen de basis voor het tweede, de sociale organisatie van de maatschappij, waarin 
wordt nagegaan hoe kapitalistische maatschappijen zich ontwikkelen op en buiten het 
werk. Naast de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de sociale relaties op de werkvloer 
(organisatie van arbeid en arbeidsplaatsen) en daarbuiten (in de woonomgeving), wordt 
in het tweede niveau ook op basis van criteria een (klassen)onderscheid gemaakt tussen 
de verschillende actieve leden van de beroepsbevolking. Op het derde niveau is sprake 
van klassen als geformeerde groepen van mensen, die bepaalde disposities delen. Dit 
gedragspatroon moet gezien worden als een antwoord op de uit de eerste niveaus voort-
vloeiende omstandigheden waarin de mensen verkeren. Deze disposities kunnen aldus 
Katznelson overgaan in een bewust en georganiseerd collectief handelen via bewegingen 
en organisaties om de (positie van de klasse in de) maatschappij te beïnvloeden. Deze col-
lectieve actie vormt de inhoud van Katznelsons vierde niveau. Ofschoon de niveaus vol-
gens Katznelson niet sequentieel of causaal aan elkaar gerelateerd zijn, kunnen zij wel 
afhankelijk van tijd en plaats in verschillende combinaties op elkaar inwerken.77 Zo geeft 
hij aan dat veel van de verschillen in klassenvorming in Frankrijk, de Verenigde Staten en 
Duitsland verklaard kunnen worden vanuit de variatie in de wijze waarop de arbeiders de 
veranderingen in de condities in de tweede laag (sociale structuur) interpreteerden in het 
derde niveau (disposities).78 Daaruit blijkt dat de inhoud van elk niveau per samenleving 
kan verschillen. Daarmee komt het concept tegemoet aan en ondersteunt het onderzoek 
naar de differentiatie die in het proces van industrialisatie lokaal, regionaal of nationaal 
kan optreden. Zo biedt het ruimte voor de door Berg en Hudson, Kalb en Timmins ge-
wenste regionale inkleuring en lokale historische patronen.79 Ook worden de handelin-
gen van (groepen) individuen ingekaderd door economische dan wel sociale ontwikkelin-
gen. Tegelijkertijd heeft het model ook beperkingen. Hoewel Katznelson aangeeft dat de 
verschillende niveaus niet exclusief in klassentermen geanalyseerd behoeven te worden, 
beperkt hij de uitwerking van het model tot de formatie van de arbeidersklasse. Dit wordt 
prominent zichtbaar in de oriëntatie in de vierde laag die vooral is gericht op collectieve 
acties.80 Daarnaast is de interactie met de buitenwereld niet expliciet in het model geïn-
corporeerd.

Kalb breidt de reikwijdte van het klassenconcept uit met de introductie van een aantal 
nieuwe elementen, zoals de relatie tussen het globale kapitalistische systeem, de kenmer-
ken van de lokale nijverheid en de relaties tussen de klassen, de mogelijke lokale allianties 
en de machtsstructuren.81 Gebruikt Katznelson zijn model in eerste instantie voor verge-
lijking van het klassenformatieproces op nationaal niveau, Kalb past zijn aanpak toe op 
lokaal niveau. Strikwerda stelt bij die uitwerking echter vraagtekens vanwege het ontbre-
ken van een koppeling tussen de theoretische basis en de feitelijke uitwerking daarvan.82 
Maar Kalb richt zich eveneens vooral op de klassenformatie van de arbeiders, weliswaar 
in een expanderend perspectief, maar zonder aandacht voor de vorming van de entrepre-
neursklasse die ook onderdeel uitmaakt van het industrialisatieproces, maar tot dusverre 
veel minder aandacht heeft gekregen dan de arbeidersklasse.83

Een facet dat noch Katznelson noch Trienekens expliciet vermelden, is dat van de insti-
tuties, op te vatten als ‘maatschappelijk aanvaarde patronen van gedrag en opvattingen, 
die structurerend werken op het gedrag van mensen, als individu en collectief ’.84 Volgens 
De Goey en Veluwenkamp zijn sterk ontwikkelde, geavanceerde instituties evenwel een 
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voorwaarde voor economische ontwikkeling en groei. Als voorbeeld van concrete vormen 
van instituties noemen zij de overheid en de banken.85 Maar ook de kerk, vakbonden, co-
operaties en andere niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) zouden daaronder kunnen 
worden gerangschikt. Kalb stelt daarbij vast dat de invloed van de katholieke kerk tot dus-
verre door onderzoekers is genegeerd.86

Een groot deel van het gebruikte theoretische ordeningskader is afkomstig uit de jaren 
tachtig van de vorige eeuw. Oorzaak hiervan is de gewijzigde oriëntatie van de sociale ge-
schiedenis, waardoor de sterke focus op klassenformatie en -concepten heeft plaatsge-
maakt voor andere thematieken.87 Kaelble ziet echter wel toekomst in de ‘traditional inte-
rest’ van de sociale geschiedenis, temeer daar er ondanks de ‘hausse’ van de jaren zeventig 
en tachtig nog tal van niet of nauwelijks onderzochte elementen resteren omdat de onder-
zoeken uit die tijd eenzijdig gericht zijn op de arbeidersklasse.88 Lucassen noemt daarbij 
het ontstaan en de herkomst van de industriële werkgevers, de gevolgen van de industria-
lisatie voor de landbouwers, de herkomst van het proletariaat en de inkomens- en vermo-

Afb. 1.7 De Kleine Markt in Valkenswaard tijdens de middagpauze. Veel tabakswerkers gingen tijdens deze 
werkonderbreking naar huis voor de middagmaaltijd, circa 1920 (collectie Heemkundekring Weerderheem).

77   Katznelson, ‘Working-class formation’, 17.
78   Katznelson, ‘Working-class formation’, 18.
79   Berg en Hudson, ‘Rehabilitating the Industrial Revolution’, 24; Kalb, Expanding class, 7, 17, 260 en 261; Tim-

mins, ‘Gradualism versus discontinuity’, 15.
80   Katznelson, ‘Working-class formation’, 22.
81   Kalb, Expanding class, 92.
82   Katznelson, ‘Working-class formation’; Kalb, Expanding class; Strikwerda, ‘Expanding class’, 515.
83   Stearns, Paths to authority, 4.
84   De Goey en Veluwenkamp, ‘Ondernemerschap en institutionele context’, 6.
85   Ibidem.
86   Kalb, Expanding class, 270.
87   Kaelble, ‘Social history in Europe’, 29-30.
88   Kaelble, ‘Social history in Europe’, 34.
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gensverdeling.89 Ook Stearns constateert hiaten, maar hij wijst daarbij vooral op de nood-
zaak van het bestuderen van de rol van de ondernemers.90 Dit zijn dan ook onderwerpen 
die in dit onderzoek nadrukkelijk aan bod zullen komen.

De behandelde ordeningsmodellen blijken, zoals beargumenteerd, in ongewijzigde 
vorm ongeschikt te zijn voor het in dit onderzoek bedoelde gebruik. Daarom wordt in 
deze studie uitgegaan van een theoretisch ordeningsmodel waarin weliswaar elementen 
van de eerder besproken modellen worden benut, maar waaraan ook nieuwe zijn toege-
voegd. Dit ordeningsmodel is weergegeven in figuur 1.3.

De bestudeerde samenleving wordt weergegeven door de centrale cirkel. Deze gemeen-
schap staat in een voortdurende en open verbinding met de relevante omgeving die haar 
zowel beïnvloedt als door haar wordt beïnvloed door middel van vier substitutieprocessen, 
processen waarmee in materiële of immateriële zin iets aan de gemeenschap wordt ont-
trokken of toegevoegd. Twee van deze processen hebben betrekking op de demografische 
substitutie in brede zin, bestaande uit de migratorische substitutie en de demografische 
substitutie in engere zin. Zij hebben betrekking op de omvang en samenstelling van de 
gemeenschap, terwijl de materiële en de immateriële substitutieprocessen met name de 
fysieke en mentale inhoud van die samenleving betreffen.91 Verder wordt een gemeen-
schap beïnvloed door (plaatselijke) instituties die al dan niet in onderdeel zijn van lande-
lijke of internationale organisaties. Binnen deze omgevingsfactoren wordt het verande-
ringsproces van de gemeenschap zelf, de cirkel, bestudeerd, waarbij vier lagen of niveaus 
worden onderscheiden. Hierbij geldt de economische structuur als het eerste niveau. Dit 
omvat het industrialisatieproces in engere zin. De tweede laag bestaat uit de sociale struc-
tuur van de samenleving: het netwerk van groepen en groeperingen binnen een maat-
schappij, hun omvang en samenstelling.92 De derde laag van het ordeningsmodel, name-
lijk macht en de elite, omvat de afdwingbare beïnvloedingsmogelijkheden die binnen een 
samen leving aanwezig zijn, wie deze kunnen uitoefenen en wie daaraan onderworpen 

Figuur 1.3 Het theoretische ordeningsmodel, de basis voor het onderzoek
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zijn. Deze laag onderscheidt zich nadrukkelijk van de tweede laag door de mate van af-
dwingbaarheid van bepaald gedrag van anderen en daarmee door de impact van deze be-
invloeding op de personen die daaraan zijn onderworpen. Daarmee vormt de derde laag 
ook een opmaat voor het vierde en laatste niveau van het ordeningsmodel, die van het ge-
drag. In deze laatste laag bevinden zich de mogelijkheden die de historische actoren be-
zaten om de feitelijke en de gewenste situatie (meer) met elkaar in overeenstemming te 
brengen, zowel op het niveau van het individu als op dat van het gezin of het collectief. In 
deze laag wordt duidelijk hoe de mensen het transformatieproces ondergingen en omgin-
gen met de veranderingen die dit proces met zich meebracht. Binnen deze laag ligt ook 
het gedachtegoed van Trienekens besloten als het gaat om de ‘motivatie van het mense-
lijk handelen’ en de gelegenheid die daarvoor werd geboden dan wel door de betrokkenen 
zelf werd gecreëerd.

Bij het onderzoek staan de vier beschreven niveaus of lagen weliswaar centraal, maar 
steeds zullen de daarbij relevante substitutieprocessen en instituties in de beschouwin-
gen worden betrokken. Gegeven de aard van het transformatieproces – industrialisatie – 
lopen drie maatschappelijke groeperingen als een rode draad door de niveaus heen. Deze 
drie groepen worden naar Lucassen onderscheiden op basis van hun verhouding tot de 
productiefactoren:93

–  zij die kapitaal en grond bezitten en andermans arbeidskracht exploiteren;
–  zij die weliswaar in beperkte mate kapitaal en grond bezitten maar in de regel of voor-

namelijk slechts hun eigen arbeidskracht exploiteren;
–  zij die slechts over de productiefactor arbeid beschikken en deze aan de eerstgenoem-

de groep aanbieden.
Vertaald naar de Valkenswaardse situatie omvatten deze drie groepen respectievelijk de 
sigarenfabrikanten, de landbouwers en de sigarenmakers.

Nadrukkelijk wil deze studie aandacht besteden aan de verbindingen of relaties tussen 
de diverse lagen van het model, zowel ‘opwaarts’ – van de eerste naar de volgende lagen  – 
als omgekeerd. Zo kan bijvoorbeeld een bestaande sociale structuur de economische ont-
wikkeling faciliteren of juist niet. Ook kan collectief arbeidersgedrag in de vierde laag 
consequenties hebben voor de eerste laag, de economische structuur. In figuur 1.3 is deze 
wederzijdse beïnvloedingsmogelijkheid aangeduid met de pijlen. Maar een sociale struc-
tuur is ook weer een product van een eerdere historische ontwikkeling, waarmee met de 
tijdsdimensie ook historische patronen in het model een plaats krijgen.

De opbouw van het onderzoek en daarmee van het boek is gebaseerd op de drie on-
derzoeksgebieden en volgt daarmee de verschillende lagen van het ordeningsmodel. De 
eerste laag met de industrialisatie in engere zin is het hoofdonderwerp van hoofdstuk 2. 
Hoofdstuk 3 en 4 behandelen de tweede laag van het ordeningsmodel en daarmee een ge-
deelte van de industrialisatie in bredere zin, namelijk de sociale structuur. Daarbij gaat 

89   Lucassen, ‘De sociale ontwikkeling’, 124-125.
90   Stearns, Paths to authority, 4.
91   King en Timmins beschouwen migratie zelfs niet als een demografische gebeurtenis omdat het in wezen een 

herverdeling is van de bestaande bevolking door een verplaatsing in een geografische ruimte (King en Tim-
mins, Making sense of the Industrial Revolution, 222).

92   Duijvendak en Kooij, Sociale geschiedenis, 6.
93   Lucassen, ‘De sociale ontwikkeling’, 123.
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hoofdstuk 4 expliciet in op een onderdeel van die sociale structuur, namelijk de onge-
lijkheid in materiële zin. In hoofdstuk 5 wordt de behandeling van de industrialisatie in 
bredere zin vervolgd, maar nu toegesneden op het onderwerp van de derde laag van het 
model, macht en elite, de immateriële ongelijkheid. In hoofdstuk 6 wordt de behande-
ling van het model afgerond met de vierde laag van het ordeningsmodel, het gedrag. Dit 
is tevens het derde en laatste onderzoeksgebied, de manier waarop de historische acto-
ren de transformatie ondergingen. In het afsluitende hoofdstuk 7 worden de onderzoeks-
resultaten uit de eerdere hoofdstukken met elkaar verbonden, zodat ook de aangetroffen 
dwarsverbanden in het ontwikkelingsproces naar een industriële gemeenschap zichtbaar 
worden.

Bronnenmateriaal en afbakening van het onderzoek

De studie beslaat de periode 1850-1920, met een nadruk op de periode 1880-1920, omdat 
daarin de lokale tabaksnijverheid tot volle ontwikkeling kwam. De periodeafbakening is 
onder meer bepaald door de ontwikkeling van de plaatselijke sigarenindustrie, die begon 
in 1865, terwijl in het begin van de jaren twintig van de twintigste eeuw de eerste landelij-
ke cao tot stand kwam en de tabaksaccijns werd ingevoerd, zaken die het einde markeren 
van een periode van nagenoeg vrij ondernemerschap in een (nog) niet gemechaniseerde 

Afb. 1.8 De firma Van Aken en Van Veldhoven behoorde tot de middelgrote tabaksbedrijven in Valkens-
waard en telde maximaal 63 werknemers (in 1917) (collectie H. van Mierlo). 
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bedrijfstak. Verder participeerde in 1920 re-
latief bezien een maximaal deel van de Val-
kenswaardse bevolking in de plaatselijke 
tabaksnijverheid. Een andere belangrijke re-
den ten slotte is dat na 1920 sommige essen-
tiële primaire bronnen gaan ontbreken, zo-
als de kohieren van de hoofdelijke omslag en 
notariële akten.

Belangrijke primaire bronnen voor deze stu-
die zijn de Valkenswaardse bevolkings re gis ters 
en registers van de burgerlijke stand, de kohie-
ren van de hoofdelijke omslag en het school-
geld, de kadastrale leggers, notariële akten 
als het gaat om het verlenen van hypotheek 
op onroerend goed, en de gemeentelijke jaar-
verslagen. Daarnaast werd gebruik gemaakt 
van publicaties in regionale (dag)bladen, in 
vakbladen als De Tabaksplant of in periodie-
ken van vakbondsorganisaties. De basis van 
het onderzoek wordt gevormd door een van-
uit de diverse verschillende bronnen op indi-
vidueel niveau opgebouwd data bestand (zie 
bijlage 1 Bronnenverantwoording). Vanuit dit 
bestand zijn niet alleen analyses mogelijk op geaggregeerd niveau, maar van daaruit kun-
nen ook weer dwarsverbanden worden aangebracht waardoor zo mogelijk in de verschil-
lende lagen van het ordeningsmodel verschillende ontwikkelingen zichtbaar gemaakt 
kunnen worden. Door deze aanpak onderscheidt deze studie zich van andere onderzoe-
ken waarin louter gebruik wordt gemaakt van geaggregeerde gegevensverzamelingen en 
die dan ook beperkingen kennen in het identificeren van veranderingsprocessen.94

94   Hudson, ‘The regional perspective’, 12.

Afb. 1.9 Jan van Best junior (1842-1880). Als en-
trepreneur pur sang bouwde hij het familiebe-
drijf Gebroeders Van Best in relatief korte tijd uit 
tot een zeker voor die tijd grote onderneming 
(RHCe, collectie Van Best-Maas).



Afb. 2.1 Het begin van de industrialisatie in Valkens-
waard. De aanvraag voor een vergunning tot het oprich-
ten van een ‘fabrijk in Tabak, Snuif en Cigaren’ door Jan 
van Best senior, 25 december 1864 (collectie RHCe). 



2  Ondernemers en ondernemings-
zin

  Het ontstaan van een kapitalistische 
 economie

Inleiding 

De eerste laag in het ordeningsmodel, dat de basis vormt voor deze studie, kan worden 
bestempeld als die van de economische structuur en de ontwikkelingen daarin, met als 
kern de opkomst en aanwezigheid van private en autonome ondernemingen die functio-
neren op basis van winstdoelstellingen. Deze ondernemingen verschaffen werkgelegen-
heid waarvoor loon wordt betaald en zij zetten vervolgens de vervaardigde producten af 
op de markt.1 Katznelson gaat ervan uit dat ‘de economie’, en dan met name de verande-
ringen daarin, de aanzet vormt voor veranderingen in de overige lagen van het model. 
Maar anderen zoals Baumol en Lesger zetten vraagtekens bij deze economische eenzij-
digheid en betogen dat de ondernemer niet alleen zijn omgeving beïnvloedt maar dat dit 
ook in omgekeerde richting gebeurt.2 Ook belangrijk is de vooronderstelling dat de mate 
en de richting waarin de economie de andere domeinen beïnvloedt, niet op voorhand is 
bepaald.3 In die zin is ook de aanvulling van Kalb relevant. Hij voegt door de afbakening 
van die ontwikkeling in tijd en ruimte niet alleen een extra dimensie toe, maar ook door 
naast een horizontale benadering van de relevante relaties een verticale dimensie te on-
derscheiden, namelijk de relatie met eerdere historische ontwikkelingen in een gemeen-
schap.4 Die toevoeging lijkt ook voor de Valkenswaardse situatie van belang. De omwen-
teling van een ambachtelijk-agrarische naar een industriële economie voltrok zich hier 
immers in een relatief kort tijdsbestek. Dat is opmerkelijk omdat aan de pre-industriële 
landbouweconomie ook een specifieke mentale oriëntatie wordt verbonden, bijvoorbeeld 
door Scott.5 In pre-kapitalistische samenlevingen vormde een landbouwgezin zowel een 
productie- als een consumptie-eenheid. Het startpunt daarbij was de op de gezinsomvang 
gebaseerde consumptieve vraag, waaraan ten minste moest worden voldaan om als een-
heid in stand te blijven, het bestaansminimum (subsistence level). Door de angst voor een 
voedseltekort ontwikkelde zich volgens Scott een mentaliteit die was gebaseerd op het 
‘safety-first’-principe en dus op het garanderen van dat bestaansminimum. Dit leidde tot 
een oriëntatie op het hier en nu en daardoor op het minimaliseren van de mogelijkheid 
van een ramp in plaats van op het maximaliseren van de opbrengst, met andere woorden: 

1   Katznelson, ‘Working-Class Formation’, 14.
2   Baumol, Entrepreneurship, management, and the structure of payoffs, 19; Lesger, ‘Negotie en nering’, 62.
3   Zolberg, ‘How many exceptionalisms?’, 401.
4   Kalb, Expanding class, 7.
5   Scott, The moral economy of the peasant.



36 2 Ondernemers en ondernemingszin

tot risicomijdend gedrag (risk avoidance), zeker in gevallen waarin de revenuen van een 
boerenbedrijf zich normaliter maar net boven het bestaansminimum bevonden. Deze 
agrariërs konden gewoonweg een risico op mislukken niet nemen omdat dat bijna letter-
lijk het einde van het gezin kon betekenen.6 Scott onderscheidt de defensieve benadering 
in situaties rondom het bestaansminimum, waarin risico worden beschouwd als potenti-
eel catastrofaal, dan ook van de meer ondernemersgerichte benadering met een op winst 
georiënteerd calculerend gedrag.7 Van der Heijden constateert dat ook de Noord-Brabant-
se boer niet tot doel had om zo veel mogelijk uit zijn kleine bedrijfje te halen, maar zich 
daarentegen wilde verzekeren van een zo onafhankelijk mogelijk en zeker bestaan.8 Be-
staanszekerheid en niet winstmaximalisatie stond derhalve centraal bij de agrarische be-
drijfsvoering. Scott duidt de pre-kapitalistische economie aan met de term moral economy 
of the subsistence ethic, die was georganiseerd rondom het probleem van minimale inko-
mens. Het begrip moral economy, dat Charlesworth overigens beschouwt als een ‘mental-
ity of the people, their world view of how things work and how they ought to be’, is in het 
begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw geïntroduceerd door Thompson, die het 
positioneerde als een algemene consensus over wat rechtvaardig en wat onrechtvaardig 
was.9 Scott herdefinieert dit begrip vervolgens als een combinatie van bestaansethiek en 
reciprociteit. In de morele economie waren netwerken belangrijk, zoals familieverban-
den of die van buurt en vrienden. Daarop kon worden teruggevallen in tijden van nood, 
maar het betekende ook dat in voorkomende gevallen wederkerig hulp aan anderen moest 
worden verleend, leidend tot een sterke sociale controle.10 Deze solidariteit kan worden 
beschouwd als een vorm van onderlinge verzekering.11 Het reciprociteitsprincipe wordt 
overigens door Attila Aytekin niet overgenomen in zijn modificatie van het model van 
de moral economy. Hij onderscheidt drie basiselementen: de bestaansethiek, de notie van 
rechtvaardigheid en de uitbuiting van arbeid. Met de notie van rechtvaardigheid geeft hij 
wel het oorspronkelijke gedachtegoed van Thompson weer een plaats in zijn model. Re-
ciprociteit neemt Attila Aytekin niet expliciet op omdat hij dat begrip vooral plaatst in de 
relatie tussen landbouwer en elite, hoewel Scott reciprociteit toch nadrukkelijk ook beziet 
in de context van andere netwerken van de landbouwer, zoals verwanten, vrienden en bu-
ren.12 Maar de bestaans ethiek wordt ook door Attila Aytekin gezien als een onderdeel van 
de moral economy. Dit is belangrijk omdat – zoals Scott ook aangeeft – de daaruit voort-
vloeiende mentale houding weinig bevorderlijk is voor een ondernemend klimaat waar-
in calculerend gedrag, vooruitkijken en risico’s durven nemen centraal staan. De vraag is 
dan ook of in de pre-industriële periode van Valkenswaard ontwikkelingen aanwijsbaar 
zijn die voorwaardenscheppend zijn geweest voor de snelle economische vooruitgang in 
de periode 1850-1920.

Deze achtergronden zijn bepalend geweest voor de centrale vraagstelling voor dit hoofd-
stuk en de onderliggende deelvragen. De centrale vraag is hoe de economische structuur 
zich in Valkenswaard tussen 1850 en 1920 ontwikkelde. Daarvoor worden eerst de ken-
merken vastgesteld van de economische structuur in de periode voorafgaande aan de in-
dustrialisatie. Vervolgens wordt het verloop van het transformatieproces geanalyseerd, 
gevolgd door de bepaling van de kenmerken van nieuw ontstane kapitalistische econo-
mie. Daarna wordt de herkomst nagegaan van de ondernemers die verantwoordelijk wa-
ren voor de vorming van die nieuwe economie. Ten slotte wordt vastgesteld aan welke 
voorwaarden voor industrialisatie Valkenswaard voldeed en of lokale historische patronen 
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daaraan hebben bijgedragen. Gebeurtenissen en beslissingen uit het verleden kunnen 
immers invloed hebben op latere ontwikkelingen.13 Sommige historici gebruiken daar-
voor de term ‘padafhankelijkheid’. Deze term wordt in deze studie echter vermeden om-
dat deze impliceert dat de ontwikkelingen onontkoombaar als een soort van automatisme 
uit het verleden zouden kunnen worden afgeleid. Dit heeft weer geleid tot introductie van 
begrippen als path plasticity om aan te geven dat de toekomst toch open ligt.14 Maar om-
dat een historische relatie eerder in de voorwaardenscheppende sfeer zal moeten worden 
gezocht, wordt de voorkeur gegeven aan het begrip ‘historische patronen’ als Nederlandse 
equivalent van de door Cohen gebruikte term ‘historically specific forces’.15

Valkenswaard tot 1850

In deze paragraaf wordt de economische structuur in beschouwing genomen zoals die in 
Valkenswaard bestond voordat de industrialisatie zijn intrede deed, dus grofweg het tijd-
vak tot aan het midden van de negentiende eeuw, en tevens wordt nagegaan welke ken-
merken deze structuur bezat.

De Valkenswaardse bevolking telde in 1437 ongeveer 550 zielen, een aantal dat in de 
eeuwen daarna toenam tot ruim 1.000 aan het begin van de achttiende eeuw. Daarna sta-
biliseerde de bevolkingsomvang om na het eerste kwart van de negentiende eeuw weer 
langzaam toe te nemen tot 1.164 inwoners in 1865.16 De sterke stijging vóór 1700 wordt 
toegeschreven aan de opkomst en de bloei van het valkeniersbedrijf tussen 1550 en 1750.17 
Omstreeks 1500 besloeg de oppervlakte cultuurland ongeveer 500 hectare en dit areaal 
aan bouw-, wei- en hooilanden was in 1832 met een omvang van 587 hectare slechts wei-
nig toegenomen.18 Hoewel de gegevens schaars zijn, mag worden aangenomen dat voor 
de circa 600 inwoners van Valkenswaard rond 1500 de landbouw het voornaamste middel 
van bestaan vormde.19 Maar het Kempische heidegebied was gelegen in de trekroute van 
de valken en met het Belgische Arendonk als centrum ontstond al in de tiende en elfde 
eeuw een gespecialiseerde vangtechniek voor deze vogels.20 In 1610 werden Arendonk en 
Valkenswaard in één adem genoemd als plaatsen waar ‘verscheijde valckeniers’ woonden. 

6   Scott, The moral economy of the peasant, 4, 13-14 en 18-19.
7   Scott, The moral economy of the peasant, 24.
8   Van der Heijden, ‘De stijfhoofdige landman’, 17-18 en 26.
9   Charlesworth, ‘From the moral economy’, 208 en Thompson, ‘The moral economy’, 79.
10   Scott, The moral economy of the peasant, 26-28.
11   Fafchamps, ‘Solidarity networks in preindustrial societies’, 148.
12   Attila Aytekin, ‘Peasant protest in the Late Ottoman Empire’, 209-211 en Scott, The moral economy of the peas-

ant, 26-28.
13   Brouwer, Old firms in the Netherlands, 224. 
14   Vissers en Dankbaar, ‘Path dependence and path plasticity’, 3.
15   Cohen, Linen, family and community, 261.
16   Mélotte en Molemans, Valkenswaard, 17; RHCe, GA VW, inv.nrs. 440, Gemeenteverslag 1865; 1210, Volkstel-

lingsregister 1836/1837.
17   Mélotte en Molemans, Valkenswaard, 17.
18   Bots en Mélotte, Van Wedert tot Valkenswaard, 55; Van Mierlo, ‘Zandig, mager en schraal’, 304.
19   Bots en Mélotte, Van Wedert tot Valkenswaard, 55 e.v.
20   Van Oorschot, Vorstelijke vliegers, 12.
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In de zeventiende en achttiende eeuw was Valkenswaard naast Arendonk dan ook ver-
maard als centrum van vangst en africhting van jachtvogels.21 Van Oorschot identificeerde 
voor het tijdvak 1600-1800 niet minder dan 258 Valkenswaardse valkeniers.22 De impact 
en de uitstraling van de valkerij op het dorp was dermate groot dat de plaats rond 1700 aan 
dit fenomeen ook haar naam ging ontlenen.23

De valkeniers vingen de roofvogels, richtten deze af en gingen vervolgens naar de Euro-
pese vorstenhoven om daar hun diensten aan te bieden. In de Nederlanden waren slechts 
weinig hoge edelen en daarom was hier geen afzetgebied voorhanden.24 Het jagen met 
valken was lange tijd een populair tijdverdrijf in adellijke kringen. In de eerste helft van 
de achttiende eeuw was de valkerij op haar hoogtepunt en telde Valkenswaard 95 valke-
niers.25 Van Oorschot komt tot 46 valkeniers rond 1710 en schat dat in het tijdvak 1701-
1717 ongeveer 15% van de Valkenswaardse bevolking rechtstreeks betrokken was bij de 
valkerij.26

Het valkenierschap was een vrij beroep dat door de omgang met de adel evolueerde en 
de valkeniers mentaal verhief boven de landbouwstand waaruit zij voortkwamen. Dit te-
meer omdat de valkenier internationaal georiënteerd was, mensenkennis had opgedaan, 
maatschappelijke verhoudingen had leren beoordelen, maar ook moest concurreren met 
collega-valkeniers uit andere landsdelen en andere landen.27 De valkenier kan dan ook 
worden gezien als een ondernemer met personeel, de valkenknechten, en met de aan 
het ondernemerschap verbonden financiële risico’s zoals oninbare vorderingen en het 
tenietgaan van bedrijfsmiddelen door bijvoorbeeld het wegvliegen of vroegtijdig overlij-

Afb. 2.2 Nicolaas Wicart (1748-1815), ’t Dorp Valkesweerd in de Meijerij. Het is overigens zeer de vraag of 
Wicart hier de feitelijke situatie heeft afgebeeld (Brabant-Collectie, Tilburg University, V 13 010 (1)).
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den van vogels.28 Om financiële risico’s te reduceren werden de gemeenschappelijke be-
langen soms ook ondergebracht in een compagnie, bijvoorbeeld toen in de zeventiende 
eeuw reizen naar arctische gebieden werden ondernomen om aldaar geervalken te van-
gen.29 Hoewel de valkeniers geen gesloten kaste vormden, hebben de gelijke gerichtheid 
en belangstelling wel geleid tot onderlinge verwantschappen via huwelijken en peter- en 
meterschappen.30

Ofschoon ook faillissementen bekend zijn, legde de valkerij de beoefenaren ervan over 
het algemeen geen windeieren, gezien de omvang van de valkeniersnalatenschappen die 
in de duizenden, soms zelfs in de tienduizenden guldens liepen. Wel waren binnen de 
beroepsgroep aanmerkelijke verschillen in inkomenspositie zichtbaar.31 De valkeniers be-
legden hun vermogen onder meer in leningen aan de lokale bestuurders van Valkens-
waard en omliggende gemeenten, en investeerden in onroerend goed. Hierdoor was in 
1748 bijna de helft van het Valkenswaardse huizenbestand eigendom van (erfgenamen 
van) valkeniers. Verder bekleedden valkeniers bestuursfuncties in hun geboortedorp.32 
De valkerij bracht ook economische bedrijvigheid in Valkenswaard, niet alleen in de vorm 
van additionele werkgelegenheid en inkomsten vanwege levering van goederen of dien-
sten aan valkeniers, maar ook door de stichting en exploitatie van ondernemingen zoals 
winkels en herbergen.33

Maar de toenemende populariteit van het gebruik van het geweer bij de jacht leidde nog 
in de achttiende eeuw tot een terugval in de valkerij. Deze werd versneld door de Franse 
Revolutie die het einde betekende voor tal van vorstenhuizen. Hoewel met de teruggang 
van de valkerij ook de welvaart in Valkenswaard afnam, was het rond 1800 toch nog een 
betrekkelijk welvarende gemeente. Niet alleen omdat zij voor het hoofdgeld, een lands-
belasting, was ingedeeld in een klasse die deze heffing ten volle kon betalen, maar ook 
kende Valkenswaard het laagste percentage armen (1,1%) van de Kempen en een modaal 
percentage onvermogenden (13,9%). De gemiddelden van de Kempen als geheel bedroe-
gen 6,6% respectievelijk 11,9%.34

Door de teruggang van de valkerij werden vanaf het midden van de achttiende eeuw an-
dere middelen van bestaan geleidelijk aan belangrijker. Hoewel in 1836 de landbouw de 

21   Van Oorschot, Vorstelijke vliegers, 17.
22   Van Oorschot, Vorstelijke vliegers, 165.
23   De naam Valkenswaard is een combinatie van de vogelsoortnaam valk met de oorspronkelijke naam Wedert of 

Weert. De benaming Valkenswaard verving die van Varkenswaard, die in de zeventiende eeuw gangbaar was en 
was afgeleid van de aanwezigheid rond 1600 van een bloeiende varkensmarkt ter plaatse (Mélotte en Mole-
mans, Valkenswaard, 57). 

24   Van Oorschot, Vorstelijke vliegers, 28.
25   Van Oorschot, Vorstelijke vliegers, 190.
26   Van Oorschot, Vorstelijke vliegers, 191.
27   Van Oorschot, Vorstelijke vliegers, 15.
28   Van Oorschot, Vorstelijke vliegers, 80.
29   Van Oorschot, Vorstelijke vliegers, 195-196.
30   Van Oorschot, Vorstelijke vliegers, 72.
31   Van Oorschot, Vorstelijke vliegers, 79-80, 194 en bijlage X.
32   Van Oorschot, Vorstelijke vliegers, 79-80, 189, 191-192.
33   Van Oorschot, Vorstelijke vliegers, 155, 192, 193 en 209. 
34   Van de Graaff, Historisch-statistische beschrijving, 529; Van Oorschot, Vorstelijke vliegers, 162; Van Breugel, Be-

schreeve Staat van de Meyerye, 524-527.
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grootste inkomensverschaffer was en aan 37% van de gezinnen een inkomen bood, was 
dit percentage aanmerkelijk lager dan in de buurgemeenten Borkel en Schaft, en Domme-
len, waar rond 1830 83% respectievelijk 67% van de gezinshoofden in de landbouw actief 
was.35 Maar de Valkenswaardse landerijen waren ‘zandig en schraal’, aldus Servaas van de 
Graaff aan het begin van de negentiende eeuw.36 Valkenswaard telde in 1836 relatief veel 
gezinshoofden (28%) in de sectoren ‘ambachtsman’ en ‘handel’.37 Dit als gevolg van de 
valkerij maar ook vanwege de gunstige ligging aan de straatweg van ’s-Hertogenbosch op 
Luik, ‘waardoor er […] tot het vervoer van koopwaren een goede communicatie’ bestond.38 
De opening van de Zuid-Willemsvaart in 1826 resulteerde dan ook in een achteruitgang 
van de welvaart ‘door gemis van passage over den Straatweg’.39 Daardoor verschoof het 
zwaartepunt van de economische activiteiten verder naar de landbouw, zichtbaar in de 
toename van het aandeel landbouwende gezinshoofden tot 48% in 1850. Daartegenover 
daalde het aantal in ambacht of handel actieve gezinshoofden tot 19%. Verder had halver-
wege de negentiende eeuw 14% van de gezinshoofden een beroep in de categorie ‘arbei-
der’. Bijna een kwart daarvan was wever, van de overige is niet te achterhalen in welke sec-
tor zij hun arbeidskracht aanwendden, maar de meesten zullen bij gebrek aan industriële 
mogelijkheden waarschijnlijk dagloner zijn geweest.40 Ten slotte had 8% van de gezins-
hoofden een functie als vrij beroepsbeoefenaar of bij de overheid, en had een ongeveer 
even hoog percentage geen beroepsvermelding.41

Het beperkte aantal wevers duidt op het nagenoeg ontbreken van huisindustrie in Val-
kenswaard. Dit beeld wordt versterkt door vermeldingen van Van der Aa halverwege de 
negentiende eeuw. Deze noteerde bij plaatsen als Heeze, Strijp en Woensel dat het lin-
nenweven een voorname tak van bestaan was (Heeze), er vele wevers en spinners gevon-

Afb. 2.3 Tot in de twintigste eeuw werden er in de omgeving van Valkenswaard valken gevangen, 1907 (col-
lectie Chr. van den Besselaar).
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den werden (Strijp) of dat de vele linnenwevers beroemd linnen vervaardigden (Woen-
sel). Voor Valkenswaard blijft een verwijzing naar spinnen of weven echter achterwege.42 
Ook in de eeuwen daaraan voorafgaand lijken deze activiteiten in Valkenswaard weinig 
ingang te hebben gevonden.43 De oorzaak hiervan is waarschijnlijk de afwijkende histo-
rische ontwikkeling die Valkenswaard doormaakte met de valkerij en de specifieke daar-
uit voortvloeiende economische bedrijvigheid. Evenmin was tussen 1700 en 1850 spra-
ke van een sterke bevolkingsgroei, een kenmerk van proto-industrialisatie.44 Anders dan 
eveneens sterk geïndustrialiseerde plaatsen als Geldrop en Woensel kende Valkenswaard 
voorafgaand aan de industriële ontwikkeling nagenoeg geen proto-industriële (voor)fase 
met huisindustrie.45

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat Valkenswaard in de aanloop naar de in-
dustrialisatie met de valkerij een bijzondere historische ontwikkeling doormaakte en 
mede daardoor een proto-industriële voorfase ontbeerde. De beroepsgroep van de valke-
niers, die ter plaatse een substantiële omvang kende, bracht niet alleen geld in de plaat-
selijke economie maar ontwikkelde gaandeweg ook een andere mentale oriëntatie dan de 
risicomijdende mentaliteit, gangbaar in het landbouwende deel van Valkenswaard en el-
ders in de Kempen. Door de valkerij nam, anders dan elders in de omgeving het geval was, 
gedurende twee eeuwen in de plaatselijke economie de landbouw een minder belangrijke 
plaats in. Dit bleef ook het geval na de achteruitgang en het nagenoeg verdwijnen van de 
valkerij. Ambachtslieden en handelaren speelden in de lokale economie een relatief be-
langrijke rol. Zij opereerden in een markteconomie, in tegenstelling tot de landbouwers 
die, zoals hierna nog zal blijken, veelal zelfvoorzienend waren.

Middelen van bestaan, 1850-1920

Nadat in de vorige paragraaf de kenmerken van de pre-industriële economische structuur 
zijn behandeld, komen in deze paragraaf de karakteristieken van de Valkenswaardse eco-
nomische structuur in het tijdvak 1850-1920 aan bod, de periode waarin zich de omwen-

35   Van Mierlo, ‘Zandig, mager en schraal’, 291, tabel 9. Deze tabel is gebaseerd op tellingen uit: RHCe, GA VW, inv.
nr. 1210, Volkstellingsregister 1836/1837; GA Dommelen, inv.nr. 898, Volkstelling 1830 en GA Borkel en Schaft, 
inv.nr. 524, volksinstelling 1830. Hierbij is ook het beroep dagloner respectievelijk dienstknecht aangemerkt als 
zijnde actief in de landbouw.

36   Van de Graaff, Historisch-statistische beschrijving, 527.
37   Van Mierlo, ‘Zandig, mager en schraal’, 291.
38   RHCe, GA VW, inv.nr. 346, Verslag gemeenteraadsvergadering van 12 november 1829.
39   RHCe, GA VW, inv.nr. 346, Verslag gemeenteraadsvergadering van 24 mei 1832.
40   RHCe, GA VW, inv.nr. 426, Gemeenteverslag 1851.
41   Telling op basis van het bevolkingsregister 1850. RHCe, GA VW, inv.nr. 1212.
42   Van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek, lemma Heeze, Strijp, Valkenswaard en Woensel.
43   Van Gurp, Brabantse stoffen op de wereldmarkt, met name 152-159. Valkenswaard wordt in dit werk geen enkele 

maal genoemd als plaats waar wordt geweven.
44   Kalb, Expanding class, 30.
45   Geldrop had in 1909 een landbouwparticipatiegraad onder de mannelijke beroepsbevolking van 8%, Woen-

sel van 37% en Valkenswaard van 18% (CBS, Uitkomsten beroepstelling 1909, Deel 2). Voor de proto-industriële 
voorfase van Geldrop en Woensel, zie Van Stratum, Bevolking in beweging, 74 en Van den Brink, De grote over-
gang, 148 e.v.
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teling naar een kapitalistische economie voltrok. Rond 1850 vormde in Valkenswaard de 
landbouw de belangrijkste economische activiteit, zij het in mindere mate dan in de di-
recte omgeving. Maar de boerderijen waren – net als elders in de regio – klein van omvang 
met een productie die in eerste instantie was gericht op zelfvoorziening en nauwelijks op 
de markt.46 Er worden ‘alhier op eenige weinig uitzonderingen na, geene granen verkocht, 
maar al het overtollige [wordt] aan het vee tot mesting en voeding gegeven’, zo meldt het 
gemeenteverslag van 1851.47 In 1890 had de helft van de Valkenswaardse boerenbedrijven 
een oppervlakte van 4 hectare of minder, tegen bijna 10% met een omvang van ten minste 
10 hectare. Geen enkele boer bezat in 1890 zes of meer melkkoeien.48 Ook was een groot 
deel van het landbouwareaal van een povere kwaliteit. Zo behoorde in 1832 meer dan de 
helft van het akkerland (53%) tot de twee laagste kwaliteitsklassen.49 Dit leidde uiteraard 
tot lage opbrengsten. Zo lag bijvoorbeeld de Valkenswaard de oogstopbrengst in 1870 en 
1874 beneden het Kempische niveau.50 De scheiding tussen zelfvoorzienende en marktge-
richte boerenbedrijven wordt in de literatuur gelegd bij een landbouwareaal met een om-
vang van vijf hectare, maar de hoogte van deze grens is natuurlijk mede afhankelijk van 
de kwaliteit van het landbouwareaal.51 De Valkenswaardse grondkwaliteit maakt van deze 
vijf hectaregrens dan ook eerder een minimum dan een maximum. Dit betekent dat ook 
in 1890 het overgrote deel van de landbouwers eenvoudigweg nog niet in staat was om 
voor de markt te produceren. Zij moeten dan ook lange tijd rond het bestaansminimum 
hebben geleefd.

Naast de landbouw en enkele ambachtslieden bestond de economische structuur 
van Valkenswaard in 1851 uit twee kleine brouwerijen, twee watermolens en een vijftal 
looierijen, die allemaal ook al bestonden bij de eerste kadastrale opmetingen in 1832.52 
Rond 1850 ontstond de eerste fabrieksnijverheid, in de vorm van twee lijmziederijen, 
die aan slechts enkele werknemers emplooi boden.53 In 1855 vermeldt het gemeente-
verslag naast deze ziederijen zeven leerlooierijen en de twee al eerder genoemde bier-
brouwerijen, allemaal bedrijven zonder werknemers.54 Tien jaar later was, naast de net 
gestarte sigarenfabriek Gebroeders Van Best, de leernijverheid een belangrijke maar 
kleinschalige economische activiteit, bestaande uit tien leerlooierijen en drie schoen-
makerijen met tezamen negen werknemers.55 Tabel 2.1 toont de ontwikkeling van de 
economische bedrijvigheid in het tijdvak 1850-1920. Deze tabel is gebaseerd op de be-
roepsvermelding van de gezinshoofden in de bevolkingsregisters. Dit omdat de vulling 
van de beroepsvermeldingen in het bevolkingsregister van 1880 van met name de kin-
deren niet adequaat is geweest en een vertekening zou kunnen opleveren. De beroepen 
van de gezinshoofden daarentegen zijn in dat jaar, voor zover valt na te gaan, wel vol-
ledig vermeld.

Tabel 2.1 laat zien dat het belang van de landbouw als middel van bestaan na 1850 sterk 
verminderde, tot ongeveer 10% in 1920. In absolute aantallen was de daling evenwel iets 
minder groot aangezien in 1850 bij 116 gezinshoofden als beroep landbouwer werd ver-
meld en in 1920 nog bij 98, een daling van ‘slechts’ 15%. Met name de forse terugval tus-
sen 1850 en 1880 is opmerkelijk. De oorzaak hiervan is niet bekend. Omdat de terugval 
ook al merkbaar was in 1862, toen 99 gezinshoofden in de landbouw actief waren, kun-
nen zowel de naweeën van de aardappelziekte in het midden van de negentiende eeuw 
hier een rol hebben gespeeld als de agrarische crisis die eind jaren zeventig van de negen-
tiende eeuw de kop opstak.56 Hoewel het relatieve belang van de landbouw in de econo-
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mische structuur verminderde, steeg de kwaliteit van deze economische component. Zo 
nam als gevolg van de ontginning van heidevelden het landbouwareaal sterk in omvang 
toe. Van de 1.236 hectare heide in 1832 resteerde in 1920 nog de helft, 625 hectare. Vooral 
tussen 1890 en 1900 werd veel heide ontgonnen, namelijk 232 hectare.59 De 611 ontgon-
nen hectaren werden voornamelijk omgezet in dennenbos (273 hectare, 45%) en in ak-
ker- of weiland (280 hectare, 46%). Daarmee kwam de omvang van het landbouwareaal in 
1920 op 867 hectare.60 Naast de omvang van het landbouwareaal nam ook de opbrengst 
per hectare toe, grotendeels door het gebruik van guano en kunstmest. Zo werd in de pe-
riode 1851-1860 van het belangrijkste gewas, rogge, per hectare gemiddeld 12,4 hectoliter 
(variërend van 9,3 tot 17,2 hectoliter) geoogst, terwijl de opbrengst tussen 1911 en 1920 ge-

46   Crijns en Kriellaars, Gemengd landbouwbedrijf, 91 e.v.
47   RHCe, GA VW, inv.nr. 426, Gemeenteverslag 1851.
48   Deze telling omvat alleen boerenbedrijven met een oppervlakte groter dan 1 hectare (RHCe, GA VW, inv.nr. 

1470, Landbouwverslag 1890).
49   Dit betrof ‘zeer laag gelegen grooven zandgrond’ en ‘lage en klei achtige koude stukken gronds tot bebouwing 

weinig geschikt’ (Klasse 4) en ‘lage en zure grond die sedert korte jaren van de heide is afgenoomen welke zeer 
weinig opleveren’ (Klasse 5) (Van Mierlo, ‘Zandig, mager en schraal’, 301 (tabel 17); BHIC, Toegangsnummer 17, 
Provinciaal Bestuur Noord-Brabant, 1814-1920, inv.nr. 4124, Tabel der klassificatie der grond-eigendommen).

50   Gemiddeld realiseerde Valkenswaard in 1870 en 1874 een gemiddelde rogge- c.q. aardappelopbrengst van 16 
respectievelijk 100 hectoliter per hectare terwijl die opbrengst voor de Kempen 18,3 respectievelijk 102 hectoli-
ter bedroeg (BHIC, Toegangsnummer 17, Archief Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1814-1920, inv.nrs. 8407 
en 8411, Jaarverslagen 1870 en 1874).

51   Vanhaute, Heiboeren, 223.
52   BHIC, Toegangsnummer 17, Provinciaal Bestuur Noord-Brabant, 1814-1920, inv.nr. 4124, Tabel der klassificatie 

der grond-eigendommen; RHCe, GA VW, inv.nr. 426, Gemeenteverslag 1851.
53   RHCe, GA VW, inv.nr. 428, Gemeenteverslag 1853.
54   RHCe, GA VW, inv.nr. 430, Gemeenteverslag 1855.
55   RHCe, GA VW, inv.nr. 440, Gemeenteverslag 1865.
56   RHCe, GA VW, inv.nrs. 1214-1216, Bevolkingsregisters 1862-1869.
57   Voor zover niet werkzaam in de tabaksindustrie.
58   Betreft sigarenfabrikanten en sigarenmakers.
59   RHCe, GA VW, inv.nr. 1470 en 1480, Landbouwverslagen 1890 en 1900.
60   Van Mierlo, ‘Zandig, mager en schraal’, 304; RHCe, GA VW, inv.nr. 1500, Landbouwverslag 1920.

Tabel 2.1 Economische activiteiten gezinshoofden Valkenswaard (1850-1920)

Beroep 1850 1880 1890 1900 1910 1920

Ambacht 12,1% 20,4% 18,8% 17,8% 15,9% 14,2%

Arbeider57 14,2% 16,8% 20,6% 8,5% 6,2% 4,5%

Landbouw 48,3% 28,6% 20,9% 24,9% 17,1% 10,4%

Overheid/vrij beroep 7,9% 8,9% 10,1% 10,2% 8,1% 7,0%

Sigarenindustrie58 0,0% 1,8% 7,5% 22,0% 33,5% 40,7%

Overige beroepen 11,3% 10,0% 8,7% 7,1% 8,6% 9,9%

Zonder beroep 6,3% 13,6% 13,3% 9,4% 10,6% 13,3%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

N (aantal gezinshoofden) 240 280 345 449 615 946

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1212, 1218-1229 en 1244, Bevolkingsregisters 1850, 1880-1920, Dienstboden registers 
1880-1921.
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middeld 16,3 hectoliter (12-23 hectoliter) bedroeg.61 Maar zoals eerder reeds vermeld, wa-
ren deze opbrengsten minder dan het gemiddelde van de Kempen. Ook groeide de veesta-
pel, waarbij vooral het aantal runderen (exclusief trekossen) toenam, van 438 in 1851 tot 
529 in 1920, een stijging van 21%. Het aantal varkens groeide in diezelfde periode met 23 
stuks tot 162 (17%).62 Met de opkomst van coöperatieve zuivelfabrieken aan het einde van 
de eeuw deed de geldeconomie ook haar intrede op de boerenbedrijven.63 Daardoor wij-
zigde gaandeweg ook de oriëntatie van de agrariër van zelfvoorziening richting markt. In 
Valkenswaard begon die transformatie in 1894 met de oprichting van de coöperatieve zui-
velfabriek Hollandia. Op een tiental na, werden alle Valkenswaardse boeren lid van Hol-
landia en gingen zij in coöperatief verband produceren voor de markt.64

Uit tabel 2.1 blijkt ook dat de prominente plaats van de landbouw in de economische 
structuur van Valkenswaard in het tijdvak 1850-1920 werd overgenomen door de indus-
trie. Naast de opkomende sigarennijverheid vormde echter alleen de leer- en schoenen-
industrie een economische activiteit van enige betekenis. Het aantal schoenmakerijen liep 
op tot 18 in 1880, maar daalde daarna via 14 in 1900 tot 10 ondernemingen in 1920. Door-
dat tegelijkertijd schaalvergroting optrad, verschaften in 1920 de twee grootste schoenfa-
brieken aan 86% van de 117 schoenmakers werk.65 

Om te kunnen beoordelen wanneer in Valkenswaard sprake is van een industriële ge-
meenschap voldoen evenwel de cijfers van tabel 2.1 niet, aangezien zij slechts de beroeps-
vermeldingen van de gezinshoofden bevatten. Beter is het om uit te gaan van de beroeps-
bevolking, zijnde alle personen tussen de 15 en 65 jaar, exclusief de gehuwde vrouwen. 
Deze laatste uitzondering moet worden gemaakt omdat voor vrouwen na hun huwelijk 
niet of nauwelijks mogelijkheden bestonden om economische activiteiten te verrichten 
die leidden tot een beroepsvermelding in het bevolkingsregister.

Ook voor tabel 2.2 geldt dat de beroepsvermeldingen in het bevolkingsregister van 1880 
waarschijnlijk onvolledig zijn. De tabel laat zien dat Valkenswaard – op basis van de in 

Afb. 2.4 Coöperatieve zuivelfabriek Hollandia, opgericht in 1894 (collectie H. Mélotte).
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deze studie gehanteerde definitie – rond 1900 een industriële gemeenschap is geworden. 
Omstreeks de eeuwwisseling was namelijk voor het eerst het aandeel van de landbouw 
in het aantal personen met een beroepsvermelding minder dan 30% en dat van de indus-
trie daarin meer dan 50%. In 1909 werkte in 37 van de 184 Noord-Brabantse gemeenten 
(20%) minder dan 30% van de mannelijke beroepsbevolking in de landbouw. Valkens-
waard nam daarbij met 18% de 24ste positie in op de lijst van minst agrarische plaatsen 
van Noord-Brabant. In de Noord-Brabantse steden Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven, 
Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg was dit percentage lager dan tien.66

Tabel 2.2 Beroepsbevolking Valkenswaard, exclusief gehuwde vrouwen (1850-1920)

Omschrijving 1850 1880 1890 1900 1910 1920

Inwoneraantal Valkenswaard 1.212 1.363 1.825 2.327 3.240 5.011

Beroepsbevolking67 594 650 823 1.094 1.327 2.166

Zonder beroepsvermelding 96 168 124 161 191 363

Met beroepsvermelding 498 482 699 933 1.136 1.803

Waarvan in landbouw 49,0% 20,7% 18,2% 18,8% 12,7% 7,8%

Waarvan in industrie68 13,3% 34,9% 49,8% 50,7% 56,8% 60,1%

Aandeel tabaksnijverheid in industrie 0,0% 33,3% 56,9% 68,3% 78,9% 88,0%

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1212, 1218-1229, 1233-1236, 1244 en 1245, Bevolkingsregisters 1850, 1880-1920, Dienst-
bodenregisters 1880-1921, Gezinskaartensysteem 1920-1934 en Afzonderlijk registratiekaartensysteem, 1920-1934.

Een kenmerk van de Valkenswaardse industrialisatie was de eenzijdigheid ervan. Tabel 
2.2 laat zien dat in de periode 1880-1920 het overgrote deel van de industriële populatie 
werkzaam was in de tabaksnijverheid, oplopend tot 88% in 1920, hetgeen dan overeen-
komt met 52,9% van de gehele beroepsbevolking, exclusief gehuwde vrouwen. De in-
dustriële ontwikkeling van Valkenswaard valt daarmee feitelijk samen met die van de ta-
baksnijverheid. Deze eenzijdige industriële ontwikkeling in de tabaksnijverheid is uniek 
voor Nederland. In 1909 was in Valkenswaard 50,4% van de vrouwelijke en 47,7% van 
de mannelijke bevolking met een beroepsvermelding werkzaam in deze bedrijfstak.69 Dit 
was landelijk gezien het hoogste percentage; de eerstvolgende gemeente was op dat mo-
ment het Noord-Brabantse Gestel, waar de tabaksnijverheid een aandeel had van 33,8% 

61   Van Mierlo, ‘Valkenswaard halverwege de vorige eeuw’, 129 (tabel 5); RHCe, GA VW, inv.nrs. 1491-1500, Land-
bouwverslagen 1911-1920. 

62   RHCe, GA VW, inv.nr. 426, Gemeenteverslag 1851 en inv.nr. 1519, Veestapeltelling 1919.
63   Dekker, Zuivelcoöperaties op de zandgronden, 569 en 573.
64   Van Mierlo, ‘Een soepel fabriekske’, 18 en 20.
65   RHCe, GA VW, inv.nrs. 455, 475 en 495, Gemeenteverslagen 1880, 1900 en 1920.
66   Voor de mannelijke beroepsbevolking is hierbij uitgegaan van alle mannen met een beroepsvermelding (CBS, 

Uitkomsten beroepstelling 1909, Deel 2).
67   Exclusief gehuwde vrouwen.
68   Dit betreft personen met een beroepsvermelding in de sigarenindustrie, arbeiders en de schoenmakers en leer-

looiers, die conform de uitgangspunten van bijlage 2 Lijst van beroepen, zijn opgenomen in de categorie ‘am-
bachtelijk bedrijf’. Wellicht is deze definitie iets te ruim, aangezien bij arbeiders niet duidelijk is waar zij hun 
arbeid verrichtten. Dat kan in theorie ook in de landbouw zijn geweest.

69   Eigen telling uit: CBS, Uitkomsten beroepstelling 1909, Deel 2, 286. Hierbij zijn zowel de werkgevers als de werk-
nemers in de telling opgenomen.
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in de mannelijke en 31,7% in de vrouwelijke bevolking met een beroepsvermelding.70 Pas 
na de Tweede Wereldoorlog kwam er in Valkenswaard een einde aan de economische he-
gemonie van de tabaksnijverheid.71 Wat de homogeniteit van de industrialisatie betreft, 
was Valkenswaard in 1909 niet uniek. Ook enkele andere Noord-Brabantse gemeenten 
kenden toen hoge concentraties van één en dezelfde economische activiteit. Zo werkte 
in Loon op Zand 59% en in Waalwijk 46% van de mannelijke beroepsbevolking in de 
schoenennijverheid en in Geldrop 45% in de wollenstoffen- en linnenfabricage. Daarte-
genover was in de ‘textielstad’ Tilburg op dat moment slechts 28% van de mannen in die 
sector actief. Met een gemiddeld aantal van 26 arbeiders per werkgever in 1909, had de 
industriële ontwikkeling van de Valkenswaardse tabaksnijverheid een sterk fabrieksma-
tig karakter, net als in Geldrop, waar in de textielindustrie elke werkgever gemiddeld 31,5 
werknemers in dienst had. Dit in tegenstelling tot de situatie in Loon op Zand en Waal-
wijk, waar in de schoenindustrie veel meer thuiswerk voorkwam en de gemiddelde onder-
neming slechts 6,6 respectievelijk 6,2 werknemers telde.72

In deze paragraaf zijn de kenmerken van de economische structuur in de periode 1850-
1920 aan de orde gesteld. Gebleken is dat die structuur in dit tijdvak ingrijpende wijzi-
gingen onderging. Het belang van de landbouw in de economische structuur liep terug 
van een dominante positie in 1850 tot een marginale plaats in 1920. De opbrengsten van 
de plaatselijke landbouwbedrijven bleken in dit tijdvak nog lange tijd onder het Kempi-
sche gemiddelde te liggen waardoor de Valkenswaardse landbouwers en hun gezinnen 
doorgaans rond het bestaansminimum leefden. Pas tegen het einde van de negentiende 
eeuw verbeterde de bedrijfsvoering door innovaties als guano en kunstmest, en de komst 
van een botercoöperatie, waardoor productie voor de markt mogelijk werd. De promi-
nente positie van de landbouw in de economische structuur werd overgenomen door de 
plaatselijke fabrieksmatige industrie, bestaande uit de tabaksnijverheid en de schoenin-
dustrie. Maar de tabaksindustrie was overheersend omdat daar veel meer mensen werk-
ten dan in de schoenindustrie. In 1920 was meer dan de helft van de Valkenswaardse 
beroeps bevolking werkzaam in de tabaksindustrie, een eenzijdigheid die, zoals is geble-
ken, uniek is in Nederland. Rond 1900 kan Valkenswaard worden aangemerkt als indus-
triële gemeenschap. Minder dan 30% van de inwoners met een beroepsvermelding was 
toen werkzaam in de landbouw en meer dan 50% in de industrie.

Ontstaan en ontwikkeling van de tabaksnijverheid

In de vorige paragraaf is de transformatie in de economische structuur van Valkenswaard 
onderzocht en is vastgesteld dat deze structuur na 1900 een sterk fabrieksmatig karakter 
kreeg en werd overheerst door de tabaksnijverheid. Vanwege het belang van de tabaks-
nijverheid in Valkenswaard wordt in deze paragraaf allereerst de ontwikkeling van deze 
sector in Nederland en Noord-Brabant beschreven en wordt vervolgens nagegaan welke 
kenmerken deze industrie in Valkenswaard had, en in hoeverre deze afweken van die in 
andere Noord-Brabantse tabakscentra en wat de gevolgen van die eventuele verschillen 
waren.
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De tabaksnijverheid in Nederland en Noord-Brabant

Tussen 1840 en 1870 werd in Nederland het proces van het geleidelijk ‘ontdooien’ van de 
in de achttiende eeuw verstarde economie voltooid, waarbij rond 1865 een sterke opleving 
van de industrie optrad.73 Belangrijke oorzaken van die ‘industriële spurt’ waren de libe-
ralisering van het handelsverkeer en de verlaging van de transactiekosten waardoor nati-
onale en internationale markten integreerden en specialisatie mogelijk werd.74 De lagere 
transactiekosten, als gevolg van een verbeterde infrastructuur en de opkomst van stoom-
schepen in de internationale handelsvaart, resulteerden ook in lagere kost- en verkoop-
prijzen van producten. Als gevolg hiervan stegen zowel de reële lonen als de consumptie-
ve vraag.75 Vanaf 1870 daalde het aandeel van de landbouw in het Nederlandse nationaal 
inkomen tegenover een continue stijging van dat van de industrie.76 De aanvoer van grote 
hoeveelheden goedkoop Amerikaans graan leidde tussen 1878 en 1895 zowel tot de ‘agra-
rische depressie’ als tot een stijging van de reële lonen waardoor de (voedsel)consumptie 
in die jaren verder toenam.77 Eén van de sectoren die hiervan profiteerde was de tabaksnij-
verheid, onderdeel van de voedings- en genotsmiddelenindustrie.78

Tot dusverre is steeds aangenomen dat de fabricage van sigaren in Nederland in 1826 
begon met de start van een sigarenfabriek in het Overijsselse Kampen door de Duitser 
Johannes Lehmkuhl.79 Maar mogelijk is de eerste sigaar hier te lande toch aanmerkelijk 
eerder gefabriceerd en wel in of kort na 1770 te Delft door Gerrit Hillen, grondlegger van 
de latere NV A. Hillen’s sigaren- en tabaksfabriek aldaar.80 Hoe het ook zij, rond 1840 
stonden er in ieder geval sigarenmakerijen in Utrecht, Rotterdam, Arnhem en ’s-Herto-
genbosch.81 Noord-Brabant maakte in de jaren veertig van de negentiende eeuw kennis 
met de tabaksnijverheid. In Eindhoven, dat al een snuif- en kerftabaktraditie kende, start-
te P. Hoefnagels in 1845 een fabriek en in datzelfde jaar zou Jacob Meijer in Bladel even-
eens zijn gestart met de sigarenfabricage.82 Ook in Breda stond al vóór 1851 een sigaren-
fabriek.83 In de jaren daarna verbreidde de tabaksnijverheid zich verder over de provincie, 
met nieuwe fabrieken in Boxmeer (1852), Princenhage (1856), Geertruidenberg en Oos-
terhout (vóór 1857), Zevenbergen (1860), Grave (1861) en Roosendaal (1862). Ook ont-

70   Eigen telling uit: CBS, Uitkomsten beroepstelling 1909, Deel 2, 93.
71   ETIN, Rapport inzake de sociaal-economische toestand, 5.
72   CBS, Uitkomsten beroepstelling 1909, Deel 2; Van den Eerenbeemt, ‘Is de stoommachine wel de eerste maatstaf’, 

52 en 53.
73   Van Zanden en Van Riel, Nederland 1780-1914, 285 en 309.
74   Van Zanden en Van Riel, Nederland 1780-1914, 285-286.
75   Van Zanden en Van Riel, Nederland 1780-1914, 167.
76   Van Zanden en Van Riel, Nederland 1780-1914, 343-344.
77   Geerling, De opkomst en ontwikkeling van de sigarenindustrie, 9; Van Zanden en Van Riel, Nederland 1780-1914, 

378.
78   Een industrie(sector) wordt gedefinieerd als een groep bedrijven met identieke relaties tot de arbeids-, grond-

stoffen- en arbeidsmarkt (Tilly, ‘Solidary logics’, 454).
79   Sluyterman, Ondernemen in sigaren, 17.
80   Bracco Gartner, De geschiedenis van de Delftse tabaksnijverheid, 28 en 30.
81   Sluyterman, Ondernemen in sigaren, 17.
82   De oudste vermelding van tabaksnijverheid in Eindhoven dateert van 1706 (Spoorenberg, ‘Vroege industrie’, 

92); Puijenbroek, Beginnen in Eindhoven, 117; Spoorenberg, ‘Over de sigarenfabrieken’, 88.
83   BHIC, Toegangsnummer 17, Provinciaal Bestuur Noord-Brabant, 1814-1920, inv.nr. 8752, Gemeenteverslag 1851.
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stonden fabrieken in de dorpen rondom Eindhoven. In of vóór 1851 kende Stratum al een 
fabriek, in 1855 kwam er één in Hoogeloon en in 1865 maakte ook Strijp kennis met de 
tabaksnijverheid.85 In 1858 kwam de sigaren- en tabaksnijverheid in 88 Nederlandse ge-
meenten voor, waarvan er 23 (26,1%) behoorden tot de provincie Noord-Brabant met 12% 
van het landelijke aantal werknemers.86 Amsterdam herbergde toen de grootste concen-
tratie tabakswerkers. De tabaksnijverheid bood aldaar, als enige plaats in Nederland, toen 
al aan meer dan vijfhonderd mensen werk. Tot de relatief grote tabakscentra behoorden 
in 1858 ook Eindhoven, Princenhage en Rotterdam, met elk meer dan honderd werkne-
mers in deze sector.87

Tot ver in de jaren twintig van de twintigste eeuw ontbrak de machine in de tabaksnij-
verheid. Bij zijn aantreden in het Willem II-concern in 1925 noteerde de Valkenswaardse 
sigarenfabrikant Antoon Kersten: ‘Alles wat de klok sloeg in onze industrietak was hand-
werk en ambacht’.88 Fabrieken als Van Schuppen (Veenendaal) en Van Susante (Boxtel) 
schaften in 1926 de eerste machine aan, Wintermans (Duizel) in 1930.89 Bij de Valkens-
waardse firma Gebroeders Van Best deed in 1927 de eerste productiemachine, een bosjes-
machine, zijn intrede.90 Hoewel aan het einde van de jaren twintig meer en meer werd ge-
mechaniseerd, stonden er in 1931 in de Nederlandse sigarenfabrieken toch nog maar 393 

Proces van sigarenfabricage84

Een sigaar bestaat geheel uit tabak en is 
opgebouwd uit drie delen: het binnen-
goed, daaromheen het omblad en daar 
weer omheen het dekblad. Om te kun-
nen worden verwerkt moet de tabak al-
lereerst vochtig worden gemaakt, zodat 
deze soepel wordt. Daarna wordt het ta-
baksblad ‘gestript’, dat wil zeggen ont-
daan van de middennerf, het werk van 
de tabaksstripper. Voor het binnengoed 
worden verschillende soorten tabak ge-
mengd. Vervolgens wikkelt de bosjesma-
ker plukjes binnengoed in een omblad, 
zodat ‘bosjes’ ontstaan, een halffabri-
caat dat ook wel ‘wikkel’ of ‘pop’ wordt 
genoemd. De sigarenmaker vervaardigt 
de uiteindelijke sigaar door een smalle 
strook uit een dekblad te snijden en dat 
in een spiraallijn om de pop te wikkelen. 

De laatste stap van het productieproces is het sorteren van de sigaren op kleur door 
de sigarensorteerder. Ten slotte worden de sigaren, al dan niet voorzien van een sier-
ring, verpakt in een kist of blik, het werk van de sigarenpakker.

Afb. 2.5 (collectie Chr. van den Besselaar).
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machines. In 1934 was dat aantal gestegen tot 760, waarvan er 31 (4%) in Valkenswaard 
stonden.91 De oorzaak van de late mechanisatie lag niet zozeer in het niet beschikbaar zijn 
van machines, maar meer in het ermee kunnen en willen werken, het extra verbruik aan 
tabak door de machines en de lagere productiesnelheid.92 Met name het hogere tabaks-
verbruik, gekoppeld aan het forse aandeel van de kosten van tabak in de totale kostprijs, 
maakte machines lange tijd onvoldoende rendabel.93 Zo bood bijvoorbeeld in 1897 een fa-
brikant een door hem gebruikte machine weer te koop aan vanwege gebrek aan ‘daarvoor 
geschikt werkvolk’.94 Ook bleek de machinale productie die van een sigarenmaker niet te 
kunnen overtreffen.95 Verder zorgden de investeringen die met de mechanisatie gemoeid 
waren door hun kapitaalbeslag voor een geringere flexibiliteit. Aan de andere kant bleef 
door afwezigheid van mechanisatie de sector lange tijd kapitaalsextensief en behield de 
producentenmarkt daardoor nog lang de lage instapdrempel, hetgeen bijdroeg aan een 
uitgesproken open karakter van deze markt. Mede daardoor was er veel concurrentie. Pas 
in de loop van de jaren twintig van de vorige eeuw begon de mechanisatie langzaam op 
gang te komen. Verbeterde machines, kostenstijgingen, in de vorm van loonkosten, ac-
cijnzen en administratieve verplichtingen, die niet doorberekend konden worden in de 
verkoopprijs maakten mechanisering toen niet alleen mogelijk maar ook noodzakelijk.

Het ontbreken van mechanisatie maakt de groei van de werkgelegenheid lange tijd tot 
een goede graadmeter voor de ontwikkeling van de tabaksnijverheid. Landelijk steeg de 
werkgelegenheid van 3.600 en 4.000 werknemers in 1849 en 1859 tot 15.000 en 28.715 
personen in 1889 respectievelijk 1920.96 Zij produceerden sigaren voor de binnen- en de 
buitenlandse markt. Binnenlands werd de verhoogde vraag naar tabaksproducten veroor-
zaakt door een stijging van de reële lonen, een veranderende vraag – sigaren verdrongen 
de kerftabak – en een toename van de bevolking.97 Ook het buitenland vormde een inte-
ressante afzetmarkt hoewel protectionistische maatregelen soms leidden tot marktversto-
ringen. Met name gedurende de Eerste Wereldoorlog groeide de export fors, van ruim 1,7 
miljoen kilo sigaren in 1910 tot bijna 6 miljoen kilo in 1919.98 Duitse valutaproblemen 
veroorzaakten in het begin van de jaren twintig van de twintigste eeuw een sterke terug-
val van de export, waardoor de gehele productie op de Nederlandse markt moest worden 

84   Ontleend aan Sluyterman, Ondernemen in sigaren, 41 en 42.
85   Ontleend aan de gemeenteverslagen van de betreffende gemeenten. BHIC, Archief Provinciaal Bestuur Noord-

Brabant 1814-1920.
86   Everwijn, Beschrijving van den handel, kaart XI; Sluyterman, Ondernemen in sigaren, 26 (tabel 2a).
87   Friesland (14), Groningen (6), Drenthe (2), Overijssel (5), Gelderland (7), Noord-Holland (6), Zuid-Holland 

(8), Utrecht (4), Noord-Brabant (23), Limburg (9) en Zeeland (4). Everwijn, Beschrijving van den handel, kaart XI.
88   Kersten, Finis Coronat Opus, 7.
89   Sluyterman, Ondernemen in sigaren, 71-72.
90   Van Best, Relaas van en herinneringen, 27. 
91   RHCe, GA VW 1934-1969, inv.nr. 2416, Acties tegen mechanisatie sigarenindustrie; Sluyterman, Ondernemen in 

sigaren, 68, tabel 5. Het aantal sigarenfabrieken waarin machines aanwezig waren, is niet bekend.
92   Sluyterman, Ondernemen in sigaren, 60-67.
93   Zie bijvoorbeeld De Tabaksplant, 14 juni 1895.
94   De Tabaksplant, 10 augustus 1897.
95   De Tabaksplant, 24 november 1896 en 3 augustus 1897.
96   Sluyterman, Ondernemen in sigaren, 25.
97   Tussen 1850 en 1906 steeg het aandeel van de sigarennijverheid in het binnenlandse tabaksverbruik van 15 tot 

69%. De Jonge, De industrialisatie in Nederland, 468, kolommen 10 en 11 in relatie tot kolom 12.
98   Sluyterman, Ondernemen in sigaren, 176, tabel 23.
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afgezet.99 De daardoor ontstane prijsdruk maakte, samen met het afsluiten van een ‘dure’ 
eerste landelijke cao – want afgesloten in de hausse van 1919-1920 – en de invoering van 
de tabaksaccijns in 1922, het begin van de jaren twintig tot moeilijke jaren voor de bran-
che, jaren die tevens het einde van de onderzochte periode markeren. 

In de tabaksnijverheid was ook een latente concentratietendens zichtbaar, waarbij 
steeds meer werknemers in dienst kwamen van grote(re) productie-eenheden (bedrijfs-
concentratie). Was in 1889 in geheel Nederland gemiddeld 35% van de arbeiders werk-
zaam in een bedrijf met meer dan vijftig werknemers, in 1930 was dat percentage geste-
gen tot 62%. In Noord-Brabant waren deze percentages met 52% in 1889 en 75% in 1930 
hoger dan landelijk.100

Naast concentratie in grotere werkverbanden trad gaandeweg de periode 1850-1920 ook 
een geografische concentratie op. Binnen de landsgrenzen verschoof het zwaartepunt 
zich naar de provincie Noord-Brabant. Het aandeel van deze provincie in de landelijke 
werkgelegenheid in de tabaksnijverheid nam tussen 1849 en 1930 toe van 8,9% in 1849, 
via 12,4% (1859), 27,2% (1899) en 32% (1909) tot 46,6% in 1930.101 Noord-Brabant viel 
daarnaast op door een aanmerkelijk hogere vrouwelijke arbeidsparticipatiegraad. Deze 
bedroeg, net als in Limburg, 18% ten opzichte van een landelijk gemiddelde van 10%.102 
De werkgelegenheidsgroei in Noord-Brabant ging vooral ten koste van Noord- en Zuid-
Holland en wordt met name toegeschreven aan het lage(re) loonpeil in Noord-Brabant, 
dat zich ten minste 40% onder het landelijke gemiddelde bevond.103 

Maar niet alleen op nationaal niveau verschoof het zwaartepunt. Ook in Noord-Bra-
bant zelf was sprake van een concentratie van de sigarenfabricage in de Kempenregio. 
In 1880 kenden 46 van de 184 Noord-Brabantse gemeenten tabaksverwerking in de 
vorm van een sigarenmakerij of een tabakskerverij. Maar veelal gebeurde dit op rela-

Afb. 2.6 Export van sigaren naar Duitsland. Op de fiets fabrikant H. Snellens en daarnaast fabrikant 
H. Kersten, 1919 (collectie Valkerij en Sigarenmakerij Museum).
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tief kleine schaal, want in slechts 12 gemeenten, een kwart van de genoemde 46, waren 
50 of meer personen bij deze tak van industrie betrokken.104 Na 1880 nam het aantal 
gemeenten met tabaksnijverheid toe tot 65 in 1910, 35,3% van het totaal. Ook steeg de 
omvang van de tabaksnijverheid in die plaatsen, aangezien de sector in 1910 al in 28 
gemeenten (43,1%) een omvang van 50 werknemers of meer telde.105 In het westelijk 
deel van Noord-Brabant en in de Kempen was in 1880 de betrokkenheid het grootst: 
39% van gemeenten kende daar tabaksnijverheid. Maar deze bestond op dat moment 
in het westen van de provincie vooral uit kleinschalige ondernemingen want slechts 
twee gemeenten – Breda en Oosterhout  – telden meer dan vijftig in de tabaksindustrie 
werkzame personen. Ook nam het aantal gemeenten met tabaksnijverheid in deze re-
gio na 1880 niet meer toe.106 In de Kempen daarentegen was al in 1880 sprake van een 
meer grootschalige aanwezigheid. Hier waren in 8 van de 12 gemeenten met tabaksnij-
verheid, 50 personen of meer betrokken bij deze sector en in 2 daarvan (Eindhoven en 
Woensel) betrof het toen al 250 of meer personen.107 In de periode tot 1920 verbreidde 
de tabaksindustrie zich verder over de regio, totdat deze in 1910 in bijna driekwart van 
de gemeenten (71%) voorkwam. Maar binnen de Kempen concentreerde de tabaksnij-
verheid zich met name in Eindhoven en directe omgeving. In 1880 grensden al acht 
van de twaalf Kempengemeenten met tabaksnijverheid aan Eindhoven of waren zij ge-
legen in de directe nabijheid van deze stad.108 Tot 1920 werd deze concentratie alleen 
maar sterker. Tabel 2.3 geeft een overzicht van de gemeenten met de sterkste concen-
tratie van tabaksnijverheid in de periode 1880-1920. De tabel onderstreept de verschui-
ving van het zwaartepunt van de Noord-Brabantse tabaksnijverheid naar de Kempen en 
daarbinnen richting Eindhoven en directe omgeving. In de Kempen was Valkenswaard 
lange tijd de enige gemeente met een omvangrijke tabaksnijverheid die niet direct aan 
Eindhoven grensde.

Valkenswaard was in 1909, na ’s-Hertogenbosch en Woensel, de derde Noord-Brabant-
se gemeente qua aantal tabaksbewerkers en stond daarmee landelijk op de zesde plaats 
(tabel 2.4). De top 10 werd aangevoerd door Amsterdam en telde vijf Noord-Brabantse 
gemeenten. Eindhoven behoorde niet tot de top 10 omdat vanwege het beperkte grond-

99    Sluyterman, Ondernemen in sigaren, 21, 175, 176 en 294.
100   Sluyterman, Ondernemen in sigaren, 46 en 47.
101   Sluyterman, Ondernemen in sigaren, 26; Het percentage van 1909 is ontleend aan: CBS, Uitkomsten beroepstel-

ling 1909, Deel 2.
102   CBS, Uitkomsten beroepstelling 1909, Deel 2.
103   Sluyterman, Ondernemen in sigaren, 26 en 27; Veraghtert, ‘Ontplooiing tot een modern industrieel gewest’, 

203; Kalb, Expanding class, 99.
104   Dit was het geval in de gemeenten Bladel, Boxmeer, Breda, Eindhoven, Gestel, Hoogeloon, Oosterhout, 

 ’s-Hertogenbosch, Stratum, Strijp, Valkenswaard en Woensel.
105   Ontleend aan de gemeenteverslagen van de betreffende gemeenten. BHIC, Archief Provinciaal Bestuur 

Noord-Brabant 1814-1920. 
106   Het percentage van gemeenten met tabaksnijverheid bleef tot 1910 constant op 41 en daalde daarna tot 34% 

in 1920.
107   De twaalf gemeenten met sigarennijverheid in 1880 waren: Best, Bladel*, Eindhoven*, Gestel*, Hoogeloon*, 

Oirschot, Reusel, Stratum*, Strijp*, Valkenswaard*, Waalre en Woensel*. In gemeenten voorzien van een as-
terisk (*) was sprake van een tabaksnijverheid met vijftig of meer personen.

108   Hierbij is als uitgangspunt genomen dat er geografisch gezien maximaal één andere gemeente tussen de be-
treffende plaats en de stad Eindhoven mocht liggen. Alleen Bladel, Hoogeloon, Reusel en Valkenswaard vol-
deden niet aan dat criterium.
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gebied het overgrote deel van de werknemers buiten de stadsgrens woonde, bijvoorbeeld 
in Woensel.109

Tabel 2.3 Noord-Brabantse gemeenten met een tabaksnijverheid waarin 250 of meer personen 

werkzaam waren (1880-1920)

1880 1890 1900 1910 1920

In de Kempen

Eindhoven • • • • •

Hoogeloon •

Stratum* • •

Strijp* •

Valkenswaard • • • •

Woensel* • • • •

Zeelst •

In de overige regio’s van Noord-Brabant

’s-Hertogenbosch • • •

Boxmeer •

* In 1920 opgenomen in de nieuwe gemeente Eindhoven.
Bron: bijlage 4 Tabaksnijverheid in Noord-Brabant, 1880-1920.

Tabel 2.4 Gemeenten met de meeste in de tabaksnijverheid werkzame inwoners (1909)

Aantal inwoners werkzaam in 
de tabaksnijverheid110 % Vrouwen

Amsterdam 3828 4

’s-Hertogenbosch 1480 6

Kampen 1335 3

Utrecht 1227 8

Woensel 1014 32

Valkenswaard 677 30

Culemborg 593 7

Gestel ca. 589 29

Stratum 588 33

Groningen 587 2

Bron: CBS, Uitkomsten beroepstelling 1909, Deel 2.

Ook blijkt uit tabel 2.4 dat in de voornaamste tabakscentra van Noord-Brabant het percen-
tage in de tabaksnijverheid werkzame vrouwen veel hoger was dan het provinciale gemid-
delde van 18%. 

Samenvattend kan worden gesteld dat tot aan de jaren twintig van de vorige eeuw de 
tabaksnijverheid werd gekenmerkt door het ontbreken van mechanisatie, de nagenoeg 
onafgebroken werkgelegenheidsgroei, de concentratie in grotere productie-eenheden, de 
verschuiving van het zwaartepunt van de nationale productie naar Noord-Brabant en in 
deze provincie naar de Kempenregio.
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De tabaksnijverheid in Valkenswaard

Valkenswaard maakte in 1865 kennis met de tabaksnijverheid. Op 2 januari van dat jaar 
verleende het gemeentebestuur aan de koopmanszoon Joannes van Best (1805-1871), toen 
de meest vermogende inwoner van het dorp, een vergunning voor het oprichten van een 
‘fabriek in tabak, snuif en sigaren’.112 

De sigarenfabriek, bedoeld voor zijn drie zonen, werd gevestigd in een bijgebouwtje 
van het woonhuis van Van Best, centraal gelegen aan het Valkenswaardse marktplein. Een 
notabele als initiator van een nieuwe economische ontwikkeling was in de Kempen geen 
vreemd fenomeen. In Bladel startte in 1845 de protestantse burgemeesters- en notaris-
zoon Jacobus Meijer, geboren te Bladel in 1825, na een korte stage te Utrecht een tabaks-

109   Messing, Het ontstaan van Groot-Eindhoven, 15. Kalb stelt dat ook de lage-lonen-industrie debet was aan het 
feit dat veel werknemers buiten de Eindhovense stadsgrenzen woonden. Daarbinnen waren de huizen voor 
deze bevolkingsgroep niet betaalbaar (Kalb, Expanding class, 108).

110   Betreft een cumulatie van de aantallen van fabricage van tabak en die van sigaren, van mannen en vrouwen, 
en van werkgevers en werknemers.

111    Van den Besselaar en Van Mierlo, ‘Met klinkende en blinkende penningen’, 140-142.
112    RHCe, GA VW, inv.nr. 420, Registers van processen-verbaal en bekendmakingen van het college van burge-

meesters en wethouders, 2 januari 1865.

Joannes van Best senior (1805-1871)

Joannes van Best – zoon van winke-
lier en koopman Jan van Best en valke-
niersdochter Henrica Daems – trouwde 
in 1831 met Joanna Maria Jaspers, een 
‘partij’ uit dezelfde sociale klasse. Het 
echtpaar kreeg acht kinderen. Joannes 
heeft verschillende beroepsvermeldin-
gen gehad, zoals ‘jager’ (1831), ‘particu-
lier’ (1831 en 1834), ‘landbouwer’ (1837, 
1842 en 1846) en ‘landeigenaar’ (1848). 
Hij belegde zijn vermogen grotendeels 
in onroerend goed, dat in 1860 stabili-
seerde op een omvang van 75 hectare. 
Ook liet hij in het midden van de negen-
tiende eeuw een ontginningshoeve aan-
leggen. Waarschijnlijk oefende Van Best 
niet zelf het boerenbedrijf uit, maar liet 
hij die werkzaamheden over aan een zet-
boer. Verder was hij tussen 1834 en 1851 raadslid en wethouder van de gemeente Val-
kenswaard. Bij zijn overlijden liet Joannes een vermogen na van bijna 100.000 gul-
den.111

Afb. 2.7 Joannes van Best senior (RHCe, col-
lectie Van Best-Maas).
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fabriek onder de firmanaam J. Meijer en Co. De onderneming, waarschijnlijk de eerste 
in dit dorp en wellicht ook in de Kempen, had in het belastingjaar 1849/1850 minder dan 
vijf werknemers in dienst en kende ook een winkel voor de verkoop van de gefabriceerde 
producten.113 In Eindhoven was het Petrus Andreas Hoefnagels, geboren te Eindhoven in 
1800, die in 1845 de eerste sigarenfabriek oprichtte. Hoefnagels nam in deze gemeente 
een belangrijke plaats in als lid van de gemeenteraad en van Provinciale Staten en was in 
1852 de eerste president en voorzitter van de nieuw opgerichte Kamer van Koophandel en 
Fabrieken.114 In 1855 stichtte domineeszoon Nicolaas Leijds, in 1830 geboren te Babyloni-
enbroek en in 1843 met zijn ouders naar Hoogeloon verhuisd, aldaar een sigarenfabriek 
die in 1859 aan vijftien mensen werk bood.115 In Reusel deed in 1873 de tabaksnijverheid 
haar intrede met een sigarenfabriek van de autochtoon Adriaan Willekens (1839-1930). 
In 1876 werkten daar vier mannen en zeven jongens. Willekens was op dat moment ge-
meentesecretaris van Reusel, een functie die hij vanaf 1882 combineerde met die van bur-
gemeester.116 In Waalre werd tussen 1867 en 1875 een tabaksfabriek gestart, die in 1876 
vijf werknemers telde. Waarschijnlijk was deze fabriek van A.M. Swane, die daar, wellicht 
in 1882 maar in ieder geval nog vóór 1890, een sigarenfabriek aan toevoegde. De familie 
Swane, verwant aan de zeventiende- en achttiende-eeuwse heren van Waalre, de Van der 
Clusens, speelde gedurende generaties een vooraanstaande rol in deze gemeente en was 
daar lange tijd de grootste grondbezitter.117

Financiële welstand, gekoppeld aan een zekere sociale statuur is een steeds terugkerend 
kenmerk van de eerste industriële tabaksondernemers. In het licht van de lage financiële 
instapdrempel in deze bedrijfstak lijkt dat vreemd, maar niet als daaraan essentiële as-
pecten van meer immateriële aard worden toegevoegd zoals durf, ondernemingszin en 
kennis: kennis wáár de benodigde knowhow kon worden verkregen van (de inkoop van) 
tabak, de productie van sigaren en van de verkoopkanalen van het eindproduct. Dat ver-
eiste in de beginperiode een bovenlokaal kennisnetwerk, aangezien deze kennis binnen 

Afb. 2.8 De locatie van de eerste 
Valkenswaardse sigarenfabriek, 
aangegeven op de kadastrale 
kaart van 1832.
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de eigen gemeenschap (nog) niet aanwezig was. Niet de financiële mogelijkheden, maar 
het direct of indirect toegang hebben tot een bovenlokaal netwerk was derhalve bepalend 
om in de beginperiode een sigarenfabriek op te kunnen starten. Hierdoor was het veelal 
een representant van de lokale elite die in zijn woonplaats begon met een sigarenfabriek. 
Iets dergelijks herhaalde zich enkele decennia later bij de oprichting van de zuivelcoöpe-
raties, waar niet de agrariërs maar plaatselijke notabelen als de burgemeester, wethouder, 
notaris of onderwijzer, een initiërende rol speelden. Zij bezaten de benodigde juridische 
en administratieve kennis.118

De beweegredenen van Joannes van Best om juist een sigarenfabriek op te richten zijn 
slechts voor een deel te achterhalen en moeten daarom worden beredeneerd. Een bron 
is het relaas uit 1944 – en aangevuld in 1956 – dat zijn kleinzoon J.F.M. (Frans) van Best 
(1880-1959) naliet en waarin hij de geschiedenis van het bedrijf heeft opgetekend. Frans 
van Best was de zoon van Antoon van Best (1848-1926), de jongste telg van Joannes van 
Best sr. Volgens Frans van Best stelden met name zijn ‘ontwikkeling’ en het ‘familiebe-
zit’ Van Best senior in staat om een sigarenfabriek te starten. Van Best schrijft daarover: 
‘Wat ontwikkeling betreft was J.v.B. Sr zijn tijd vooruit, hetgeen wel voornamelijk te dan-

113    Spoorenberg, ‘Vroege industrie’, 92; Spoorenberg, ‘Over de sigarenfabrieken’, 88; Bierkens, De sigaar uit de 
Kempen, 111.

114    Van Puijenbroek, Beginnen in Eindhoven, 117.
115    Spoorenberg, ‘Over de sigarenfabrieken’, 86.
116   Heesters 1994-1, ‘Reusel en de sigarenindustrie’, 15-16; Heesters 1994-2, ‘Reusel en de sigarenindustrie’, 26.
117    BHIC, Toegangsnummer 17, Archief Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1814-1920, inv.nrs. 9337-9339, Ge-

meenteverslagen Waalre, 1851-1912; Schaffels, De sociaal-economische geschiedenis van Waalre, 25-26.
118    Dekker, Zuivelcoöperaties op de zandgronden, 86 en 93.

Afb. 2.9 Rijksmiddelbare school te Turnhout (B) (Stadsarchief Turnhout, collectie prentkaarten, inv.nr. 52-009).
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ken geweest zal zijn aan zijn dagelijkschen omgang gedurende ruim 25 jaar met zijn 
kostheer Richard Hammond, Esquire of Westacre High House (Norfolk), die op 73-jarige 
leeftijd in 1845 hier stierf en op de Protestantsche begraafplaats rust. Deze was ontwik-
keld en las veel, hetgeen door mijn grootvader werd overgenomen, maar bovendien legde 
hij door een voor toen hoog kostgeld den grondslag voor een nogal wat grooter familie-
bezit dan destijds bij de dorpsburgerij werd gevonden. Dit stelde grootvader in staat, om 
zijn zonen een door hem gewenschten ontwikkeling te bezorgen, waarvoor hij hen alle 
drie de Middelbare Belgische Staatsschool te Turnhout liet bezoeken, toen wel de beste in 
deze omgeving en ongeveer gelijk te stellen met de tegenwoordige 3-jarige H.B.S. Nadat 
Jan en Jasper deze school hadden afgemaakt, moest voor hen een vak worden gekozen, 
waarvoor het oog viel op een tabakskerverij met de bedoeling, daaraan een sigarenfabriek 
te verbinden. Wellicht heeft de toen reeds te Eindhoven bestaande industrie (Hoefnagels 
& Zn, Van den Bichelaer & Co, Mignot & De Block, Jos. Lurmans e.a.) bij die keuze als 
stimuleerend voorbeeld gediend’.119 Dat Jan en Jasper van Best in Turnhout in aanraking 
zijn gekomen met (sigaren)fabrikantenkinderen uit bijvoorbeeld Eindhoven is nagenoeg 
uitgesloten want het bevolkingsregister van Turnhout telt in de periode 1846-1866 nau-
welijks studenten uit Nederland.120 Wel woonde in hetzelfde kosthuis als de gebroeders 
Van Best – de woning van het schoolhoofd Josephus G. Sanders – de Eindhovense stu-
dent, leerlooierszoon en latere lucifersfabrikant Everardus Keunen (1842-1915).121 Dit zou 
betekenen dat de keuze voor een sigarenfabriek door Joannes van Best senior is gemaakt. 
Dat Van Best senior een ontwikkeld man was, staat buiten kijf. Uit nagelaten correspon-
dentie met Sarah Hamond, de jongere zus van Richard, blijkt dat Van Best senior de En-
gelse taal beheerste, in Londen is geweest en ook na het overlijden van Hamond Engelse 
nieuwsbladen toegezonden wilde blijven krijgen.122

De genoemde Richard Hamond (1773-1845) behoorde, hoewel niet in het bezit van een 
adellijke titel, tot een aanzienlijke familie in het Engelse Norfolk. Leden van deze familie 
waren lid van de Engelse Falconers’ Club en ook Richard was in de ban van het vlucht-
bedrijf. De kneepjes van het vak werden hem in Engeland bijgebracht door de Valkens-
waardse valkenier Jan Daems (1744-1831). Daems kwam na 1786 in dienst van Lord Orford 
die was geparenteerd aan de Hamonds. Na een familieruzie verliet Richard Hamond zijn 
vaderland en kwam terecht in Valkenswaard waar hij zijn intrek nam in het huis van die-
zelfde Jan Daems, de grootvader van Joannes van Best. Na het overlijden van zijn groot-
vader en kort daarna (1832) van zijn vader, bewoonde Joannes van Best het huis. Voor de 
inwoning ontving hij van Hamond een voor die tijd forse vergoeding van 1.000 gulden 
per jaar. Bij zijn overlijden liet Richard Hamond aan Joannes van Best bovendien een 
groot geldbedrag van 24.000 gulden na, dat hem volgens Van den Besselaar twintig jaar 
later in staat zou hebben gesteld een sigarenfabriek te starten. Daarmee vormde de En-
gelsman Hamond de schakel tussen de twee belangrijkste ontwikkelingen in de Valkens-
waardse historie: de valkerij en de sigarenindustrie.123 Maar de vraag is of Van Best, gezien 
de omvang van diens eigen vermogen, ook zonder die erfenis niet in staat zou zijn ge-
weest een sigarenfabriek te starten. Het legaat van de Engelsman zal weliswaar een welko-
me aanvulling zijn geweest op het familiekapitaal, maar omdat voor het oprichten van een 
sigarenfabriek weinig kapitaal nodig was, kan de erfenis niet van doorslaggevende beteke-
nis zijn geweest. Iets anders is de intellectuele invloed die Hamond op Joannes van Best 
zou hebben gehad – denk daarbij aan de Engelse taal – de internationale oriëntatie via de 
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Engelse kranten en het netwerk van Hamond, die ook reizen maakte in Europa.124 Waar-
schijnlijk is Van Best daardoor beter in staat geweest de ‘tekenen des tijds’ te verstaan bij 
de onderwijs- en toekomstkeuze voor zijn zonen.

Zo’n teken des tijds was de industrialisatie die tijdens het derde kwart van de negentien-
de eeuw in Noord-Brabant op gang kwam.125 In dit licht bezien was de keuze van Van Best 
senior om voor zijn zonen een sigarenfabriek op te zetten niet zo vreemd. Het was een 

119   Van Best, Relaas van en herinneringen, 2-3. 
120  Stadsarchief Turnhout, Bevolkingsregister 1846-1866.
121    Stadsarchief Turnhout, Bevolkingsregister 1846-1866, Index U-Z, fol. 621; Smets, Historiek van de Rijksmiddel-

bare school, 143; http://nl.wikipedia.org/wiki/Everardus_Keunen (6 januari 2012).
122   Beecroft, Devers, Horobin en Mondelaers, The Hamond letters, 79, 104, 112.
123    Beecroft, Devers, Horobin en Mondelaers, The Hamond letters, 114; Van den Besselaar, ‘Een onbekende graf-

zerk’, 111-113, 117 en 118. 
124   Zo bezocht Hamond in het voorjaar van 1833 de stad Aken (Beecroft, Devers, Horobin en Mondelaers, The 

Hamond Letters, 43).
125    Veraghtert, ‘Van ambachtelijke nijverheid’, 228.

Afb. 2.10 Het graf van Richard 
Hamond uit 1845 op de oude be-
graafplaats in Valkenswaard (col-
lectie H. Mélotte).
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relatief nieuwe maar sterk opkomende industrie in een sector waar zoals gezegd voor het 
oprichten van een bedrijf een relatief geringe investering voldoende was.126 In 1860 telde 
bijvoorbeeld het nabijgelegen Eindhoven al 18 bedrijven met 425 arbeidskrachten.127 De 
relatief goede infrastructuur van Valkenswaard moet ook hebben meegewogen. Valkens-
waard lag immers aan de verharde straatweg van ’s-Hertogenbosch naar Luik, die in 1818 
was voltooid en die de gemeente van noord naar zuid doorsneed.128 Ook lag een spoor-
wegverbinding met Eindhoven en Luik in het verschiet. Het Valkenswaardse gemeente-
bestuur had namelijk al in april 1864 besloten om de daarvoor benodigde gronden gratis 
af te staan aan de Luik-Limburgse Spoorwegmaatschappij voor de aanleg van een spoor 
op het traject Eindhoven-Luik. Dit vanwege de ‘voordeelen […] vooral wanneer dit met een 
stichting van een station digt bij de gemeente gepaard’ zou gaan. De lijn werd op 20 juli 
1866 geopend.129 Later, rond 1875, zou daarnaast ook nog de verharde weg Leende-Luyks-
gestel worden aangelegd, de oost-westverbinding door Valkenswaard.130 

Maar een sigarenfabriek willen beginnen is niet altijd hetzelfde als een dergelijke fa-
briek ook kunnen beginnen. Dit vereiste namelijk handvaardigheden die de oprichter en 
zijn zonen niet bezaten en die in Valkenswaard op dat moment ook niet voorhanden wa-
ren. Wel had de tweeling Jan (1842-1880) en Jasper van Best (1842-1903) na hun mid-
delbare schoolopleiding aan de Rijksmiddelbare school te Turnhout (België), enige tijd 
praktijkervaring opgedaan in de tabakssector. Opmerkelijk is dat de fabrikanten in spe 
deze ervaring niet opdeden in het nabijgelegen Eindhoven maar elders. Jasper van Best 
was enige tijd werkzaam in de tabakskerverij van de firma Van Os in ’s-Hertogenbosch 
en zijn broer Jan deed zijn tabakskennis op bij een makelaar in de Belgische havenstad 
Antwerpen.131 Naar deze steden waren de gebroeders respectievelijk in het voorjaar van 
1862 verhuisd, direct na afloop van hun Turnhoutse studietijd.132 Toen al moet dus bij Jan 
van Best het plan hebben bestaan om zijn zonen een toekomst in de tabaksnijverheid te 
bieden. Maar de stage in Antwerpen respectievelijk ’s-Hertogenbosch maakte de twee-
ling nog niet bedreven in het zelf vervaardigen van sigaren, los van het feit dat zij waren 
voorbestemd om als fabrikant te fungeren en niet als sigarenmaker. Daarom werd Hen-
drik de Louw (1835-1899) aangezocht om als meesterknecht in dienst te treden van de 
nieuwe sigarenfabriek. Deze verklaarde zich ‘na ernstig beraad bereid de betrekking aan 
te nemen’.133 De Louw, te bestempelen als de eerste Valkenswaardse sigarenmaker, had 
het vervaardigen van sigaren geleerd in Antwerpen, waar hij vanaf 1856 verschillende ja-
ren woonde. Niet uitgesloten is dat Hendrik de Louw en Jan van Best elkaar in of via deze 
Scheldestad hebben ontmoet, aangezien zij daar allebei enige tijd in de sigarenindustrie 
werkzaam zijn geweest. Later ging Hendrik de Louw in Eindhoven werken in een gros-
sierderij van garen en band, vanwaar hij in februari 1865 weer naar zijn geboorteplaats 
Valkenswaard terugkeerde. Daarnaast nam de jonge firma nog twee twaalfjarige jongens 
in dienst ‘die het vak zouden leeren’. Dit waren Johannes de Natris en Gerardus Smets, 
beiden geboren in 1853 te Valkenswaard.134 Deze drie werknemers van het eerste uur vier-
den in 1890 hun 25-jarig dienstjubileum bij de firma Van Best.135 Volgens de overlevering 
werden de eerste sigaren op 19 februari 1865 geproduceerd, de verjaardag van koning Wil-
lem III, in het bijzijn van de toenmalige Valkenswaardse deken en pastoor H.F. Aerts, die 
ook de eerste sigaar kreeg aangeboden.136

De Gebroeders Van Best was lange tijd de enige sigarenfabriek in Valkenswaard. Pas 
in 1877 kwam de eerste concurrent op de Valkenswaardse markt, in de persoon van Jan 
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126   Sluyterman, Ondernemen in sigaren, 38.
127   Van Puijenbroek, Beginnen in Eindhoven, 118.
128   Vercauteren, De aanleg van de straatweg, 112.
129   RHCe, GA VW, inv.nr. 1443, Stukken betreffende de aanleg van de spoorlijn Eindhoven-Hasselt, 1865-1870; inv.

nr. 349, Verslag gemeenteraadsvergadering van 24 april 1864 en Van Diepen, ‘Valkenswaard’, 76.
130   RHCe, GA VW, inv.nr. 1422, Stukken betreffende de aanleg van de straatweg Leende-Luyksgestel.
131    Van Best, Relaas van en herinneringen, 3. 
132   Stadsarchief Turnhout, Bevolkingsregister 1846-1866, Index U-Z, fol. 621.
133    Eindhovensch Dagblad, 18 februari 1939.
134   Van den Besselaar en Van Mierlo, ‘Met klinkende en blinkende penningen’, 147; Eindhovensch Dagblad, 18 fe-

bruari 1939.
135    Meierijsche Courant, 9 augustus 1890.
136   Eindhovensch Dagblad, 18 februari 1939.

Afb. 2.11 Het gedachtenisprent-
je van de eerste Valkenswaardse 
sigarenmaker Henricus de Louw 
(1835-1899) (collectie Heemkun-
dekring Weerderheem).
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Baken Hzn, die zijn loopbaan was begonnen bij de fabriek van Van Best.137 Daarna ver-
schenen er geleidelijk meer fabrieken in het Valkenswaardse straatbeeld, maar pas in het 
laatste decennium van de negentiende eeuw kwam de toename echt op gang (tabel 2.5). 
Aan de groei van de werkgelegenheid in de Valkenswaardse tabaksnijverheid in de perio-
de 1865-1920 droegen ten minste 68 verschillende sigarenfabrieken bij.138 

Tabel 2.5 Ontwikkeling aantal sigarenfabrieken in Valkenswaard (1865-1920)

Periode Aantal begin Gestart +/+ Gestaakt -/- Aantal einde

1865-1880 0 3 1 2

1881-1890 2 5 1 6

1891-1900 6 12 2 16

1901-1910 16 14 8 22

1911-1920 22 34 13 43

Bron: bijlage 5 Tabaksnijverheid in Valkenswaard (1865-1920). Gezien de onzekerheid inzake het exacte jaar van op-
richting dan wel van staking moet deze tabel met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, hoewel door de 
periodeclassificering de mogelijke effecten van deze onzekerheid zijn gereduceerd.

Het aantal sigarenfabrieken bereikte met 43 ondernemingen een piek in het peiljaar 
1920. Hoewel dit aantal in de periode 1880-1920 gestaag toenam, vond de sterkste stij-
ging plaats in het decennium 1910-1920 (tabel 2.5). Met name tussen 1916 en 1920 start-
ten veel nieuwe bedrijven (26). Het aantal van 43 fabrieken in 1920 was tevens het hoog-
ste aantal dat ooit in Valkenswaard werd bereikt.139 In de jaren twintig zette namelijk een 
daling in van het aantal sigarenfabrieken, waardoor er rond 1940 nog 26 over waren, die 
in Valkenswaard en in de filialen elders aan ruim 3.600 mensen werk boden.140 Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog moesten de fabrieken sluiten, op de twee grootste na. De oor-
log vormde een breukvlak in de industriële ontwikkeling van Valkenswaard. Hoewel in 
1954 nog steeds twee derde deel van de mannelijke beroepsbevolking werkzaam was in 
een nijverheidssector, was de hegemonie van de tabaksnijverheid verleden tijd. Werkte in 
1930 nog 62,8% van de mannelijke nijverheidswerknemers in deze sector, in 1954 was 
dat teruggelopen tot 41,5%. Maar belangrijker was dat tijdens en na de oorlog een sterke 
uitgaande pendel naar de metaalindustrie te Eindhoven op gang was gekomen, waardoor 
de samenstelling van de beroepsbevolking sterk wijzigde en in 1954 nog maar 23% van de 
mannelijke beroepsbevolking in de sigarennijverheid werkzaam was.141 Na de oorlog zette 
de daling van het aantal sigarenfabrieken in versterkte mate door, eerst vanwege de toene-
mende mechanisatie, later door gewijzigde marktomstandigheden. In 1957 waren er nog 
drie fabrieken over; in 1971 nog maar twee: Hofnar en Willem II.142 Hofnar failleerde in 
1990 en in datzelfde jaar fuseerde Willem II met Swedish Match, waarvan het Europese 
hoofdkantoor in Valkenswaard werd gevestigd, dat later evenwel devalueerde tot verkoop-
kantoor.143 Swedish Match produceerde in 2003 in Valkenswaard de laatste sigaar.144

Gemiddeld genomen telde Valkenswaard, wellicht samen met Eindhoven, over de pe-
riode 1880-1920 de meeste sigarenfabrieken van Noord-Brabant. Terwijl hier gemiddeld 
15 sigarenfabrieken aanwezig waren, kwam Bladel c.a. over dezelfde periode tot een ge-
middelde van 11,4 fabrieken en bleven andere tabakscentra daar ver onder, zoals Woensel 
(6,8), Gestel (6,4), Hoogeloon (6,5), Stratum (5,2) en Strijp (3,6). Van de stad Eindhoven 
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zijn slechts metingen op twee peildata bekend, namelijk vijftien fabrieken in 1900 en elf 
in 1910.145 Maar aantallen zeggen slechts gedeeltelijk iets, belangrijker is de omvang van 
de sigarenfabrieken waarvoor, dankzij het ontbreken van mechanisering, het aantal werk-
nemers een betrouwbare maatstaf is. 

Tabel 2.6 Indeling van de Valkenswaardse sigarenfabrieken naar bedrijfsgrootte, 1871-1920146

Bedrijfsgrootte fabrieken 1871 1880 1890 1900 1910 1920

tot 20 werknemers 1 4 11 12 34

20-49 werknemers 1 2 7 1

50-99 werknemers 1 2 5

100 werknemers en meer 1 1 1 3 3

Totaal 1 2 6 16 22 43

Bron: bijlage 5 Tabaksnijverheid in Valkenswaard (1865-1920).

Tabel 2.6 laat zien dat Valkenswaard een behoorlijk aantal grote(re) fabrieken telde, hoe-
wel qua aantal de kleintjes overheersten, zeker in 1920. Grootschaligheid bood diverse 
concurrentievoordelen. Zo kon het grootbedrijf rechtstreeks grote partijen tabak aanko-
pen en daarmee de tussenhandel overslaan, hetgeen niet alleen een belangrijk prijsvoor-
deel opleverde maar ook garantie op een constante tabakskwaliteit.147 Ook aan de verkoop-

137    RHCe, GA VW, inv.nr. 452, Gemeenteverslag 1877. Aangenomen dat dit de fabriek van Jan Baken Hzn is ge-
weest, omdat Baken op 1 januari 1880 in het bevolkingsregister als sigarenfabrikant werd aangeduid; RHCe, 
GA VW, inv.nrs. 1213-1217, Bevolkingsregisters 1862-1869 en 1869-1879, fol. B008 respectievelijk D095. Baken 
werd daar aangeduid als leerling-sigarenmaker. Aangezien de fabriek van Van Best op dat moment de enige 
sigarenfabriek was, moet Baken aldaar in dienst zijn geweest.

138    Aangezien destijds geen sluitende administratie werd gevoerd van het aantal sigarenfabrieken, is het niet on-
mogelijk dat er tot 1920 nog meer fabrieken zijn geweest. In bijlage 5 Tabaksnijverheid in Valkenswaard (1865-
1920) zijn de geïdentificeerde bedrijven vermeld, met een verantwoording. 

139   In bijlage 1 Bronnenverantwoording is aangegeven dat de gemeenteverslagen van Valkenswaard, met name 
in en na de Eerste Wereldoorlog geen juist beeld meer geven van de werkelijkheid. Zo vermeldt bijvoorbeeld 
het Valkenswaardse gemeenteverslag over 1920 een aantal van slechts 24 fabrieken.

140   Eigen telling. RHCe, Archief Vakgroep sigarenindustrie, inv.nrs. 1174-1177, Aanmeldingsformulieren bij de 
Vakgroep Sigarenindustrie.

141    ETIN, Rapport inzake de sociaal-economische toestand, bijlage p. 14 (tabel 13), p. 17 (tabel 15) en p. 26 (tabel 20).
142   BHIC, Toegangsnummer 1140, Archief Economisch-Technologisch Instituut Noord-Brabant, 1879- 1994, inv.

nr. 674 Lijsten van bedrijfsgegevens, gemeenten Teteringen/Tilburg/Uden/Udenhout/Valkenswaard.
143   Bierkens, De sigaar uit de Kempen, 66; Eindhovens Dagblad, 20 maart 2004 en 19 januari 2010.
144   Mondelinge mededeling E. Maas-Luijckx, Valkenswaard.
145   Voor deze vergelijking is steeds uitgegaan van hetgeen in de gemeenteverslagen is vermeld in de peiljaren 

1880, 1890, 1900, 1910 en 1919 (voor Bladel c.a. en Hoogeloon 1920) (BHIC, Toegangsnummer 17, Archief 
Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1814-1920, inv.nrs. 8647-9410, Gemeenteverslagen). Door de eerder ver-
melde onderrapportering van het Valkenswaardse gemeentebestuur van het aantal fabrieken betekent dit dat 
in elk geval voor deze plaats sprake is van een minimumpositie.

146   Hierbij is uitgegaan van de door eigen onderzoek geïdentificeerde fabrieken (zie bijlage 5 Tabaksnijverheid in 
Valkenswaard (1865-1920)). De uit de gemeenteverslagen bekende sigarenfabrieken zijn conform het aldaar 
vermelde werknemersaantal in de tabel ingedeeld. Van de niet in het gemeenteverslag opgenomen fabrieken 
is aangenomen dat zij minder dan twintig werknemers telden. In sommige jaren zijn tabakskerverijen afzon-
derlijk in de gemeenteverslagen opgenomen. In deze tabel zijn de werknemers daarvan echter meegenomen 
in het aantal werknemers van het moederbedrijf.

147   De Jonge, De industrialisatie in Nederland, 63.
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zijde kon de tussenhandel worden uitgeschakeld door het stichten van eigen winkels. 
Verder konden ten opzichte van het kleinbedrijf efficiency- en kwaliteitsvoordelen worden 
gerealiseerd door een verdergaande arbeidsverdeling en -specialisatie, en waren grotere 
bedrijven in het voordeel als het ging om innovaties.148 Ten slotte bestonden er voor het 
grootbedrijf betere kansen op de export- en verkoopmarkt omdat zij de financiële moge-
lijkheden bezaten om de daarvoor benodigde expertise aan te trekken.149 Vooral de grote 
bedrijven zetten hun productie af op de buitenlandse markt. Middelgrote en kleine bedrij-
ven deden dat niet of nauwelijks. Die produceerden met name voor de nationale of pro-
vinciale markt.150 De firma Gebroeders Van Best daarentegen exporteerde het overgrote 
deel van de productie.151 In totaal bedroeg de export van de Gebroeders Van Best in het 
eerste halfjaar van 1913 bijna zes miljoen sigaren met bestemmingen op nagenoeg alle 
continenten.152 Maar ook op het punt van innovaties lieten de grote tabaksondernemin-
gen zich niet onbetuigd. Zo schafte de firma Gebroeders Van Best al in 1884 een stoom-
droogmachine aan, een geheel nieuwe vinding die nog door niemand anders was toege-
past.153 Ook had deze firma toen al een filiaal in Leende, gesticht in 1874. Deze innovatie 
maakte groei mogelijk door gebruik te maken van goedkopere arbeidskrachten elders en 
tevens konden filialen pieken en dalen in de vraag opvangen voor het moederbedrijf. Dit 
voorbeeld werd later door andere, vooral grote(re) Valkenswaardse bedrijven nagevolgd.154 
Ook waren Valkenswaardse grootbedrijven er vroeg bij met de introductie van een eigen 
kunstlichtvoorziening in de fabrieken. Van Best was de eerste en voerde in 1900 gasver-
lichting in, terwijl Gijrath en Bots, en Van Veldhoven en Van der Heijde al voor 1918 een 
eigen elektriciteitsnet hadden.155 Van één Valkenswaardse fabriek, de firma Gebroeders 
Van Best, is bekend dat die vanaf 1884 enkele depots bezat in Nederland waardoor de tus-
senhandel aan de verkoopzijde werd uitgeschakeld.156 

De rol die bedrijven met een personeelsomvang van meer dan vijftig werknemers heb-
ben gespeeld in de ontwikkeling van de Valkenswaardse tabaksnijverheid is groter ge-
weest dan elders. Tabel 2.7 laat zien dat Valkenswaard niet alleen in vergelijking met het 
land en de provincie Noord-Brabant een (veel) grotere bedrijfsconcentratie kende, maar 
dat dit ook het geval was ten opzichte van enkele andere Kempische gemeenten met een 
relatief omvangrijke tabaksnijverheid. Van de stad Eindhoven zijn slechts fragmentari-
sche cijfers aanwezig. Op basis daarvan werkte aldaar in 1888 82% van de sigarenmakers 
in bedrijven met een omvang van 50 werknemers of meer. In 1910 bedroeg dat percentage 
85%.157 Dit laatste percentage is hoger dan dat van Valkenswaard (57%), hoewel het Val-

Tabel 2.7 Percentage werkgelegenheid in sigarenfabrieken met meer dan vijftig werknemers in 

Nederland, Noord-Brabant, enkele Kempengemeenten en Valkenswaard, 1880-1930

Periode 1880 1890 1900 1910 1919 1930158

Nederland 35 62

Noord-Brabant 52 75

Kempengemeenten 62 67 64 57 76

Valkenswaard 94 89 69 57 84 94

Bron: Nederland en Noord-Brabant: Sluyterman, Ondernemen in sigaren, 46 (tabel 4); Valkenswaard: RHCe, GA VW, 
inv.nrs. 464 en 504, Gemeenteverslagen 1889 en 1929. Voor Nederland en Noord-Brabant zijn in de kolom 1890 de 
gegevens van 1889 opgenomen. De Kempengemeenten zijn Bladel, Gestel, Hoogeloon, Stratum, Strijp en Woensel.159 
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kenswaardse percentage van 1910 wel enigszins vertekend is aangezien het jaar ervoor en 
erna percentages gerealiseerd werden van 64% respectievelijk 65%.160

148   Stearns, Paths to authority, 21.
149   Ook Kalb stelt dat het concurrentievoordeel van de grotere sigarenfabrieken was gelegen in ‘marketing rather 

than production’ (Kalb, Expanding class, 102).
150   Zie bijvoorbeeld de debiteurenoverzichten van H.W. Mollen en Co, een kleine fabrikant, en Johannes Lurmans 

Joszn, een middelgrote fabrikant (BHIC, Toegangsnummer 24, Rechtbank in ’s-Hertogenbosch, 183-1930, in-
ventaris 1372, faillissement H.W. Mollen, 17 september 1901, Staat van baten en schulden; RHCe, NA Eindho-
ven, inv.nr. 872, aktenr. 142, 16 mei 1902).

151    Sluyterman vermeldt voor dit bedrijf in 1914 een exportpercentage van 85% (Sluyterman, Ondernemen in siga-
ren, 176).

152    Van Best, Relaas van en herinneringen, 12.
153    Meierijsche Courant, 10 en 13 september 1884.
154   RHCe, GA Leende, inv.nr. 1837, Hinderwetvergunningen 1872-1928, 16 april 1874. In totaal stichtten de Val-

kenswaardse bedrijven tot en met 1920 in Nederland en België 13 filialen.
155    Meierijsche Courant, 16 januari 1900, Eindhovens Dagblad, 12 september 1918, BHIC, Toegangsnummer 299, 

inv.nr. 392, Hinderwetvergunningen Valkenswaard, vergunning firma Van Veldhoven en Van der Heijde, 1917. 
156   Van Best, Relaas van en herinneringen, 20.
157    In 1888 werkten in Eindhoven volgens het gemeenteverslag 1.090 werknemers in de tabaksnijverheid, in 1910 

waren dat er 718 (BHIC, Toegangsnummer 17, Provinciaal Bestuur Noord-Brabant, 1814-1920, inv.nr. 8844-
8849, Gemeenteverslagen Eindhoven 1869-1921). 

158    Voor Valkenswaard betreft het gegevens van eind 1889 respectievelijk eind 1929.
159   Wegens het ontbreken van de betreffende cijfers zijn voor Gestel in 1919 de cijfers uit het gemeenteverslag 

van 1917 genomen. Voor de Eindhovense randgemeenten zijn de gegevens van 1919 genomen omdat dit hun 
laatste jaar als zelfstandige gemeente was. Bronnen: RHCe, GA Gestel, inv.nrs. 589-623; GA Stratum, inv.nrs. 
747-785; GA Strijp, inv.nrs. 405-444; GA Woensel, inv.nrs. 992-1026; Voor Bladel en Hoogeloon: BHIC, Toe-
gangsnummer 17, Archief Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1814-1920, inv.nrs. 8729-8731 en 9004-9006, 
Gemeenteverslagen en de gegevens over 1919 zijn ontleend aan RHCe, GA Bladel, inv.nr. 131, Gemeentever-
slag 1919 en RHCe, GA Hoogeloon, inv.nr. 484, Gemeenteverslag 1919.

160   RHCe, GA VW, inv.nrs. 484 en 486, Gemeenteverslagen 1909 en 1911.

Afb. 2.12 Het filiaal van de firma Gebroeders Van Best te Zonhoven (B) (collectie H. Mélotte).
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Hoewel omwille van de vergelijkbaarheid in eerste instantie de grens van bedrijfs-
concentratie is gelegd bij een aantal van vijftig werknemers, moet om de voordelen van 
grootschaligheid ten volle te benutten de grens toch eerder worden gelegd bij een aantal 
van honderd werknemers. Hoewel externe vergelijking dan niet langer mogelijk is, biedt 
deze grens wel een mogelijkheid om de top van de Valkenswaardse tabaksnijverheid in 
ogenschouw te nemen en te beoordelen welke invloed deze grote bedrijven op de ont-
wikkeling van de Valkenswaardse industriële ontwikkeling hebben gehad. Tabel 2.8 laat 
zien dat in het tijdvak 1865-1920 in totaal acht fabrieken de grens van honderd werkne-
mers hebben overschreden. Twee daarvan, de Zuid Nederlandsche Sigaren-industrie Ge-
broeders Bots en Co, en Gijrath’s Sigarenfabrieken, waren een voortzetting van de firma 
Gijrath en Bots zodat het feitelijke aantal wordt beperkt tot zes firma’s. Om die reden 
zijn deze twee ondernemingen in tabel 2.8 cursief weergegeven. Ook de in 1916 opge-
richte fabriek van H. Kersten en Co maakte een snelle groei door maar overschreed de 
grens van honderd personeelsleden pas na 1920, namelijk in 1923. Deze onderneming, 
later handelende onder de naam Willem II, groeide, samen met de Hofnarfabriek, uit 
tot de belangrijkste tabaksconcerns van Valkenswaard. Vanaf de jaren dertig werden zij 
ook medebepalend voor de sigarenindustrie op nationaal niveau. Tussen 1865 en 1920 
zorgden de acht fabrieken tezamen voor gemiddeld 76% van de Valkenswaardse werk-
gelegenheid. Hoewel dit percentage fluctueerde, kwam het nooit beneden de 65, een mi-
nimum dat werd bereikt in de jaren 1901 en 1904.161 Maar voor invloed op de ontwik-
kelingen moet vooral worden gekeken naar de fabrieken die relatief vroeg in de periode 
al meer dan honderd personeelsleden telden, de firma’s Gebroeders Van Best, Hoekx en 
Maas, en Gijrath en Bots.

Deze drie firma’s waren tijdens de gehele periode 1865-1920 verantwoordelijk voor het 
overgrote deel van de werkgelegenheid in de Valkenswaardse tabaksnijverheid. In 1880 
bedroeg dit percentage 94, hetgeen niet vreemd is omdat de Gebroeders Van Best toen de 
enige grote sigarenfabriek was. Maar dit aandeel verminderde gestaag via 89% (in 1890), 
66% (in 1900) en 57% (in 1910) tot 51% in 1920.162 

Tabel 2.8 Overzicht van de grootste sigarenfabrieken in Valkenswaard (1865-1920)

Fabrieksnaam Aanvang Einde
Maximum aantal 
medewerkers163

1e jaar 
honderd 

werknemers

1 Gebroeders Van Best 1865 1956  245 (1897/98) 1879

2 Hoekx en Maas 1883 1941  220 (1920) 1909

3 J. Heesterbeek (en Co) 1893 1990  113 (1920) 1916

4 Gijrath en Bots 1895 1919  170 (1917/18) 1905

5 H.J. Jaspers, Jaspers en Snellens 1895 1971  130 (1917) 1916

6 Van Veldhoven en Van der Heijde 1909 1922  111 (1919) 1915

7 Zuid Nederlandsche Sigaren-industrie 1919 1950  166 (1920) 1920

8 Gijrath’s Sigarenfabrieken 1919 1965  115 (1919) 1919

Bron: bijlage 5 Tabaksnijverheid in Valkenswaard (1865-1920) en bijlage 8 Werkgelegenheidscijfers indivi duele fa-
brieken.
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Zo wordt duidelijk dat het grootbedrijf in Valkenswaard gedurende de gehele periode een 
doorslaggevend stempel heeft gedrukt op de ontwikkeling van de plaatselijke tabaksnij-
verheid. Maar hoe groot waren de Valkenswaardse bedrijven in de landelijke en provin-
ciale context? Afgemeten aan de omvang van het personeelsbestand behoorde de firma 

161   Bijlage 8 Werkgelegenheidscijfers individuele fabrieken.
162   Bijlage 8 Werkgelegenheidscijfers individuele fabrieken.
163   Het betreft hier het maximum aantal werknemers in de periode 1880-1920, ontleend aan de gemeenteversla-

gen (RHCe, GA VW, inv.nrs. 455-495, Gemeenteverslagen 1880-1920).

Tabel 2.9 Sigarenfabrieken met honderd of meer werknemers in Noord-Brabant omstreeks 1890

Jaar Naam Plaats Aantal werknemers

1888 Mignot en De Block Eindhoven 377

1888 J.F. Lurmans Eindhoven 265

1890 Gebroeders Van Best Valkenswaard 213

1890 F. van Gardinge en Co Strijp 131

1890 Tinchant Frères Stratum 118

1887-1889 Gebroeders Houtman ’s-Hertogenbosch 114

1890 Altink en Burgers Woensel 113

1887-1889 Th.A.L. Houtman ’s-Hertogenbosch 106

Bron: BHIC, Toegangsnummer 17, Archief Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1814-1920, inv.nrs. 8647-9410, Ge-
meenteverslagen; Franssen, De Bossche arbeider, 53. De gemeente Tilburg ontbreekt, aangezien deze gemeente geen 
gegevens heeft opgenomen in het gemeenteverslag.

Tabel 2.10 Sigarenfabrieken met honderd of meer werknemers in Noord-Brabant omstreeks 1910, 

exclusief ’s-Hertogenbosch

Jaar Naam Plaats Aantal werknemers

1910 Mignot en De Block Eindhoven 516

1910 F. van Gardinge en Co Strijp 180

1910 Kessel en Van Hussen Strijp 175

1910 Gebroeders Van Best Valkenswaard 165

1910 Kerssemakers, Rath en Co Gestel 154

1910 B. van der Tak en Co Stratum 141

1910 J.W. Swane en Zoon Waalre 137

1910 Gijrath en Bots Valkenswaard 132

1910 A. Hamers en Co Oisterwijk 113

1910 D. Meerstadt en Co Woensel 108

1910 Hoekx en Maas Valkenswaard 105

Toelichting: van ’s-Hertogenbosch zijn in 1910 geen gegevens opgenomen in het gemeenteverslag. De gemeente 
telde omstreeks 1910 ten minste drie sigarenfabrieken met een omvang van honderd of meer personeelsleden, 
waarvan één met meer dan vijfhonderd medewerkers. Dit is waarschijnlijk Goulmy en Baar.
Bron: BHIC, Toegangsnummer 17, Archief Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1814-1920, inv.nrs. 8647-9410, Ge-
meenteverslagen; Franssen, De Bossche arbeider, 63. Van de gemeente Tilburg zijn geen gegevens opgenomen in 
de gemeenteverslagen.
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Gebroeders Van Best rond 1889 met een 88e positie tot de top 100 van het Nederlandse 
bedrijfsleven.164 Deze lijst werd aangevoerd door de Limburgse aardewerkfabrikant P. Re-
gout en Cie, die 3.209 personen in dienst had. De hoogste notering van een sigarenfabriek 
was die van de Eindhovense fabrikanten Mignot en De Block, die met 377 personeelsleden 
de 33e plaats innam.

In vergelijking met het aantal en de omvang van de grote sigarenfabrieken in de provin-
cie Noord-Brabant sloeg Valkenswaard in 1890 en 1910 geen slecht figuur (zie tabel 2.9 
en tabel 2.10). In 1890 was de firma Gebroeders Van Best, op dat moment met 213 perso-
neelsleden de enige grote Valkenswaardse fabriek, de derde grootste in de provincie. In 
1910 behoorde Valkenswaard met drie grote fabrieken, samen met of net na ’s-Hertogen-
bosch, tot de top van de provincie. Wel bleef de omvang van Valkenswaardse groten (ver) 
achter bij de provinciale top in de sigarenfabricage, waarvan Mignot en De Block (Eindho-
ven) en Goulmy en Baar (’s-Hertogenbosch) deel uitmaakten.

De relatieve grootschaligheid van de Valkenswaardse tabaksnijverheid moet, door de 
voordelen die dat bood, één van de bepalende factoren zijn geweest voor de voorspoedi-
ge ontwikkeling van deze bedrijfstak ter plaatse, vooral in de jaren vóór 1920. De sector 
kende in Valkenswaard tussen 1865 en 1920 een nagenoeg continu groeiende werkge-
legenheid met in elk decennium een steeds toenemende stijging van het aantal arbeids-
plaatsen; van 32 werknemers in 1871 tot een maximum aantal van 1.221 in 1919. Daar-
na liep het aantal werknemers terug via 1.054 in 1920 tot een absoluut dieptepunt van 
690 arbeidsplaatsen in 1921, om pas in 1926 weer boven het niveau van 1919 uit te stij-
gen.165 Door het ontbreken van mechanisatie is er tot aan het midden van de jaren twin-
tig een sterk en nagenoeg rechtlijnig verband aanwezig tussen het aantal werknemers 
en de economische ontwikkeling van deze sector. Vooral tussen 1885-1895 en 1905-1919 
was sprake van een grote groei. Vergeleken met andere Kempengemeenten die in 1880 
al een tabaksnijverheid kenden waarin vijftig personen of meer werkzaam waren en 
daarmee een met Valkenswaard vergelijkbare uitgangspositie hadden, realiseerde deze 
laatste gemeente over de periode 1880-1920 een veel grotere werkgelegenheidsgroei, 
zowel in absolute als in relatieve zin. Ook was de groei veel gelijkmatiger van aard en 
werd deze niet onderbroken door een soms forse terugval, die elders wel zichtbaar was 
( tabel 2.11).

De oorzaak van die meer gelijkmatige groeiontwikkeling is deels te vinden in de om-
vang van de bedrijven. Zoals gezegd konden grote(re) bedrijven gemakkelijker pieken en 
dalen opvangen en continue kwaliteit garanderen. Maar ongetwijfeld zal ook onderne-
merschap en een portie geluk een rol hebben gespeeld.

De rechtsvorm waarin een tabaksonderneming werd gedreven, was tussen 1865 en 
1920 steeds een eenmanszaak of firma. Van de na aftrek van de 4 filiaalbedrijven resteren-
de 64 Valkenswaardse sigarenfabrieken startten er 39 (61%) als eenmanszaak terwijl de 
overige 25 ondernemingen (39%) van stond af aan als firma werden gedreven. De naamlo-
ze vennootschap deed als rechtsvorm pas na 1920 zijn intrede in Valkenswaard. Josephus 
Heuvelmans (1891-1958) was de eerste plaatselijke sigarenfabrikant die voor deze rechts-
vorm koos en in 1922 zijn eenmanszaak omzette in NV Reaal Sigarenfabrieken.166 De 
samenstelling van het Valkenswaardse fabrieksbestand sluit aan bij de constatering van 
Crouzet voor de situatie in het Verenigd Koninkrijk tussen 1750 en 1850: ‘the typical firm 
was a single-unit concern, with one proprietor or with two or three partners’.167 De gemid-
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delde levensduur van de 68 Valkenswaardse sigarenfabrieken in de periode 1865-1920, 
was 21,7 jaar, variërend van bijna 57 jaar voor de grote fabrieken tot ongeveer 20 voor de 
middelgrote en ruim 15 jaar voor de kleine sigarenfabrieken.168 Tot 1930 staakten in totaal 
negen Valkenswaardse sigarenfabrieken hun activiteiten vanwege een faillissement.169 De 
andere bedrijven beëindigden hun bedrijfseconomische activiteiten zonder benadeling 
van hun crediteuren.

Tabel 2.11 Aantal werknemers in de tabaksnijverheid in enkele Kempengemeenten en in Valkens-

waard, 1880-1919170

Periode Bladel Gestel Hoogeloon Stratum Strijp Woensel Valkenswaard

Werkgelegenheid in 1880 71 50 73 130 155 326 139

Werkgelegenheid in 1919 184 337 251 458 1115 409 1221

Mutatie nominaal 113 287 178 328 960 83 1082*

Idem procentueel (1880=100) 259 674 344 352 719 125 878*

Per periode

1880-1885 28 36 15 55* -8 -13 36

1885-1890 -15 -96 19 -7 46 11 82*

1890-1895 11 130* 6 32 -43 -32 83

1895-1900 8 178* 53 88 47 49 38

1900-1905 -8 182* -20 20 109 -35 27

1905-1910 62 -86 8 -52 55 84 141*

1910-1915 38 144 71 31 158 5 190*

1915-1919 35 86 92 85 255* -44 182

Totaal 259 674 344 352 719 125 878

Met een (*) is aangegeven welke gemeente in de bedoelde periode de grootste werkgelegenheidsstijging in aantal 
arbeidsplaatsen realiseerde.

164   Van Gerwen en Seegers, ‘De industrialisatie van Nederland’, 169. 
165   RHCe, GA VW, inv.nrs. 440-504, Gemeenteverslagen Valkenswaard 1865-1929.
166   BHIC, KvK, Toegangsnummersnummer 1192, dossiernr. 899, mutatie per 28 februari 1922.
167   Crouzet, The first industrialists, 16.
168   De levensduur is gedefinieerd als het aantal jaren dat verstrijkt tussen het starten en staken van een onderne-

ming. Het onderscheid tussen klein en (middel)groot is gerelateerd aan het aantal personeelsleden, waarbij 
twintig respectievelijk honderd personeelsleden als grensgetallen fungeren.

169   BHIC, Toegangsnummer 24, Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 1838-1930.
170   Vanwege het ontbreken van cijfermateriaal over de volledige periode ontbreekt de stad Eindhoven. Het betreft 

hier het aantal werknemers, de eigenaren zijn niet in de telling opgenomen. Wegens het ontbreken van de be-
treffende cijfers zijn voor Gestel in 1919 de cijfers uit het gemeenteverslag van 1917 genomen en voor Woensel 
in 1885 de cijfers uit gemeenteverslag 1884 (RHCe, GA Gestel, inv.nrs. 589-623; GA Stratum, inv.nrs. 747-785; 
GA Strijp, inv.nrs. 405-444; GA Woensel, inv.nrs. 992-1026; Voor Bladel en Hoogeloon: BHIC, Toegangsnum-
mer 17, Archief Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1814-1920, inv.nrs, 8729-8731 en 9004-9006, Gemeente-
verslagen en de gegevens over 1919 zijn ontleend aan RHCe, GA Bladel, inv.nr. 131 en RHCe, GA Hoogeloon, 
inv.nr. 484; Valkenswaard, zie bijlage 7 Werkgelegenheid sigarenindustrie (1880-1920).
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Conclusies

Na het eerste kwart van de negentiende eeuw verspreidde de tabaksnijverheid zich vanuit 
het oosten langzaam over het gehele land. Rond het midden van de eeuw maakten ook 
gemeenten in Noord-Brabant kennis met deze nijverheidstak. De bloei van de sector en 
de lage instapdrempel maakten de branche geliefd bij entrepreneurs. Maar met name no-
tabelen bezaten de mogelijkheden om, veelal op kleine schaal, een sigarenfabriek op te 
richten. Zij waren administratief-juridisch onderlegd en hadden naast de financiële mid-
delen ook toegang tot bovenlokale netwerken, nodig om de benodigde tabakskennis te 
verwerven en/of aan te trekken. In tegenstelling tot de textielnijverheid, die voortkwam 
uit de huisnijverheid, had de lokale tabaksnijverheid van stond af aan een fabrieksmatig 
karakter, zo ook in Eindhoven en Valkenswaard.171 Industrialisatie stond in de tabaksnij-
verheid echter niet gelijk aan mechanisering, maar vooral aan de concentratie van werk 
in fabrieken en het in massa vervaardigen van producten. Dit was ook het geval in Val-
kenswaard waar in 1865 de eerste sigarenfabriek het licht zag. De tabakssector kende 
op nationaal niveau een constant groeiend aantal werknemers, maar aangetrokken door 
de lage(re) lonen verschoof in de periode 1850-1920 het zwaartepunt van de nationale 
tabaksnijverheid wel naar Noord-Brabant. In deze provincie ontwikkelde met name de 
Kempen en in het bijzonder het gebied rond de stad Eindhoven zich tot een centrum van 
de tabaksbewerking. Deze regio onderscheidde zich vooral door de relatieve grootscha-
ligheid van de sigarenproductie. Dit kenmerkte ook de Valkenswaardse tabaksnijverheid, 
waar de bedrijfsconcentratie zelfs bij voortduring hoger was dan elders. Waarschijnlijk 
heeft dit ook bijgedragen aan het gegeven dat tussen 1880 en 1920 de groei in de plaat-
selijke tabaksnijverheid groter en meer constant was dan in de omringende tabakscen-
tra. Het grootbedrijf, met meer dan honderd personeelsleden, overheerste gedurende de 
gehele periode tot 1920 de Valkenswaardse tabaksnijverheid. Gemiddeld driekwart van 
de werknemers werkte tot 1920 bij één van de zes grootste bedrijven.172 Valkenswaard 
kende, wellicht samen met de stad Eindhoven, relatief ook het grootste aantal sigarenfa-
brieken, die allemaal werden gedreven in de vorm van een eenmanszaak of firma. Ook 
onderscheidde de gemeente zich door het overheersende karakter van de sigarenindus-
trie en de sterke eenzijdigheid van het industrialisatieproces. Net als elders in den lande 
maakte de tabaksnijverheid in Valkenswaard pas in de loop van de jaren twintig kennis 
met de mechanisatie, waarbij door de schaalvergroting belangrijke besparingen per een-
heid geproduceerd product konden worden gerealiseerd, gekoppeld aan een forse pro-
ductiviteitsstijging.173

Thuiswerk

In de vorige paragrafen bleek dat in het tijdvak 1865-1920 het zwaartepunt van de econo-
mische structuur in Valkenswaard kwam te liggen bij de industrie, met een sterk over-
heersende positie van de tabaksnijverheid. Deze sector werd zelf weer gedomineerd door 
het grootbedrijf, waaromheen zich tal van fabrieken en fabriekjes positioneerden. Maar 
hoewel de sigarenindustrie van meet af aan fabrieksmatig van karakter was, ontstond in 
het tijdvak 1865-1920 ook een systeem van thuiswerk, een activiteit balancerend tussen 
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dienstbetrekking en vrij ondernemerschap. In deze paragraaf wordt nagegaan in welke 
mate thuiswerk in Valkenswaard voorkwam en of het een kenmerk genoemd mag worden 
van de plaatselijke economische structuur.

Bij thuiswerk bestaan in theorie twee mogelijkheden, namelijk thuiswerken als eigen 
ondernemer en het verrichten van arbeid in huis voor een baas om extra inkomen te ver-
werven. Voornamelijk dit laatste was het geval in Valkenswaard en omgeving.174 Maar 
thuiswerk zorgde ook voor extra flexibiliteit voor de sigarenfabrikant. Die kon op deze 
wijze niet alleen snel en zonder extra vaste kosten – hij hoefde zijn fabriek niet uit te brei-
den  – inspelen op fluctuaties in de vraag, maar kon door de extra gezinsrevenuen even-
eens het fabrieksloon van de sigarenmaker laag houden.175 Ook konden via het thuiswerk-
systeem gehuwde vrouwen betaalde werkzaamheden verrichten in combinatie met de 
zorg voor kleine kinderen. De huisnijverheid kan worden beschouwd als een familiaal 
economisch en sociaal systeem met een eigen arbeidsorganisatie en arbeidsverdeling en 
-ritme, maar ook met een allesbehalve gelijkmatige arbeidsinzet.176 

Primaire bronnen over thuiswerk in Valkenswaard zijn schaars omdat thuiswerk als 
aanvullende bron van inkomsten in de archieven nauwelijks sporen heeft nagelaten. Een 
secundaire bron vermeldt in 1903 over Valkenswaard: ‘In een klein vertrekje moet alles 
gebeuren: koken wasschen, stoken, enz. En meestal wordt er nog het sigarenvak uitgeoe-
fend. Eischt dit vak op zich zelf reeds een flinke ruime werkplaats om de stof en lucht, wat 
dan te zeggen wanneer na een geheelen dag arbeid, in datzelfde vertrek geslapen moet 
worden’.177 Ook de jaarverslagen van de plaatselijke commissie tot wering van schoolver-
zuim uit 1906 en 1908 lichten een tipje op van de thuiswerksluier: ‘Een ander en veel 
treuriger misbruik bestaat hier; een misbruik, dat nadeelig is voor het geestelijk en het 
lichamelijk welzijn van het kind. Het is een feit, dat zeer veel kinderen – zelfs van 6 en 7 
jaar – elken avond thuis tot 9 zelfs 10 uur tabak moeten ‘aftrekken’. Men kan ze bij tien-
tallen tellen met hun bleeke gezichtjes en fletse oogen. De lusteloosheid en het gedurig 
geeuwen zijn als zooveel bewijzen, dat hun gestel niet tegen dien arbeid bestand is, en zij 
niet de noodige rust hebben. Jammer, dat dit misbruik zoo diep wortel heeft geschoten. 
Het zou een zegen zijn voor het jeugdige kind, als aan dien toestand een einde kwam. Die 
avondarbeid voor kleine kinderen is zeker in strijd met den geest, misschien ook wel met 
de letter der wet op den fabrieksarbeid’.178 ‘Ook zijn er nog veel kinderen, van 7-10 jaar, die 
dagelijks thuis moeten tabakstrippen, wat het onderwijs evenmin ten goede komt’.179 Op 

171    Voor Eindhoven, zie Kalb, Expanding class, 102.
172   Ook hier is de firma Gijrath en Bots, samen met de rechtsopvolgers Zuid Nederlandse-Sigarenindustrie en 

Gijrath’s Sigarenfabrieken beschouwd als één bedrijf, zie ook tabel 2.8 en de toelichting daarbij.
173    Dit verschijnsel wordt in de economie ‘de besparingen door productie op grote schaal’ genoemd (Heilbroner, 

De ontwikkeling van de economische samenleving, 121).
174   Enquêtecommissie, Een zestigtal rapporten, 22 en 29. Dit wordt specifiek voor Valkenswaard bevestigd door 

een vermelding in De Sigarenmaker, 8 december 1910. 
175    Geerling, De opkomst en ontwikkeling van de sigarenindustrie, 12.
176   Klep, ‘Over de achteruitgang van de Noordbrabantse huisnijverheid’, 80.
177    Betreft een anonieme brief van een inwoner uit Valkenswaard in de Meierijsche Courant, 31 oktober 1903.
178   RHCe, GA VW, inv.nr. 1700, Jaarverslagen van de commissie tot wering van schoolverzuim, 1906-1928, Jaar-

verslag 1906.
179   RHCe, GA VW, inv.nr. 1700, Jaarverslagen van de commissie tot wering van schoolverzuim, 1906-1928, Jaar-

verslag 1908.
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zijn minst opmerkelijk is dat in beide jaren een toonaangevend lokaal sigarenfabrikant 
voorzitter van deze commissie was.180

In 1907 vroeg sigarenfabriek Van Aken en Van Veldhoven sigarenmakers ‘voor op fa-
briek of thuis’.181 Ook tijdens de Eerste Wereldoorlog werd er in Valkenswaard nog thuis-
werk verricht, getuige de volgende dagboeknotering: ‘Zoals ik zei was ik overdag op de 
pakkerij, maar ’s avonds begon het werk opnieuw en dat was huiswerk dat bestond in ‘si-
garen maken’. Bijna iedere sigarenmaker bracht wekelijks een zak tabak mede van fabriek 
naar huis en zo leerde ik ’s avonds eerst poppen maken en later sigaren …’182

In 1909 publiceerde een enquêtecommissie een aantal rapporten over de huisindustrie 
in Nederland. Deze enquête was een van de activiteiten van de in 1906 opgerichte Ver-
eeniging voor de Nederlandsche Tentoonstelling van Huisindustrie. Deze vereniging had 
als doel de aandacht te vestigen op de slechte toestanden in de huisindustrie en organi-
seerde daartoe in 1909 een tentoonstelling en een congres te Amsterdam en een enquête 
in het hele land, als onderdeel van een internationale campagne voor onderzoek naar de 
huisindustrie.183 Twee van de zestig door de enquêtecommissie uitgebrachte rapporten 
betreffen het tabakstrippen en het sigaren maken in de regio Eindhoven.184 Daaruit blijkt 
dat omstreeks 1909 in het zuidoostelijk deel van Noord-Brabant door 160 personen in 
de vorm van thuisarbeid tabak werd gestript. Dit betrof voornamelijk vrouwen die in een 
derde deel van de gevallen werden bijgestaan door andere gezinsleden. Daarnaast waren 
er in de omgeving van Eindhoven ongeveer driehonderd thuiswerkende sigarenmakers. 
Dit laatste kwam hoofdzakelijk voor in Stratum, Gestel, Bladel, Valkenswaard en Woen-
sel. In Valkenswaard waren daarnaast 34 personen actief als thuisstripper. De thuisarbeid 
vond plaats ter aanvulling van de lage lonen van de huisgenoten (man en/of kinderen) en 
slechts incidenteel vormde het, en dan vooral waar het ging om weduwen of oude men-
sen, de enige inkomstenbron. Met het thuis strippen van tabak werd in 1909 ongeveer 
vier cent per uur verdiend. Het maken van sigaren aan huis werd veelal uitgevoerd tegen 
een stukloon van 29 à 30 cent per 100 sigaren, hetgeen ruim 3 uur arbeid vorderde en 
daardoor neerkwam op een uurloon van circa 10 cent. Het sigaren maken gebeurde zowel 
door vrouwen als mannen. De thuisarbeid vond in 1909 plaats in vertrekken die in bijna 
60% van de gevallen tevens als woonkamer en keuken in gebruik waren en in 40% zelfs 
als woonkamer, keuken én slaapkamer. Nergens was er een afzonderlijk werkvertrek. ‘Als 
men hierbij bedenkt, dat het tabakstrippen veel stof verspreidt en de tabak een benauw-
de lucht veroorzaakt, is het duidelijk, dat dit geen gewenschte toestanden zijn’, aldus 
de enquêteurs. De enquête van 1909 signaleerde een schijnbare afname van de thuis-
industrie, maar daarbij werd expliciet een uitzondering gemaakt voor Valkenswaard.185

De in 1909 georganiseerde tentoonstelling door de Vereeniging voor de Nederlandsche 
Tentoonstelling van Huisindustrie maakte de slechte omstandigheden van de huisarbei-
der voor iedereen zichtbaar. Het gevolg van deze tentoonstelling was dan ook dat besloten 
werd tot het in kaart brengen van de situatie in de huisindustrie, een inventarisatie die la-
ter werd overgenomen door het Directoraat-Generaal van Arbeid en resulteerde in een en-
quêteverslag waarvan het eerste deel in 1911 en het laatste in 1913 verscheen.186 Het eerste 
deel, met als onderwerp voedings- en genotmiddelen, behandelt onder meer de sigaren-
industrie in Noord-Brabant, uitgezonderd de stad ’s-Hertogenbosch die om onbekende re-
denen niet in het onderzoek was betrokken.187 Uit het onderzoek blijkt dat de situatie ten 
opzichte van 1909 nog niet wezenlijk was gewijzigd. In totaal bezochten de inspecteurs 
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in de provincie Noord-Brabant 612 gezinnen, waarin door 886 personen thuis tabak werd 
gestript of sigaren werden gefabriceerd.188 Het gros van die gezinnen (449) woonde in de 
regio Eindhoven en ruim een kwart daarvan (119) in Valkenswaard. Bij de inventarisatie 
bleek ook dat een Valkenswaardse fabriek niet alleen 140 fabrieksarbeiders telde maar 
ook 19 thuiswerkende sigarenmakers en 10 thuiswerkende strippers.189 Bij een andere 
Valkenswaardse fabriek bleek die verhouding overigens weer anders te zijn; daar werkten 
naast ongeveer tien fabrieksarbeiders nog twaalf thuiswerkende sigarenmakers en drie 
tabakstrippers.190 Dit zou erop kunnen duiden dat dit verschijnsel zich bij kleinere fabrie-
ken relatief sterker voordeed dan bij grotere. Maar aangezien verdere details ontbreken, 
kunnen hieraan geen algemene conclusies verbonden worden. 

180   Namelijk in 1906 Antoon van Best en in 1908 Peter Hoekx.
181    Meierijsche Courant, 10 december 1907.
182   Alphons Jeurissen vluchtte in 1914/1915 vanuit Zonhoven (België) naar Valkenswaard en trad daar in eerste 

instantie als sigarenpakker in dienst bij de fabriek van de Gebroeders Van Best (Jeurissen, Dagboek Alphons 
Jeurissen, 15). Een ‘pop’ is een halffabricaat bestaande uit tabak omwikkeld met een omblad, ook wel ‘bosje’ 
of ‘wikkel’ genoemd.

183    IISG, Archief Vereeniging voor de Nederlandsche Tentoonstelling van Huisindustrie, 3.
184   Enquêtecommissie, Een zestigtal rapporten, 22-23 en 29-31.
185    Ibidem.
186   Leydesdorff, Verborgen arbeid vergeten arbeid, 101 en 102.
187   Directie van den arbeid, Onderzoekingen naar de toestanden.
188   Dit aantal van 612 betrof bijna alle werkzame gezinnen in de betrokken gemeenten (Directie van den arbeid, 

Onderzoekingen naar de toestanden, 177).
189   Directie van den arbeid, Onderzoekingen naar de toestanden, 178. Gezien de genoemde omvang moet dit de 

fabriek van de Gebroeders Van Best zijn geweest.
190   Directie van den arbeid, Onderzoekingen naar de toestanden, 178.

Afb. 2.13 Het strippen van tabaksbladeren vond lange tijd plaats als thuisarbeid (collectie H. Mélotte).
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Uit tabel 2.12 blijkt dat de participatie van vrouwen in de huisindustrie met 56,2% erg 
groot was. Van de uitsluitend thuiswerkende personen behoorde zelfs 69,8% tot het vrou-
welijk geslacht, van wie 80% gehuwd was. De gehuwde vrouwen behoorden voor het 
overgrote deel (80,6%) tot de leeftijdscategorie 25-50 jaar, een periode waarin veelal ook 
een opgroeiend gezin te verzorgen was.193 Het grote aandeel van de gehuwde vrouwen is 
op zich niet vreemd, daar vrouwen na hun huwelijk slechts bij uitzondering in de fabrie-
ken werkzaam waren. Het thuiswerk bood voor deze groep de mogelijkheid om de vóór 
het huwelijk opgedane werkervaring ook daarna te gelde te maken en zo het gezinsin-
komen aan te vullen.194 Dat deze leeftijdscategorie thuiswerk verrichtte, duidt erop dat 
de financiële nood hoog was en het inkomen van het gezinshoofd onvoldoende. ‘Het in-
wendige der woningen [getuigde] van het onvoldoende bedrag aan inkomsten’. Maar de 
vrouwenarbeid had ook een keerzijde omdat ‘daardoor haar huishoudelijk werk schade’ 
leed.195 Uit een zijdelingse vermelding in 1894 in de notulen van de Valkenswaardse ge-
meenteraad kan eveneens worden afgeleid dat de werkzaamheden schadelijk waren voor 
het gezinsleven. Toen werd als reden voor het stichten van een kleuterschool namelijk 
onder meer aangevoerd dat ‘het de arbeidende volksklasse veelal aan tijd ontbreekt om op 
hunne jeugdige kinderen voortdurend het zoo noodzakelijke waakzame oog te houden en 
de gewenschte opvoeding te geven …’196 Van de gehuwde vrouwen die uitsluitend thuis 
werkten als sigarenmaakster of stripster, besteedde 33% dagelijks (inclusief de zaterdag) 
4 uur of minder aan deze taak en terwijl 84% hiermee 8 uur of minder bezig was. Van 
de mannen die niet in de fabriek maar thuis werkten, deed 85% dit dagelijks gedurende 
10 uur of meer. Zondagsarbeid was zo goed als onbekend. In de regio Eindhoven en om-
geving werden de langste werktijden vastgesteld in Reusel, ‘terwijl ook van de vele thuis-
werkers te Valkenswaard er enkelen geregeld ± 15 uur per dag werken’. Het stukloon voor 
thuiswerk lag bij enkele sigarenfabrikanten op een lager niveau dan dat wat in de fabriek 
werd betaald, een verschil dat kon oplopen tot 25%.197 Het gemiddelde uurloon voor het 
tabakstrippen bedroeg in 1911 3,5 cent terwijl het sigaren maken voor mannen 11 cent per 
uur opleverde tegenover voor vrouwen 9 cent.198 Deze bedragen zijn vergelijkbaar met die 
uit 1909. Ook in 1911 was een afzonderlijk werkvertrek uitzondering (6%) en kwam dit 
met name in westelijk Noord-Brabant voor. In meer dan de helft van de gevallen (55%) 
werd het thuiswerk uitgevoerd in een vertrek dat tevens diende als woon- en kookvertrek. 
Een kwart (28%) van de gezinnen woonde en kookte niet alleen in het werklokaal maar 
moest er ook nog eens slapen. Dat percentage was daarmee iets lager dan in 1909 (40%). 

Tabel 2.12 Aantal betrokkenen bij de sigarenhuisindustrie, Noord-Brabant (exclusief ’s-Herto-

genbosch), 1911

Mannen % Vrouwen % Totaal %

Sigarenmakers die uitsluitend thuiswerken 154 46,7% 176 53,3% 330 100%

Tabaksstrippers die uitsluitend thuiswerken 11 5,1% 206 94,9% 217 100%

Sigarenmakers die op fabriek en thuis werken 61 96,8% 2 3,2% 63 100%

Hulpen sigarenmakers191 127 66,5% 64 33,5% 191 100%

Hulpen tabaksstrippers192 35 41,2% 50 58,8% 85 100%

Totaal 388 43,8% 498 56,2% 886 100%

Bron: Directie van den arbeid, Onderzoekingen naar de toestanden, 180 en 181.
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Het overgrote deel (90%) van de sigarenmakersgezinnen woonde in een gehuurde wo-
ning, waarvan in de helft (50,3%) van de gevallen de wekelijkse huur minder dan 1,25 gul-
den bedroeg.199

Een vraag die niet rechtstreeks beantwoord kan worden, is in welke mate de gemiddel-
den voor de provincie Noord-Brabant zoals hierboven samengevat, ook voor Valkenswaard 
golden. Gezien de aanmerkelijke aantallen thuiswerkers in Valkenswaard, namelijk 119 
gezinnen (waarvan er 85 sigaren maakten en 34 tabak stripten), en de eerder vermelde 
opmerking in het rapport dat ook in Valkenswaard de thuiswerkers lange dagen moes-
ten maken, mag worden verondersteld dat de situatie ter plaatse niet veel rooskleuriger 
zal zijn geweest. Andere bronnen bevestigen deze veronderstelling. ‘Tot ’s avonds 10 of 11 
uur, soms nog wel later, [zat] de sigarenmaker aan zijn tafel’, meer dan eens als een ver-
volg op een werkdag in de fabriek van half zeven in de ochtend tot zeven uur ’s avonds met 
in totaal twee uur pauze.200 Tussen 1910 en 1912 deed propagandist J. v.d. Weijden van de 
Nederlandse sigarenmakers- en tabakbewerkersbond ook Valkenswaard aan: ‘Schier aan 
elk venster ziet ge bij het voorbijgaan een vrouw bezig met het maken van sigaren of pop-
pen … In één der huisjes trof ik aan, een nog betrekkelijk jonge vrouw, die vier kinderen 
heeft. Met den voet op de wieg naast haar, waarin de jongste zit, met de handen op het 
zinkje – het is hier een heel gewone toestand. En God betere het, de menschen zeggen u, 
dat ze het al gewoon zijn … […] Zo was het in Valkenswaard, zo was het overal waar huis-
industrie bestond. […] Heeft het mij aangegrepen dat de sigarenmakers in Valkenswaard 
zoozeer alle comfort missen in hun woningen …’201

Bij de opmerking in het rapport van de arbeidsdirectie dat het aantal thuiswerkers een 
kleine minderheid vormde in vergelijking met het aantal sigarenmakers dat op de siga-
renfabriek werkte, mag in de Valkenswaardse situatie een vraagteken worden gesteld. Op 
basis van het provinciale gemiddelde zouden daar in 1911, exclusief de gehuwde vrouwen, 
103 personen thuiswerk hebben verricht. Gehuwde vrouwen zijn niet in de telling mee-
genomen om een realistisch percentage te verkrijgen. Het aantal wordt immers afgezet 
tegen de personen met een beroepsvermelding in de sigarenindustrie. In die laatste cate-
gorie kwamen gehuwde vrouwen niet of nauwelijks voor omdat zij na hun huwelijk nage-
noeg altijd hun fabrieksarbeid moesten beëindigen. Volgens het rapport waren in totaal 
886 personen betrokken in het thuiswerk. Verdeeld over de 612 bezochte gezinnen geeft 
dat een gemiddelde van 1,44 persoon per gezin. Onder deze 886 thuiswerkers waren 355 
gehuwde vrouwen (40%). Deze getallen naar rato omgeslagen over Valkenswaard geeft 
een aantal betrokkenen, exclusief gehuwde vrouwen, van 103 personen (119 gezinnen met 

191   Van de 191 hulpen behoren er 154 (80,6%) tot het gezin (Directie van den arbeid, ‘Onderzoekingen naar de 
toestanden’, 180).

192   Uit het rapport kan niet exact worden bepaald hoeveel striphulpen er tot het gezin behoorden. 
193   Directie van den arbeid, Onderzoekingen naar de toestanden, 179.
194   Directie van den arbeid, Onderzoekingen naar de toestanden, 176.
195   Directie van den arbeid, Onderzoekingen naar de toestanden, 193.
196   RHCe, GA VW, inv.nr. 352, Verslag gemeenteraadsvergadering van 24 oktober 1894.
197   Directie van den arbeid, Onderzoekingen naar de toestanden, 182-183.
198   Directie van den arbeid, Onderzoekingen naar de toestanden, 188. 
199   Directie van den arbeid, Onderzoekingen naar de toestanden, 193.
200   De Sigarenmaker, 8 december 1910.
201   Van der Hoeven, De Nederlandse sigaren en tabakbewerkersbond, 144-145.
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thuiswerk x 1,44 x 60%). Gerelateerd aan de 617 personen die volgens het bevolkingsre-
gister van 1910 een beroep in de sigarenindustrie uitoefenden, was dat 17% en daarmee 
zeker geen kleine minderheid. Dit was evenmin het geval op gezinsniveau, want het aan-
tal gezinnen waarin thuiswerk plaatsvond (119), gerelateerd aan dat met een gezinshoofd 
op 1 januari 1910 werkzaam in de sigarenindustrie (189), leidt tot de conclusie dat in het 
merendeel (63%) van de (sigarenmakers)gezinnen door middel van thuiswerk iets zou 
worden bijverdiend. Maar omdat ook in andere dan sigarenmakersgezinnen in theorie 
thuiswerk kon voorkomen, is dit een maximumpositie. De minimumpositie wordt gevon-
den door de 119 thuiswerkgezinnen af te zetten tegen alle 615 Valkenswaardse gezinnen, 
hetgeen resulteert in een percentage van 19%.202 De werkelijkheid zal zich tussen beide 
uitersten hebben afgespeeld, waarbij het aannemelijk is dat deze meer naar het eerste per-
centage zal hebben getendeerd dan naar het laatste. Dit omdat, zoals later nog zal blijken, 
vrouwelijke sigarenmakers over het algemeen ook met een sigarenmaker huwden, waar-
door de thuiswerkvaardigheden zich met name in de eerste groep, de sigarenmakersge-
zinnen, bevonden zullen hebben.203 Een mogelijkheid daarbij is dat dit thuiswerk vooral 
plaatsvond in jonge sigarenmakersgezinnen om aldus het gezinsinkomen op peil te hou-
den. Dit zou dan een tijdelijke oplossing zijn geweest, vooruitlopend op de situatie dat de 
kinderen later door reguliere fabrieksarbeid het gezinsinkomen konden aanvullen. Deze 
hypothese is echter aan de hand van de beschikbare gegevens niet te toetsen.

In 1920 werd de huisindustrie via het Collectief Contract, de eerste cao, verboden maar 
niet uitgeroeid. Ook onder de arbeiders waren er nog die ‘de vrijheid thuis’ prefereerden 
boven de gebondenheid aan de fabriek.204 De Tabakswet van 1921 bemoeilijkte de huisin-
dustrie door eisen te stellen aan de fabriekslokalen en het werken daarin. Dit was echter 
niet ingegeven door sociale motieven doch vond louter plaats uit handhavingsoogpunt.205 
Dat aan het begin van de jaren twintig het thuis strippen van tabak nog steeds wijd ver-
breid was, blijkt uit het rekest dat de Nederlandsche R.K. Vereeniging van Sigarenfabri-
kanten samen met de R.K. Sigarenfabrikanten Eindhoven, Valkenswaard en De Kempen 
in december 1922 richtten aan de minister van Financiën. Daarin ageerden zij tegen het 
verbod om na 1 januari 1923 thuis te mogen strippen. Als argumenten werden aangevoerd 
het niet kunnen vinden van voldoende arbeiders om dit werk te verrichten, het ontbreken 
van ruimte op de fabrieken voor deze werkzaamheden en het ontnemen van inkomsten 
aan ‘de duizenden, voor wie thans het strippen een bijverdienste oplevert’.206 Maar aange-
nomen mag worden dat het thuiswerk toen ook in Valkenswaard de langste tijd had ge-
had en in de loop van de jaren twintig van de twintigste eeuw verleden tijd is geworden.

Samenvattend kan worden vastgesteld dat thuiswerk in Valkenswaard naar alle waar-
schijnlijkheid gedurende de gehele periode 1880-1920 gebruikelijk is geweest, maar in ie-
der geval vanaf de jaren rond de eeuwwisseling tot na 1920. Dit fenomeen manifesteerde 
zich in deze gemeente nadrukkelijker dan elders, op relatief grote schaal en mag dan ook 
met recht een kenmerk van de plaatselijke economische structuur worden genoemd. Ze-
ker voor gehuwde vrouwen was dit een mogelijkheid om economisch actief te zijn met, 
weliswaar slecht betaalde, arbeid aangezien fabriekswerk voor gehuwde vrouwen zeer on-
gebruikelijk was. Maar ook (kleine) kinderen namen deel aan het thuiswerk, net als het 
gezinshoofd dat na een lange werkdag ’s avonds zijn werkzaamheden thuis voortzette. 
Doordat thuiswerk niet als zelfstandig ondernemer geschiedde maar volgens het entre-
preneursysteem, verschafte het thuiswerk de fabrikanten zowel extra flexibiliteit om vari-
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aties in de vraag op te kunnen vangen als een alibi om de fabriekslonen laag te houden.207 
Niet uitgesloten is dat het thuiswerksysteem heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van 
grote tabaksondernemingen in Valkenswaard. Fabrieksuitbreidingen behoefden immers 
pas plaats te vinden zodra de vraagtoename een min of meer structureel karakter had 
gekregen waardoor er meer zekerheid was dat de investeringen ook inderdaad terugver-
diend zouden worden. Maar afgezien van het economisch nut kan op basis van de schaar-
se bronvermeldingen wel worden geconstateerd dat het thuiswerk gezien de omvang er-
van, in Valkenswaard negatieve gevolgen moet hebben gehad voor de gezondheid van de 
werkende bevolking en de opvoeding van hun kinderen.

Kenmerken van de tabaksondernemers

In het voorgaande is vastgesteld dat de nieuwe kapitalistische economische structuur in 
Valkenswaard in een relatief korte tijdspanne tot stand kwam en in overheersende mate 
bestond uit grote private ondernemingen in de tabaksnijverheid. Teneinde meer zicht te 

202   Eigen telling uit het Bevolkingsregister op peildatum 1 januari 1910 (RHCe, GA VW, inv.nrs. 1224-1228, Bevol-
kingsregister Valkenswaard 1910-1920).

203   Voor wat betreft de huwelijkspartnerkeuze, zie hoofdstuk 6. 
204   Van der Hoeven, De Nederlandse sigaren en tabakbewerkersbond, 145.
205   Ohmstede, Tabakswet, 15-16.
206   Meierijsche Courant, 14 december 1922.
207   Van den Eerenbeemt, ‘Is de stoommachine wel de eerste maatstaf’, 52.

Afb. 2.14 De Markt in Valkenswaard. Op de voorgrond een kruiwagen met een baal tabak, waarschijnlijk 
bedoeld voor de thuisarbeid (collectie Chr. van den Besselaar).
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krijgen op de oorzaken van dit snelle, eenzijdige en geconcentreerde industrialisatiepro-
ces wordt in deze paragraaf de herkomst van de tabaksondernemers nagegaan. Zij wa-
ren het immers die de economische ontwikkeling in Valkenswaard vanaf 1865 op gang 
brachten en uitbouwden. Dit past in de economische benadering van het ondernemer-
schap als een vitale component in het proces van groei van productie en productiviteit.208 
Als drijvende krachten achter het economische marktproces zijn entrepreneurs in staat 
om de economische situatie ingrijpend te wijzigen en fungeren zij als ‘change agents’.209 
Maar tot een sluitende, alomvattende en algemeen geaccepteerde definitie van het begrip 
‘ondernemer’ is het tot dusverre niet gekomen. Vleesenbeek komt na literatuurstudie tot 
de conclusie dat de kern van de ondernemersfunctie al in 1815 werd geformuleerd door 
de Franse econoom Jean-Baptiste Say (1767-1832), namelijk het combineren van de pro-
ductiefactoren arbeid, kapitaal en grond, de controle daarop (het managementaspect) en 
het toepassen van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek daarbij (het innovatie-
aspect).210 Wel algemeen aanvaard is de opvatting dat ondernemers handelen in een con-
text van onzekerheid, waarin beslissingen moeten worden genomen op basis van inschat-
tingen van toekomstige ontwikkelingen.211 De onzekerheid van een ondernemer schuilt 
daarbij vooral in de vraag of zijn keuze voor een combinatie van productiefactoren aan-
sluit dan wel blijft aansluiten bij de steeds wisselende wensen van zijn afnemers.212 Aan-
gezien onzekerheid en risico positief correlerende begrippen zijn, is het durven en wil-
len omgaan met risico’s een belangrijk kenmerk van ondernemerschap.213 Deze houding 
is een volstrekt andere dan de ‘risk avoidance’, die Scott kenmerkend acht voor de pre-in-
dustriële moral economy.214

De Goey en Veluwenkamp wijzen erop dat economisch georiënteerde historici er ten 
onrechte vanuit gingen dat ondernemers zich lieten leiden door het algemeen belang en 
uit waren op economische groei.215 Zij haken dan ook aan bij de opvattingen van Baumol 
die, net als Casson, stelt dat een ondernemer primair wordt gedreven door eigenbelang, 
zowel in materiële zin (geld) als in immateriële zin (status).216 Maar anders dan Schum-
peter, die een ondernemer als innovator ziet ten opzichte van zijn omgeving, is Baumol 
van mening dat ook het omgekeerde het geval kan zijn. In dat geval beïnvloedt diezelfde 
omgeving als het ware de ondernemer. Daarmee beschouwt hij de entrepreneur niet al-
leen als een ‘resource allocator’ maar ook als een ‘allocated resource’.217 Lesger trekt de 
‘ allocated resource’-benadering naar een hoger niveau door te stellen dat ‘het doen en het 
laten van ondernemers ook alleen begrepen [kan] worden als onderdeel van een breed 
proces van maatschappelijke verandering waarbij een samenleving zowel het resultaat is 
van het handelen van individuele actoren als de context waarbinnen dat handelen vorm 
krijgt’.218 De vraagstelling in deze paragraaf is dan ook gericht op de ontwikkeling van de 
omvang en samenstelling van de nieuwe klasse van tabaksondernemers en in het bijzon-
der op hun sociale en geografische achtergrond. Bij de geografische herkomst van de on-
dernemers speelt de vraag of Sombarts stelling dat vreemdelingen vanwege hun vermin-
derde gebondenheid aan plaatselijke tradities en gebruiken een belangrijke rol speelden 
bij de economische ontwikkeling, ook in Valkenswaard geldig is.219 Van Puijenbroek en 
Franssen hebben deze hypothese gevalideerd voor steden als Eindhoven en ’s-Hertogen-
bosch, terwijl Linssen dat op streekniveau voor de regio Limburg heeft gedaan.220
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Aantal en herkomst van de tabaksondernemers

In het tijdvak 1865-1920 zijn in Valkenswaard in relatie tot de 68 bekende plaatselijke si-
garenfabrieken ten minste 118 eigenaren/fabrikanten geïdentificeerd.221 Crouzet defini-
eert een industrieel als iemand die een fabriek bezit en de onderneming ook daadwerke-
lijk drijft.222 Deze definitie, waarin twee criteria zijn opgenomen, namelijk eigenaarschap 
en het daadwerkelijke activiteiten ontplooien, is ook in dit onderzoek als uitgangspunt ge-
nomen. Wel is de definitie aangevuld met de eis ‘woonachtig in Valkenswaard’, aangezien 
daarmee de maatschappelijke context van het ondernemerschap binnen het object van 
studie komt te liggen. Uiteindelijk voldeden 86 industriëlen aan deze criteria: zij woon-
den in Valkenswaard en waren actief in de eigen onderneming. Iets meer dan de helft van 
hen begon tussen 1910 en 1920, een bloeiperiode in de plaatselijke tabaksnijverheid (ta-
bel 2.13). Van de 32 ondernemers die zich niet kwalificeerden, gebeurde dat in 8 gevallen 
vanwege hun woonplaats buiten Valkenswaard terwijl 24 eigenaren niet actief waren in 
de eigen onderneming.223

Van de in Valkenswaard woonachtige fabrikanten waren er 47 (55%) in Valkenswaard 
en 39 (45%) elders geboren (tabel 2.13). Een kleine meerderheid van de sigarenfabrikanten 
had derhalve een autochtone afkomst. Maar een nadere analyse leert dat van de 39 alloch-
tone fabrikanten slechts een derde binnen drie jaar na aankomst in Valkenswaard startte 
als ondernemer. De overige woonden al drie jaar of langer in deze plaats en waren daar-
mee al min of meer ‘ingeburgerd’ voordat ze ondernemer werden. Voor ruim 40% van de 
allochtone fabrikanten bedroeg deze periode zelfs meer dan tien jaar. Van de allochtone 
fabrikanten huwde bovendien 43% een in Valkenswaard geboren bruid, een percentage 
dat veel hoger was dan dat van de autochtone sigarenfabrikanten, bij wie dat maar bij 21% 
het geval was. De sigarenfabrikant was bij aanvang van zijn ondernemerschap gemiddeld 
30,2 jaar oud, waarbij de autochtone starters gemiddeld 3,6 jaar jonger waren dan de al-
lochtone starters. Terwijl de eerstgenoemden met ondernemen begonnen op een gemid-

208   Baumol, Entrepreneurship, management, and the structure of payoffs, 6.
209   Mises, Human, 325-326; Cole, Business Enterprise, 20 en 28; Schumpeter, Theorie der wirtschaftlichen Entwick-

lung, 228.
210   Vleesenbeek, De eerste grote industriële fusie, 11-12.
211    Lesger, ‘Negotie en nering’, 62; Knight, Risk, Uncertainty and Profit, 273.
212   Knight, Risk, Uncertainty and Profit, 230.
213    Atkinson, Motivational determinants of risk-taking behavior, 366 en 371.
214   Scott, The moral economy of the peasant, 18 en 24.
215    De Goey en Veluwenkamp, ‘Ondernemerschap en institutionele context’, 4.
216   Baumol, Entrepreneurship, management, and the structure of payoffs, 239; Casson, The Entrepreneur, 25.
217   Baumol, Entrepreneurship, management, and the structure of payoffs, 19.
218   Lesger, ‘Negotie en nering’, 62.
219   Sombart, Der moderne Kapitalismus, 886-887. 
220   Van Puijenbroek, Beginnen in Eindhoven, 224 en 226; Linssen, De vreemdeling als gangmaker, 266; Franssen, 

De Bossche arbeider, 43.
221   Een overzicht en een verantwoording van de firmanten/eigenaren is opgenomen in bijlage 6 (Mede-)eigena-

ren (1865-1920).
222   Crouzet, The first industrialists, 8. Overigens worden de termen ‘industrieel’ en ‘fabrikant’ in dit onderzoek als 

synoniemen door elkaar gebruikt.
223   Dat kon zijn omdat men erfgenaam was of commanditaire (stille) vennoot. Onder deze laatste categorie zijn 

ook begrepen de vaders die voor hun kinderen een fabriek financierden.
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delde leeftijd van 28,6 jaar, waren de entrepreneurs van buiten het dorp bij de start van 
hun onderneming gemiddeld 32,2 jaar oud. Het verschil is te herleiden tot de aanwezig-
heid van een relatief grote groep van zestien autochtonen voor wie sigarenfabrikant het 
eerste beroep was en die bij aanvang gemiddeld 24,3 jaar oud waren, terwijl deze catego-
rie geheel ontbreekt bij de allochtone fabrikanten. De zeven allochtone fabrikanten die 
zich als fabrikant in Valkenswaard vestigden en gemiddeld 24,6 jaar oud waren, reduce-
ren het hierdoor optredende leeftijdsverschil weliswaar enigszins maar doen het niet ge-
heel teniet.

Tabel 2.13 Aanvang ondernemerschap van de actieve en in Valkenswaard woonachtige sigaren-

fabrikanten, procentuele verdeling (1865-1920)

Periode
Aantal nieuwe 
ondernemers

Percentage autochtone 
ondernemers

Percentage allochtone 
ondernemers 

1865-1880 3 100% 0%

1881-1885 5 80% 20%

1886-1890 2 50% 50%

1891-1895 7 100% 0%

1896-1900 9 67% 33%

1901-1905 10 30% 70%

1906-1910 6 50% 50%

1911-1915 13 54% 46%

1916-1920 31 42% 58%

Totaal 86 55% 45%

Bron: bijlage 6 (Mede-)eigenaren (1865-1920).

Allochtoon ondernemerschap kwam met name op na 1900. Van de sigarenfabrikanten 
die startten vóór de eeuwwisseling was 33% niet in Valkenswaard geboren, terwijl na dat 
tijdstip ruim de helft (57%) van de nieuwe entrepreneurs van elders kwam. Zij waren 
voor het overgrote deel geboren in de Kempen (57%), terwijl 15% uit andere delen van 
de provincie Noord-Brabant afkomstig was, 23% uit de rest van Nederland en 5% van 
daarbuiten. De eerste tabaksondernemer van buiten de Kempen was de in Veghel gebo-
ren magistratenzoon Leonardus Coolen die in 1902, samen met Gerardus de Natris, de 
sigarenfabriek van Johannes Lurmans Joszn. overnam. Hij werd in 1904 gevolgd door 
de eerste fabrikant van buiten de provincie Noord-Brabant, de Twentenaar Herman Pe-
zie. In 1916 begonnen de eerste buitenlandse ondernemers, de gebroeders Joannes en 
Jacobus Jeurissen, geboren in het Belgische Zonhoven maar wonend in Valkenswaard, 
hun sigarenfabriek. Duidelijk is dat de hypothese van Sombart voor Valkenswaard niet 
gevalideerd kan worden. Weliswaar was slechts een kleine meerderheid van de Valkens-
waardse sigarenfabrikanten ook uit dit dorp afkomstig, maar tegelijkertijd woonde het 
overgrote deel van de elders geboren fabrikanten al geruime tijd in Valkenswaard alvo-
rens daar te beginnen als ondernemer. Bovendien was een groot deel van de allochtone 
fabrikanten gehuwd met een in Valkenswaard geboren partner. Daardoor kan deze groep 
niet in Valkenswaard geboren fabrikanten niet worden beschouwd als zuiver allochtone 
ondernemers.
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Naast de geografische herkomst vormt de sociale afkomst van de ondernemer een on-
derscheidend kenmerk. Deze kan worden afgeleid van het beroep van de vader van de fa-
brikant, het aan het ondernemerschap voorafgaande beroep of van de geloofsovertuiging. 
Dat laatste is vooral ingegeven door het gedachtegoed van Max Weber waarin een relatie 
wordt gelegd tussen het calvinisme en het burgerlijk-kapitalistische denken, een van de 
voorwaarden voor industrialisatie.224 Het geloof blijkt echter in Valkenswaard geen onder-
scheidend kenmerk, aangezien nagenoeg alle inwoners in het bevolkingsregister werden 
vermeld als zijnde rooms-katholiek. De Valkenswaardse ondernemerspopulatie vormde 
daarop geen uitzondering. Slechts één sigarenfabrikant, de uit Twente afkomstige Her-
man Pezie (1878 Ambt Almelo-1949 Amsterdam), was niet katholiek maar hervormd. Met 
zijn tussen 1904 en 1925 gevoerde tabaksonderneming, die in 1917 maximaal 18 werkne-
mers telde, stak deze Twent qua succes overigens niet bovenmatig positief af bij zijn plaat-
selijke katholieke concurrenten.225 

Tabel 2.14 Sociale herkomst Valkenswaardse tabaksfabrikanten

Beroepsgroep vader
Percentage van 

totaal
Percentage bij 

autochtone fabrikanten
Percentage bij

allochtone fabrikanten

Ambacht/ondernemer 47,4% 55,3% 34,5%

Arbeider 5,3% 2,1% 10,3%

Landbouwer 27,6% 19,1% 41,4%

Sigarenbranche 7,9% 8,5% 6,9%

Vrij beroep/overheid 11,8% 14,9% 6,9%

Totaal 100% 100% 100%

N 76 47 29

Bron: bijlage 6 (Mede-)eigenaren (1865-1920).

Doordat de geloofsovertuiging geen onderscheidende factor blijkt, wordt de sociale her-
komst van de fabrikanten in dit onderzoek gebaseerd op een analyse van het beroep van 
de vader en op het aan het ondernemerschap voorafgaande beroep van de sigarenfabri-
kant zelf. Gezien het belang van het allochtone ondernemerschap wordt in de analyse 
steeds een onderscheid gemaakt tussen autochtone en allochtone ondernemers. De eerste 
groep is wel, de tweede niet in Valkenswaard geboren.

Voor het eerste sociale herkomstcriterium, het beroep van de vader van de fabrikant, is 
gekozen voor het beroep dat de vader opgaf bij de geboorteaangifte van zijn zoon, de late-
re sigarenfabrikant.226 Hoewel daarmee eventuele latere beroepen van de vader buiten be-
schouwing blijven, heeft deze indicator het voordeel dat deze nagenoeg altijd beschikbaar 
is en vrijwel zeker de eerste levensjaren van de toekomstige fabrikant afdekt. 

Bij 76 van de 86 fabrikanten kon het beroep van de vader worden achterhaald, zie tabel 
2.14. Op basis van de eerste herkomstindicator, het beroep van de vader bij de geboorte 

224   Jansen, ‘Prometheïsche geesten, puriteinen en plattelanders’, 118 e.v.; Hillebrand en Jansen, ‘Voorwaarden 
voor industrialisering’, 32.

225   Bijlage 6 (Mede-)eigenaren (1865-1920); RHCe, GA VW, inv.nr. 492, Gemeenteverslag 1917.
226   Crouzet, The first industrialists, 61 en 63.
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van de toekomstige fabrikant, blijken de meeste sigarenfabrikanten (47,4%) afkomstig te 
zijn uit een ambachtelijke omgeving of uit een ondernemersmilieu, gevolgd door dat van 
de landbouw, waaruit ruim een kwart van de fabrikanten voortkwam. De derde grote her-
komstgroep was die van de vrije beroepen en overheidsfunctionarissen, het milieu waar-
in ruim een op de tien fabrikanten opgroeide. Vergelijking van de sociale herkomst van 
de autochtone met die van de allochtone fabrikanten levert enkele verschillen op. Zo wa-
ren de allochtone fabrikanten veel minder vaak afkomstig uit het ambachtelijke  milieu, 
ondernemerskring, het vrije beroep of overheidsfunctionarissen, maar daarentegen weer 
meer uit landbouw- of arbeiderskringen. Op de achtergronden van dit verschijnsel wordt 
in het volgende hoofdstuk nader ingegaan. Kort samengevat is het grote verschil tussen 
autochtone en allochtone fabrikanten met een landbouwachtergrond verklaarbaar door-
dat de groep landbouwers in Valkenswaard relatief veel allochtonen kende met verhou-
dingsgewijs weinig eigen grondbezit en vaak met thuiswonende kinderen werkzaam in 
de tabaksnijverheid.

Tabel 2.15 Het beroep van de vader van de autochtone sigarenfabrikant afgezet tegen de sprei-

ding van de beroepen van de gezinshoofden in Valkenswaard (1880-1910)

Beroepsgroep vader 
Verdeling sigaren-

fabrikanten
Verdeling gezinshoof-

den, 1880-1910227 
Over- en onder- 

vertegenwoordiging 

Loontrekker 19% 39% -20%

Niet-loontrekker 81% 49% 32%

Ambacht/ondernemer  60%  26%  34%

Vrij beroep  2%  1%  1%

Landbouwer  19%  22%  -3%

Geen beroep 0% 12% -12%

Totaal 100% 100% 0%

N 47 1.689

Bron: tabel 2.14; RHCe, GA VW, inv.nrs. 1218-1229, Bevolkingsregisters 1880-1920; inv.nrs. 1233-1236, Dienstboden-
registers 1880-1921.

Een scherper beeld ontstaat indien het onderscheid loontrekker/niet-loontrekker bij de 
autochtone sigarenfabrikant wordt gerelateerd aan de beroepsverdeling van alle Valkens-
waardse gezinshoofden tezamen, zie tabel 2.15. Deze tabel laat zien dat acht van de tien 
in Valkenswaard geboren sigarenfabrikanten (81%) afkomstig waren uit gezinnen waar-
van het hoofd geen loontrekker was. Afgezet tegen het aandeel van deze gezinnen in de 
Valkenswaardse populatie (49%), waren zij daarmee sterk oververtegenwoordigd. Maar 
binnen de groep niet-loontrekkende gezinnen kwamen wel grote verschillen voor. Zo 
kwamen sigarenfabrikanten veel vaker voort uit ambachtelijke milieus en dat van onder-
nemers. In de agrarische sector was daarentegen het omgekeerde het geval: deze catego-
rie bracht veel minder tabaksondernemers voort dan op basis van een evenredige verde-
ling zou mogen worden verwacht. 

De tweede sociale herkomstindicator bestaat uit het uitgeoefende beroep voordat werd 
overgegaan tot het ondernemerschap in de tabaksbranche, kortom de beroepsconversie 
richting het tabaksondernemerschap. De vaststelling hiervan gebeurt ook nu op basis van 
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beroepsvermeldingen in de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters over de periode 
1880-1920 en opnieuw is daarbij een onderscheid aangebracht tussen autochtoon en al-
lochtoon ondernemerschap, zie tabel 2.16. Daaruit blijkt dat 61% van de ondernemers af-
komstig was uit de sector zelf, als sigarenfabrikant – hetgeen gold voor zeven (allochtone) 
fabrikanten – of als werknemer, de opmaat van 46 fabrikanten. In het laatste geval fun-
geerde in het overgrote deel van de gevallen (72%) het beroep van sigarenmaker als op-
stap. Bijna een vijfde van de fabrikanten stroomde het ondernemerschap in zonder eerst 
een ander beroep te hebben uitgeoefend; meestal betrof dit dan fabrikantenzonen. Geen 
enkele fabrikant was voorafgaand aan zijn ondernemerschap werkzaam in de landbouw. 
Het grote verschil in de voorafgaande beroepen tussen autochtone en allochtone fabrikan-
ten is dat de laatsten vaker startten vanuit de branche zelf. Maar als het cijfer bij de alloch-
tone fabrikanten wordt gecorrigeerd met de zeven fabrikanten die al ondernemer waren 
voordat zij zich in Valkenswaard vestigden, dan wordt het verschil kleiner en bedraagt het 
nog tien procentpunten. Deze correctie is gerechtvaardigd omdat deze zeven fabrikanten 
immers niet nieuw als fabrikant waren maar nieuw als fabrikant in Valkenswaard. 

Tabel 2.16 Laatst bekende beroep van sigarenfabrikanten vóór aanvang ondernemerschap 

(1865-1920)

Beroepsgroep
Aantal 

ondernemers
Percentage 
van totaal

Percentage bij 
autochtone fabrikanten

Percentage bij 
allochtone fabrikanten

Ambacht/ondernemer 13 15% 13% 18%

Sigarenbranche 53 61% 49% 77%

Vrij beroep/overheid 4 5% 4% 5%

Zonder 16 19% 34% 0%

Totaal 86 100% 100% 100%

Toelichting: van de 53 fabrikanten die voortkwamen uit de sigarenbranche was het overgrote deel (37) sigarenmaker, 
9 waren werkzaam op kantoor, meesterknecht, volontair of directeur van een sigarenfabriek, terwijl 7 allochtone si-
garenfabrikanten al tabaksondernemer waren voordat zij zich in Valkenswaard vestigden.

Nadat in het bovenstaande de herkomstverschillen tussen autochtoon-allochtoon onderne-
merschap zijn onderzocht, wordt nu vastgesteld of er qua herkomst ook verschillen optre-
den tussen de grotere en kleinere sigarenfabrikanten. Grotere sigarenfabrieken speelden 
immers een belangrijke rol in de ontwikkeling van de tabaksnijverheid in Valkenswaard 
en de vraag is dan ook of de eigenaren van deze fabrieken andere kenmerken bezaten dan 
de kleinere fabrikanten.228 De 9 grote fabrieken hebben 26 verschillende eigenaren ge-
kend, van wie er 20 een actieve rol vervulden. Omdat één eigenaar, Johannes Hegener, 
buiten Valkenswaard woonde, heeft de analyse betrekking op 19 actieve en in Valkens-
waard wonende grote fabrikanten, zijnde 22% van het totaal. In de analyse worden vervol-
gens deze 19 ‘grote’ firmanten vergeleken met de middelgrote en kleine in Valkenswaard 
woonachtige actieve sigarenfabrikanten, 15 respectievelijk 52 in getal. Qua geografische 

227   Gekozen is voor de bepaling van een gemiddelde over de jaren 1880-1910 op basis van de vermeldingen in 
de bevolkingsregisters op de peildata 1 januari 1880, 1890, 1900 en 1910. Het peilmoment 31 december 1920 
ontbreekt daarbij vanwege het retrospectieve karakter van de analyse. 

228   Voor het onderscheid Groot, Middelgroot en Klein, zie bijlage 5 Tabaksnijverheid in Valkenswaard (1865-
1920). 
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afkomst telden de categorieën van grote en middelgrote fabrikanten overigens met 68,4% 
respectievelijk 66,7% relatief veel meer autochtone leden dan de groep van de kleine ta-
baksondernemers, van wie minder dan de helft (46,2%) in Valkenswaard was geboren.229 

Tabel 2.17 Verdeling naar het beroep van de vaders van de tabaksfabrikanten en naar de groot-

te van de sigarenfabriek (1865-1920)

Beroepsgroep
Percentage bij 

kleine fabrikanten 
Percentage bij 

middelgrote fabrikanten
Percentage bij 

grote fabrikanten

Ambacht/ondernemer 43% 50% 56%

Arbeider 9% 0% 0%

Landbouwer 41% 7% 11%

Sigarenbranche/werknemer 2% 14% 0%

Sigarenbranche/fabrikant 0% 7% 11%

Vrij beroep/overheid 5% 21% 22%

Totaal 100% 100% 100%

N 44 14 18

Niet achterhaald 8 1 1

Totaal aantal ondernemers 52 15 19

Toelichting: de aanduiding groot, middelgroot of klein is gebaseerd op het maximale personeelsbestand dat de be-
treffende fabriek in haar bestaansperiode heeft gehad. De kwalificatie ‘groot’ is van toepassing op een fabriek die 
honderd of meer personeelsleden heeft gehad, ‘middelgroot’ indien dit aantal minder is geweest dan honderd maar 
wel twintig of meer en de kwalificatie ‘klein’ staat voor een maximaal personeelsbestand van minder dan twintig 
werknemers.
Bron: tabel 2.14; Bijlage 6 (Mede-)eigenaren (1865-1920).

De sociale afkomst van de sigarenfabrikant laat voor de diverse ondernemerscategorieën 
wel grote verschillen zien (zie tabel 2.17). Driekwart van de grote fabrikanten was afkom-
stig uit een milieu van ambacht of ondernemerschap, het vrije beroep of een overheids-
functie. De eerste twee groepen kwamen bij de kleine fabrikanten veel minder voor, ter-
wijl de laatste twee er nagenoeg ontbraken. Dit wordt gecompenseerd met een veel groter 
deel dat afkomstig was uit een landbouwmilieu. Een laatste verschil is dat een afkomst 
uit arbeiderskringen alleen voorkwam bij de kleine fabrikanten. Waarschijnlijk speelden 
beperkingen in financiële mogelijkheden hier een bepalende rol. De middelgrote sigaren-
fabrikanten namen qua afkomst vaak een positie in tussen de grote en de kleine tabaks-
ondernemers.

De overstap naar tabaksondernemer werd bij de kleine fabrikanten in bijna driekwart 
van de gevallen gemaakt vanuit de branche waarin men eerst als werknemer actief was 
geweest (tabel 2.18). De overstap van sigarenmaker naar -fabrikant was dus niet zo groot, 
hetgeen de openheid en laagdrempeligheid van de markt bevestigt. Verder is het opval-
lend dat het ondernemerschap voor bijna de helft van de grote fabrikanten ook het eerste 
beroep was dat zij uitoefenden. Maar dit is verklaarbaar omdat de grote fabrieken langer 
bestonden, waardoor zich voor de volgende generatie vaker de mogelijkheid aandiende 
om vroegtijdig in vaders voetsporen te treden. De grote sigarenfabrieken kenden een ge-
middelde bestaansduur van 57 jaar, voor de middelgrote bedrijven bedroeg deze 20 jaar 
en de kleine tabaksondernemingen bestonden gemiddeld 15 jaar.230
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Tabel 2.18 Het laatst bekende beroep van sigarenfabrikanten voordat zij fabrikant werden 

(1865-1920)

Beroepsgroep
Percentage bij kleine 

fabrikanten
Percentage bij middel-

grote fabrikanten
Percentage bij grote 

fabrikanten

Ambacht/ondernemer 13% 13% 21%

Sigarenbranche/werknemer 73% 33% 16%

Sigarenbranche/fabrikant 4% 13% 16%

Vrije beroep/overheid 2% 20% 0%

Zonder 8% 20% 47%

Totaal 100% 100% 100%

N 52 15 19

Bron: tabel 2.16; Bijlage 6 (Mede-)eigenaren (1865-1920).

Kenmerken van de grote tabaksondernemers

In de vorige paragraaf bleek dat de grotere fabrikanten vaak afkomstig waren uit een mi-
lieu van ambacht, ondernemer of het vrije beroep dan wel dat van overheidsfunctionaris. 
Gezien het eerder vastgestelde belang van de zes grote sigarenfabrieken in de Valkens-
waardse economische ontwikkeling wordt in deze paragraaf verder ingegaan op het so-
ciaaleconomische milieu waaruit deze grote fabrikanten voortkwamen om een antwoord 
te kunnen geven op de vraag of en in hoeverre afkomst de voorwaarden kan hebben ge-
schapen voor het succes van het ondernemerschap. Succes dat in dit verband wordt afge-
meten aan de omvang die de fabriek bereikte wat betreft het aantal werknemers.

Voor deze analyse wordt op basis van tabel 2.8 de groep grote fabrikanten opgedeeld 
in twee categorieën.231 Allereerst zijn er de fabrikanten van de eerste drie grote sigaren-
fabrieken, die al vóór 1910 de meer dan honderd personeelsleden hadden. Deze fabrikan-
ten hebben niet alleen in de eerste fase van de ontwikkeling van de plaatselijke tabaksnij-
verheid ‘de kar getrokken’ maar waren in de periode 1880-1920 ook verantwoordelijk voor 
gemiddeld 61% van de werkgelegenheid in de plaatselijke tabakssector. De tweede cate-
gorie bestaat uit grote sigarenfabrieken die tussen 1910 en 1920 de grens van honderd 
personeelsleden passeerden. Tot de eerste categorie behoorden de tabaksondernemingen 
Gebroeders Van Best, Hoekx en Maas, en Gijrath en Bots, met als oprichters Joannes van 
Best (1805-1871), hoewel deze nadien niet actief als sigarenfabrikant optrad, Peter Hoekx 
(1843-1926), Joannes Maas (1853-1914), Hendricus Bots (1872-1950) en Petrus Gijrath 
(1857-1928).

De achtergrond van Van Best senior, al eerder in dit hoofdstuk beschreven, was die van 
een kapitaalkrachtige landeigenaar, met sterke connecties met de valkerij via zijn schoon-
familie Daems en de inwonende Engelse edelman Richard Hamond. Peter Hoekx was 
afkomstig uit een Luyksgestelse familie van haarteuten – rondtrekkende kooplieden die 

229   Telling uit bijlage 6 (Mede-)eigenaren (1865-1920).
230   Berekend op basis van gegevens van bijlage 5 Tabaksnijverheid in Valkenswaard (1865-1920).
231    De firma Gijrath en Bots is, samen met de rechtsopvolgers Zuid Nederlandse-Sigarenindustrie en Gijrath’s 

Sigarenfabrieken ook nu beschouwd als één bedrijf.
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mensenhaar op- en verkochten – en eerst als winkelier actief in Valkenswaard.232 Ook zijn 
zwager Joannes Maas was afkomstig uit een middenstandsmilieu want diens vader Hen-
dricus Maas was winkelier. Hendricus Bots kwam uit een ambachtelijk milieu, dat van 
leerlooiers, en Petrus Gijrath ten slotte, zoon van de dorpsarts, was bakker voordat hij 
sigarenfabrikant werd. De vijf founding fathers van de Valkenswaardse tabaksnijverheid 
kwamen allen voort uit een financieel gegoed niet-agrarisch milieu: Van Best senior was 
op afstand de meest vermogende man van Valkenswaard.233 Winkelier Hendricus Maas 
moest in 1880 voor de hoofdelijke omslag slechts vier ingezetenen voor laten gaan en arts 
Johannes Gijrath had in 1890 het op twee na hoogste inkomen van het dorp. Leerlooier 
Hendricus Bots bleef daar toen met een gedeelde dertiende plaats weliswaar iets bij ach-
ter, maar zijn inkomen was nog altijd hoger dan dat van Peter Hoekx, die toen al enkele 
jaren als sigarenfabrikant actief was.234 

Tussen de oprichters van de drie grote fabrieken bestond ook een familieband in de 
tweede en vierde graad, waarbij de familie Maas een centrale rol vervulde, zie figuur 2.1. 
Landbouwer Jacobus Maas (1780-1839) huwde in 1818 met Petronella Daems, dochter 
van Adriaan Daems, voortkomend uit een vermaard Valkenswaards valkeniersgeslacht, 
en Maria Elisabeth Booms.235 Vader Adriaan Daems bezat rond 1830 het kadastraal hoogst 

Afb. 2.15 Sigarenfabrikant Peter 
Hoekx (1843-1926) (RHCe, col-
lectie Van Best-Maas).
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gewaardeerde huis van Valkenswaard.236 Schoonzoon Jacobus Maas combineerde de land-
bouw met het brouwen van bier, waarbij dat laatste uiteindelijk de overhand kreeg, zodat 
hij vanaf 1822 bij de geboorte van zijn kinderen als beroep steeds dat van bierbrouwer liet 
vermelden. In 1824 stond hij op de negentiende plaats qua hoogte van zijn aanslag voor 
de personele belasting.237 Zijn dochter Joanna (1824-1906) trouwde in 1844 met de toen 
net aangetreden dorpsarts Johannes Gijrath en werd daarna moeder van de latere bakker 
en sigarenfabrikant Petrus Gijrath (sigarenfabriek Gijrath en Bots). Een zoon van Jacobus 
Maas, Hendricus (1820-1883) en eveneens bierbrouwer van beroep, huwde in 1850 met 
winkeliersdochter Petronella Leën. Eén van hun kinderen, Allegonda Maas (1854-1936), 
trouwde in 1878 met winkelier en sigarenfabrikant Peter Hoekx, die samen met zijn zwa-
ger Joannes A. Maas (1853-1914) in 1883 sigarenfabriek Hoekx en Maas oprichtte. Een an-
dere dochter van Hendricus Maas, Maria (1859-1928), trad in 1882 in het huwelijk met 
burgemeester en ex-sigarenfabrikant van het eerste uur Jasper van Best (sigarenfabriek 
Gebroeders Van Best).

Dezelfde financiële gegoedheid van de firmanten, de herkomst en het autochtone ka-
rakter golden grosso modo ook voor de oprichters van de bedrijven in de tweede categorie, 
ondernemingen die na 1910 de grens van honderd personeelsleden overschreden. Dit wa-
ren de firma’s J. Heesterbeek (en Co), H.J. Jaspers (later handelend onder de naam Jaspers 
en Snellens) en Van Veldhoven en Van der Heijde, zie tabel 2.8. Oprichters en firmanten 
hiervan waren Johannes Heesterbeek en Alex Wolters (J. Heesterbeek en Co), Hendricus 
Jaspers, Henri en Johan Snellens (Jaspers en Snellens), en Alphonsus van der Heijde en 
Franciscus van Veldhoven (Van Veldhoven en Van der Heijde).

232   Knippenberg, ‘Haarteuten in Noord-Brabant’, 166-169; Van den Besselaar, Valkenswaard 1794-1994, 44. 
233   Van Best ontving in 1870 de hoogste aanslag (30 gulden) voor de hoofdelijke omslag. Eerstvolgende was 

L. Gilson die werd aangeslagen voor 20 gulden (RHCe, GA VW, inv.nr. 1034, Kohier hoofdelijke omslag 1870).
234   RHCe, GA VW, inv.nrs. 1044 en 1054, Kohieren hoofdelijke omslag 1880 en 1890.
235   Van Oorschot, Vorstelijke vliegers, 169 e.v. en bijlage VII.
236   RHCe, GA VW, inv.nr. 1181, Registers van huwelijksakten, 22 november 1818; Kadastrale atlas van Valkenswaard, 

90.
237   RHCe, GA VW, inv.nr. 1001, Kohier personele omslag 1824.

Afb. 2.16 Advertentie van de ta-
baksfirma Hoekx en Maas (col-
lectie H. van Mierlo).
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Jacobus Maas x Petronelle Daems

Joanna Maas Hendrikus Maas
x Johannes Gijrath x Petronella Leën

Petrus D. Gijrath Allegonda Maas Joannes A. Maas Maria Maas
(Gijrath en Bots) x Peter Hoekx (Hoekx en Maas) x Jasper v. Best
  (Hoekx en Maas)  (Gebroeders Van Best)

Afb. 2.17 Sigarenfabrikant Joan-
nes Adrianus Maas (1853-1914) 
(RHCe, collectie Van Best-Maas).

Figuur 2.1 Familierelaties tussen de grote sigarenfabrikanten in Valkenswaard
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Afb. 2.20 Joanna Maas (1824-1906), gehuwd met 
dorpsarts Johannes Gijrath (RHCe, collectie Van 
Best-Maas).

Afb. 2.19 Hendricus Maas (1820-1883), gehuwd 
met Petronella Catharina Leën (RHCe, collectie Van 
Best-Maas).

Afb. 2.18 Petronella Catharina Leën (1821-1890), 
gehuwd met Hendricus Maas (RHCe, collectie Van 
Best-Maas).

Afb. 2.21 Allegonda Maas (1854-1936), gehuwd met 
Peter Hoekx (RHCe, collectie Van Best-Maas).
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Hendricus Jaspers (1878-1918) was zoon van bakker Hendrik Jaspers, die in 1890 op 
een gedeelde dertiende plaats stond qua inkomensniveau voor de hoofdelijke omslag, ove-
rigens met onder anderen het hoofd der school Hendrik Snellens. De laatste werd toen 
eveneens aangeslagen naar een inkomen van 1.300 gulden en was de vader van de latere 
sigarenfabrikanten Johan (1888-1944) en Henri Snellens (1890-1959). Ook hier was fi-
nanciële welstand gekoppeld aan afkomst; de een kwam uit een ambachtelijk milieu, de 
ander was zoon van een overheidsfunctionaris. Overigens gingen de zaken voor Hendri-
cus Jaspers pas echt voorspoedig verlopen nadat hij in 1910 een firmaverbintenis was aan-
gegaan met Johan Snellens en waarbij diens broer Henri Snellens zich later aansloot. De 
samenwerking en daarmee de verbreding van de financiële basis leidde al binnen zes jaar 
tot het doorbreken van de grens van honderd personeelsleden.

Hendricus Bots x Adriana Bijnen

Hendricus A. Bots Maria Bots
(Gijrath en Bots) x Hendricus Jaspers
    (Jaspers en Snellens)

Figuur 2.2 Familierelaties tussen de firma’s Gijrath en Bots, en Jaspers en Snellens

Afb. 2.22 Leerlooier Hendricus Bots (1841-1905), 
gehuwd met Adriana Bijnen (collectie familie Bots-
Gooden).

Afb. 2.23 Sigarenfabrikant Hendricus Jaspers (1878-
1918), gehuwd met Maria Bots (collectie familie 
Bots-Gooden).
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Iets minder duidelijk is de situatie bij de firma Van Veldhoven en Van der Heijde. De 
laatste firmant, Alphonsus van der Heijde (1886-1965), was een in Eindhoven geboren fa-
brikantenzoon wiens vader een behoorlijk inkomen had.238 Maar de eerste, Franciscus van 
Veldhoven (1880-1930), was afkomstig uit een landbouwmilieu en het inkomen van zijn 
vader Josephus van Veldhoven was bijvoorbeeld in 1900 zodanig laag dat deze niet werd 
aangeslagen voor de hoofdelijke omslag. Franciscus van Veldhoven begon in 1905 samen 
met Nicolaas van Aken een tabaksonderneming die tot aan het vertrek van Van Veldho-
ven in 1909, steeds aan minder dan twintig personeelsleden werk bood. Toen hij zich in 
1909 verbond met Van der Heijde werd Van Veldhoven weliswaar aangeslagen voor de 
hoofdelijke omslag maar nam hij met zijn inkomen van 550 gulden slechts een gedeelde 
174ste plaats in. Daaruit blijkt dat deze fabrikant op dat moment nog zeker niet als bemid-
deld kon worden aangemerkt.

Ook het profiel van Johannes Heesterbeek (1868-1924) wijkt af. Heesterbeek was even-
eens afkomstig uit agrarische kring. Zijn vader Hendricus Heesterbeek werd in 1890 wel-
iswaar aangeslagen voor de hoofdelijke omslag, maar kwam met een inkomen van 450 
gulden toen niet verder dan een gedeelde 92ste plaats. Wat gold voor Franciscus van Veld-
hoven, is ook op Johannes Heesterbeek van toepassing: hem verging het zakelijk een stuk 
beter nadat hij begin 1911 een firmaverband was aangegaan met de kapitaalkrachtige Ven-
lose brouwerszoon Alex Wolters (1889-1954), die zelf weer wel aan het profiel van finan-
ciële welstand en niet-agrarische afkomst voldeed. De inbreng van Heesterbeek bestond 
uit zijn bedrijf; Wolters bracht 14.000 gulden in.239 Het bedrijf van Heesterbeek, dat na 17 
jaar ondernemen eind 1910 nog 39 personeelsleden telde, groeide daarna in vijf jaar door 
tot de honderd-personeelsledengrens.240 Voor zover valt na te gaan, bestond tussen de bei-
de vennoten een gelijkwaardige relatie. Johannes Heesterbeek en Franciscus van Veldho-
ven zijn derhalve de uitzondering op de regel van gegoede afkomst, al groeiden hun siga-

238   Vader Wilhelmus van der Heijde (1839-1914) werd in 1901 aangeslagen naar een inkomen van 2.400 gulden 
en stond daarmee in het Eindhovense belastingkohier op de 84ste plaats. Ter vergelijking: in datzelfde jaar 
nam Anton Philips met een inkomen van 5.000 gulden de 49ste positie in (GA Eindhoven, inv.nr. 2863, Kohier 
Hoofdelijke omslag 1901).

239   RHCe, NA Valkenswaard, inv.nr. 116 aktenr. 108, 13 april 1912.
240   RHCe, GA VW, inv.nrs. 485 en 491, Gemeenteverslag 1910 en 1916.

Afb. 2.24  Briefhoofd van de firma Gijtarh 
en Bots, 1907 (collectie Chr. van den Bes-
selaar).

Afb. 2.25 Briefhoofd van de firma Jaspers en 
Snellens (briefhoofdencollectie RHCe).
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renfabrieken in bedrijfseconomische zin pas echt uit tot een grootbedrijf nadat zij allebei 
een firmaverband waren aangegaan met meer bemiddelde ondernemerszonen.

Familiebanden tussen de oprichters van de tweede groep grote sigarenfabrieken waren 
er nauwelijks. Alleen de eigenaren van de sigarenfabrieken Jaspers en Snellens, en Gij-
rath en Bots waren geparenteerd via de vrouw van Hendricus Jaspers, Maria Bots (1873-
1956), een zus van Hendricus Aloysius Bots en dochter van het echtpaar Bots-Bijnen (zie 
figuur 2.2). Ook de families Bots en Bijnen hadden wortels in de valkerij. Hendricus Bots 
was namelijk een zoon van valkenier Jacobus Bots (1800-1864). De overgrootvader van 
Adriana Bijnen was Hendrik Andriesz Bijnen, die door Van Oorschot eveneens als valke-
nier wordt vermeld.241

Conclusies kenmerken tabaksondernemers

Valkenswaard telde in de periode 1865-1920 86 actieve sigarenfabrikanten. Ze waren op 
één na allemaal katholiek, maar verder was het een heterogeen gezelschap. Iets meer dan 
de helft van hen was geboren in Valkenswaard. De meeste anderen woonden al lange tijd 
in het dorp voordat ze ondernemer werden en waren getrouwd met een vrouw uit Val-
kenswaard. Deze groep kan dus niet beschouwd worden als ‘allochtone ondernemers’. Ze 
waren immers niet naar Valkenswaard gekomen om er een onderneming op te zetten. 
Zeker als het gaat om de grote fabrikanten blijken in Valkenswaard autochtone onder-
nemers verantwoordelijk te zijn geweest voor de economische ontwikkeling en dynamiek. 
De tabaksondernemers kwamen nagenoeg altijd voort uit gezinnen van ambachtslieden, 
ondernemers of beoefenaars van vrije beroepen. De landbouw bracht relatief weinig on-
dernemers voort en dan nog voornamelijk kleine ondernemers, entrepreneurs met kleine 
sigarenfabrieken die minder dan twintig werknemers telden. Geen enkele sigarenfabri-
kant was vóór zijn ondernemerschap werkzaam in de landbouw. De ondernemer had wel 
vaak eerst als arbeider in een sigarenfabriek gewerkt. Of iemand een ondernemer werd en 
of hij daarmee succes oogstte, hing in sterke mate af van zijn afkomst. Met name relatief 
gegoede, niet-agrarische milieus bleken een goede voedingsbodem voor grootschalig on-
dernemerschap in de tabaksnijverheid. In die zin bepaalde de omgeving ook het onder-
nemerschap dat daarmee als een allocated resource fungeerde. Er was dus een behoorlijke 
wisselwerking tussen samenleving en ondernemerschap.

De verschillen worden nog duidelijker als een verband wordt gelegd tussen de onder-
nemerskenmerken en de omvang van de onderneming. Grote fabrikanten waren vaker 
uit Valkenswaard afkomstig en niet of nauwelijks uit een arbeiders- of landbouwmilieu. 
Dit in tegenstelling tot de kleine fabrikanten, waar de helft deze laatste afkomst had. Ook 
in de werkzaamheden voorafgaand aan het ondernemerschap is verschil zichtbaar. Ter-
wijl de kleine fabrikant de overstap naar entrepreneur vaak maakte als werknemer in de 
sector, was het ondernemerschap bij de grote fabrikanten herhaaldelijk het eerst uitgeoe-
fende beroep. Elke grote sigarenfabrikant kwam voort uit een relatief welgesteld milieu. 
Soms werd de financiële basis verbreed door het aangaan van een firma. Fabrikanten af-
komstig uit een minder vermogend milieu bereikten de status van grote fabrikant pas ná 
het aangaan van een firmaverbintenis met een financieel meer gegoede partij. Tussen de 
eigenaren van de eerste drie grote fabrieken was een familieband aanwezig, bij en tussen 
de overige grote fabrikanten (nagenoeg) niet. Gekoppeld aan de aanwezigheid van kapi-
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taal kan deze familieband, zeker in aanvang, hebben bijgedragen tot de verspreiding van 
de sigarenfabricage in Valkenswaard. Hoewel er weinig geld nodig was om een sigaren-
fabriek te beginnen, blijkt de lengte van de financiële polsstok wel degelijk bepalend voor 
de omvang van de onderneming te zijn geweest.

Deze conclusies liggen in lijn met de resultaten van door Crouzet en Honeyman ver-
richt onderzoek in het Verenigd Koninkrijk. Ook daar bleek een meerderheid van de fa-
brikanten afkomstig te zijn uit de ‘middle class’, kwam het merendeel van de fabrikanten 
voort uit de sector zelf, was een agrarische herkomst bij de fabrikanten een relatief wei-
nig voorkomend verschijnsel en vormde de overgang van landbouw naar niet-agrarisch 
onder nemerschap een nog zeldzamere gebeurtenis. Net als in Valkenswaard was even-
eens sprake van een relatie tussen herkomst van de ondernemer en de omvang van de 
onderneming.242

Voorwaarden voor industrialisatie

In hun onderzoek naar de herkomst van de entrepreneur gaan Crouzet en Honeyman 
evenwel niet in op de vraag waarom de landbouw relatief weinig industrieel ondernemer-
schap voortbracht en waarom, indien dat wel het geval was, het meestal kleine onderne-
mers betrof. Het verschil in herkomst is echter treffend, zowel in hun onderzoek als in 
het onderhavige, te treffend om aan voorbij te gaan. Poiesz baseert de bepaling van de 
waarschijnlijkheid van gedrag op de mate waarin personen voldoen aan drie voorwaarden 
tot dat gedrag: de persoon zelf moet in staat zijn tot dat gedrag (capaciteit), door de om-
standigheden in de gelegenheid gesteld worden het gedrag te vertonen (gelegenheid) en 
moet het gedrag willen vertonen (motivatie).243 Het ontbreken van gelegenheid kan er niet 
de oorzaak van zijn dat zo weinig landbouwers sigarenfabrikant werden. De tabakssector 
kende immers een lage financiële instapdrempel en kennis was, zeker na de beginperi-
ode, in Valkenswaard royaal voorhanden. Maar voor groei was wel kapitaal benodigd. De 
oorzaak zal dan ook veeleer in de motivatie en capaciteit gezocht moeten worden, dus in 
de mentaliteit en in de financiële welstand van de landbouwers. De laatste onderzoeks-
vraag die in dit hoofdstuk wordt behandeld, betreft dan ook de voorwaarden voor indus-
trialisatie waaraan Valkenswaard al dan niet voldeed en of historische patronen daaraan 
hebben bijgedragen.

Hillebrand en Jansen onderscheiden de condities die industrialisatie mogelijk maken 
in drie hoofdgroepen, namelijk politiek-institutionele, sociaaleconomische en mentaal-
culturele voorwaarden.244 Daarbij moet in de context van deze studie evenwel een onder-
scheid worden gemaakt tussen voorwaarden die zich met name op macroniveau mani-
festeren en daardoor op microniveau niet onderscheidend zijn, en condities die zich op 
microniveau (kunnen) bevinden en daarmee het verschil tussen gemeenschappen kun-
nen creëren. Zo behoort tot de politiek-institutionele voorwaarden de aanwezigheid van 

241   Van Oorschot, Vorstelijke vliegers, 220 en 224.
242   Crouzet, The first industrialists, 116, 126, 147 en 149; Honeyman, Origins of enterprise, 15, 60-61, 164.
243   Poiesz, Gedragsmanagement, 17.
244   Hillebrand en Jansen, ‘Voorwaarden voor industrialisering’, 25-35. 
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een krachtige en flexibele staat. Hoewel dit in wezen een voorwaarde op nationaal niveau 
is, en daardoor voor een plaatselijke situatie niet onderscheidend, rekenen Hillebrand en 
Jansen ook het creëren van voorzieningen als een adequate infrastructuur, goede com-
municatievoorzieningen en (technisch) onderwijs tot kenmerken van een flexibele staat, 
factoren die wel degelijk onderscheidend kunnen zijn op plaatselijk niveau. Ook bij de 
sociaaleconomische voorwaarden is een vermenging van macro- en microvoorwaarden 
zichtbaar. Tot de eerste categorie behoort de aanwezigheid van een constante en grote 
koopkrachtige vraag. De beschikbaarheid van kennis en kapitaal, een gegarandeerd ar-
beidsaanbod en een goed ontwikkelde infrastructuur daarentegen zijn elementen die op 
plaatselijk niveau in meer of mindere mate aanwezig kunnen zijn. Bij de mentaal-cultu-
rele voorwaarden wijzen Hillebrand en Jansen op de aanwezigheid van een burgerlijk-
kapitalistische mentaliteit, een mentaliteit die zich kenmerkt door individuele vrijheid, 
bezitsindividualisme, calculerend gedrag en systematiserend denken.245 Dit zijn kenmer-
ken die in principe op plaatselijk niveau tussen diverse gemeenten verschillen kunnen 
vertonen. Uit de door Hillebrand en Jansen benoemde voorwaarden laten zich aldus de 
volgende condities destilleren welke op microniveau in aard en omvang kunnen verschil-
len en daarmee leiden tot ongelijkheid van kansen op industrialisering: infrastructuur 
en communicatievoorzieningen, onderwijs, kennis en kapitaal, arbeidsaanbod en de aan-
wezigheid van een burgerlijk-kapitalistische mentaliteit.

Infrastructuur en communicatie maken uitwisseling van goederen, diensten, kapitaal, 
informatie en mensen mogelijk. Naarmate de infrastructuur beter is ontwikkeld en de be-
schikbaarheid van communicatiemiddelen toeneemt, is groei van deze uitwisseling mo-
gelijk, zowel in volume als in snelheid.246 Zoals al is aangegeven was de infrastructuur in 
Valkenswaard relatief goed ontwikkeld met een ligging aan de in 1818 voltooide verharde 
noord-zuidverbinding ’s-Hertogenbosch-Luik.247 Hoewel de rond 1875 tot stand gekomen 
verharde oost-westverbinding Leende-Luyksgestel te laat was om bij te dragen als voor-
waarde voor de aanvang van de industrialisering, heeft deze weg ongetwijfeld de verde-
re ontwikkeling van het industrialisatieproces bevorderd. Aangenomen mag worden dat 
de belangrijkste infrastructurele voorziening echter de spoorwegverbinding Eindhoven-
Luik is geweest. Het Valkenswaardse station werd weliswaar pas in 1866 geopend, maar 
grondlegger Van Best senior wist al op het moment van oprichting van zijn sigarenfabriek 
in 1865 dat deze spoorverbinding in het verschiet lag. Via deze verbinding ging in 1880 
al bijna 4.300 ton aan goederen van en naar Valkenswaard, oplopend tot 45.000 ton in 
1920.248 Op communicatief gebied kon al aan het einde van de jaren zeventig van de ne-
gentiende eeuw gebruik worden gemaakt van het telegraafbureau van het Valkenswaard-
se station.249 Nadat in 1892 een postkantoor was gebouwd, kreeg Valkenswaard in 1908 
een hulptelegraafkantoor, dat de functie van het telegraafkantoor van de spoor wegen ging 
overnemen.250 In datzelfde jaar deed ook de telefoon zijn intrede in het dorp.251

De onderwijssituatie was in Valkenswaard niet bijzonder. In de gehele periode tot 1920 
kende de gemeente slechts lager onderwijs. Vervolgonderwijs moest elders worden ge-
noten, veelal in een kostschool. De voor de sigarenfabricage benodigde kennis was in het 
dorp niet aanwezig, want de tabaksnijverheid was een volledig nieuwe sector. Daarom de-
den de jonge ondernemers Jan en Jasper van Best zoals reeds vermeld dan ook elders hun 
kennis op en ook trokken zij in de persoon van Hendrik de Louw in eerste instantie ken-
nis van buiten aan. Door het ontbreken van een proto-industriële voorfase ontbrak een 
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specifiek arbeidsaanbod. Wel waren ongeschoolde krachten aanwezig, waaruit in de be-
ginfase in voldoende mate kon worden geput om deze vervolgens via een training on the 
job-traject op te leiden tot tabakswerker. Al deze voorwaarden leiden tot de conclusie dat 
Valkenswaard op de voorwaarden voor industrialisatie bij aanvang van dit proces alleen 
bovengemiddeld presteerde op het gebied van de infrastructuur: het lag zowel aan de ver-
harde weg ’s-Hertogenbosch-Luik als aan de spoorweg Eindhoven-Luik. Maar ook andere 
plaatsen in de omgeving genoten dit voorrecht, bijvoorbeeld de dorpen Aalst en Waalre. 
Toch hadden deze beide dorpen in 1909 met 37% respectievelijk 32% niet alleen een veel 
hogere landbouwratio dan Valkenswaard (18%), maar zij vertoonden in de periode 1850-
1910 met 23% respectievelijk 32% ook een veel lagere bevolkingsgroei dan buur gemeente 
Valkenswaard die haar bevolking met 165% zag toenemen.252 Dit zou impliceren dat voor-
al de laatste twee voorwaarden, kapitaal en de aanwezigheid van een burgerlijk-kapitalisti-
sche mentaliteit, mogelijk een doorslaggevende rol hebben gespeeld.

Eerder bleek al dat, hoewel de tabaksbranche een laagdrempelig instap kende, het voor-
handen hebben van kapitaal noodzakelijk was om een bedrijf te laten groeien. Ook bleek 
dat de grote plaatselijke tabaksindustriëlen niet afkomstig waren uit een landbouwmili-
eu, maar veeleer uit een gegoed middenstandsmilieu. Dit rechtvaardigt de hypothese dat 
in Valkenswaard de aanwezigheid van een omvangrijkere gegoede niet-agrarische maat-
schappelijke bovenlaag de kans op het ontstaan en de ontwikkeling van (tabaks)industrie 
heeft vergroot. Dit leidt tot twee deelvragen, namelijk: bezat Valkenswaard voorafgaand 
aan de industriële ontwikkeling een relatief meer omvangrijke niet-agrarische maatschap-
pelijke bovenlaag dan andere gemeenten en, zo ja, zijn daarvoor historische verklaringen 
aanwezig?

Het aanvoeren van direct bewijs voor de eerste deelvraag is lastig, aangezien vergelij-
kend bronnenmateriaal ontbreekt. Maar op indirecte wijze is hiervoor wel een indicatie te 
verkrijgen. Daarvoor worden de volgende bronnen gebruikt: de samenstelling van de wo-
ningvoorraad in 1832, het aantal kiesgerechtigden voor de Provinciale Staten en een ana-
lyse van de samenstelling van de lijsten van de 24 hoogst aangeslagen inwoners van de 
gemeente voor de grondbelasting, de personele belasting en het patentrecht in 1844. Elk 
van deze bronnen kent een sterke relatie met het inkomensniveau en bij sommige is ook 
een beroepsvermelding te achterhalen, zodat zowel zicht wordt verkregen op de boven-
laag als op de vraag of deze al dan niet van agrarische samenstelling is. Maar ook is van 
elk van deze bronnen vergelijkingsmateriaal voorhanden van andere gemeenten, zodat de 

245   Ibidem.
246   Knippenberg en De Pater, De eenwording van Nederland, 13.
247   Vercauteren, De aanleg van de straatweg, 112.
248   Verslag der maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen (Utrechts Archief, bibliotheek: De Pater VV 74, 

1880-1920).
249   RHCe, GA VW, inv.nr. 351, Verslag gemeenteraadsvergadering van 10 februari 1879. Daarin wordt een verzoek 

behandeld van de telegraafinspecteur van de maatschappij tot exploitatie van de Staatsspoorwegen om een 
telegrambesteller te benoemen en worden de besteltarieven vastgesteld.

250   RHCe, GA VW, inv.nr. 352, Verslag gemeenteraadsvergadering van 16 april 1892; inv.nr. 354, Verslag gemeen-
teraadsvergadering van 28 oktober 1908.

251    RHCe, GA VW, inv.nr. 354, Verslag gemeenteraadsvergadering van 18 december 1908.
252   CBS, Uitkomsten beroepstelling 1909, Deel 1; BHIC, Toegangsnummer 17, Provinciaal Bestuur Noord-Brabant, 

1814-1920, inv.nrs. 8389 en 8447, Verslagen 1846-1851, 1910.
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Valkenswaardse situatie kan worden vergeleken met andere gemeenten en mogelijke ver-
schillen aan het licht komen.

Bij de kadastrale opmeting rond 1832 taxeerden kadastrale deskundigen in elke gemeen-
te afzonderlijk de waarde van het onroerend goed op basis van de grootte, de constructie, 
de inrichting en de staat van onderhoud van het betreffende pand.253 Daardoor kan op ba-
sis van deze bron vergelijkenderwijs de positie van Valkenswaard worden bepaald. Grote-
re en/of betere huizen – geen boerderijen – duiden daarbij op een meer bemiddelde niet-
agrarische bovenlaag. De gebruikte waarderings- en indelingscriteria waren evenwel voor 
elke plaats verschillend en werden daarom per gemeente afzonderlijk vastgelegd in een 
‘Tabel no 5 van klassificatie der grondeigendommen’. In Leende luidde de omschrijving 
van deze classificering: ‘De woonhuizen van de 1e, 2e en 3e klasse zijn ingerigt en worden 
bewoond door de voornaamste ingezetenen als brouwer, partikulieren en nering doende 
lieden, zijn wel ingerigt en goed onderhouden huizen bestaande uit onderscheiden ver-
trekken en verdere gerieflijkheden. Die van de 4e en 5e klasse zijn mede goed ingerigt en 
alzoo onderhouden wordende woningen voor voorname tappers, bakkers en andere ne-
ringdoende lieden. Die van de 6e en 7e klassen bestaande gewoonlijk uit twee vertrekken, 
opkamer en geut, verstrekken meer bijzonder tot woning van de voornaamste Bouwlie-
den. Die van de 8e en 9e klasse zijn mindere boeren en arbeiders woningen gedeeltelijk 
uit steen en gedeeltelijk uit leem wanden zamengesteld, en die van de 10e of laagste klas-
se zijnde verblijfplaatsen der elende, armoedige hutten van geene waarde’.254 Deze om-
schrijving vertoont een duidelijke scheidslijn tussen huizen van neringdoenden (de eerste 
5 klassen) en die van agrariërs (de klassen 6 en volgende).255 Door het aantal huizen van 
de eerste vijf klassen te bij elkaar op te tellen en te relateren aan het totale aantal huizen 
ontstaat een beeld van het aantal ‘neringdoende lieden’.

In Leende behoorden omstreeks 1830 24 van de 275 woningen (8,7%) tot de eerste vijf 
klassen, met een belastbare opbrengst of huurwaarde hoger dan 21 gulden. De omschrij-
ving in de Valkenswaardse tabel maakt een iets minder scherp onderscheid tussen boer-
derijen en andere woningen. Maar aan de hand van de omschrijving in tabel 5a voor de 
gemeente Valkenswaard kan wel worden vastgesteld dat de 29 huizen in de hoogste vier 
klassen en met een huurwaarde van ten minste 21 gulden in de kom van het dorp waren 
gelegen en niet of nauwelijks boerderijen betroffen.256 Dit leidt tot een aandeel van 14,4%, 
aanmerkelijk hoger dan dat in Leende. Van der Heijden komt op basis van zijn onder-
zoek tot de conclusie dat de kadastrale huurwaarden van het onroerend goed in de gehele 
provincie Noord-Brabant min of meer met elkaar vergelijkbaar zijn als zij worden gere-
lateerd aan de uitgangspunten grootte, constructie, inrichting en staat van onderhoud.257 
Daarmee is het verantwoord om het aantal woningen met een huurwaarde hoger dan 21 
gulden als percentage van het totale aantal woonhuizen als ijkpunt te nemen en zo ge-
meenten met elkaar te vergelijken. In de 31 Kempengemeenten die Van der Voort Pieck 
en Kuyl onderscheiden, had gemiddeld 12% van het huizenbestand een belastbare op-
brengst van meer dan 21 gulden.258 Valkenswaard zat daar met 14,4% boven, zij het nipt. 
Maar als de stad Eindhoven, met een percentage 61%, wordt geëlimineerd, zakt het Kem-
pengemiddelde tot 7,9%, vergeleken waarmee Valkenswaard zich in positieve zin sterk 
onderscheidt.

Het tweede ijkpunt vormt de omvang van het aantal kiesgerechtigden voor de Provin-
ciale Staten, een voorrecht dat lange tijd gekoppeld was aan het betalen van een bepaald 
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bedrag aan belasting. Het aantal kiesgerechtigden werd na 1850 met regelmaat gepubli-
ceerd in de respectievelijke jaarverslagen van de provincie Noord-Brabant. In 1870 was 
3,3% van de Noord-Brabantse bevolking gerechtigd om zijn stem uit te brengen voor de 
verkiezing van de Provinciale Staten. Voor de Kempen bedroeg het percentage kiesgerech-
tigden 2,7%, exclusief de stad Eindhoven 2,5%, en voor Valkenswaard 3,2%.259 De reden 
dat het jaar 1870 hier als ijkpunt wordt genomen, is de aanwezigheid van oogstgegevens 

253   Van der Heijden, ‘Hutten, hoeven en herenhuizen’, 185.
254   BHIC, Toegangsnummer 17, Archief Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1814-1920, inv.nr. 4143, Leende.
255    Gezien het belang van dit onderscheid in het licht van de vraagstelling is Leende om die reden als referentie-

gemeente genomen.
256   Van 27 van de 29 duurste woonhuizen in Valkenswaard, woonde de eigenaar in Valkenswaard. Zes daarvan 

hadden geen of een niet bekend beroep en van de overigen had slechts één het beroep van landbouwer (RHCe, 
GA VW, inv.nr. 1168, Oorspronkelijke aanwijzende tafel 1832 en inv.nr. 1150, Kadastrale leggers 1832-1897).

257   Van der Heijden, ‘Hutten, hoeven en herenhuizen’, 185.
258   Van der Voort Pieck en Kuyl, Statistiek der provincie Noord-Braband, 42-47.
259   BHIC, Toegangsnummer 17, Archief Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1814-1920, inv.nr. 8407, Jaarverslag 1870.

Afb. 2.26 Dorpsarts Johannes 
Gijrath (1816-1900), lid van de 
Provinciale Staten van Noord-
Brabant (1874-1900) en Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau 
(1897) (RHCe, collectie Van Best-
Maas).



96 2 Ondernemers en ondernemingszin

in het provinciale verslag van dat jaar, evenals in dat van 1874.260 Als de opbrengst van 
de Valkenswaardse rogge- en aardappelteelt in 1870 en 1874 in ogenschouw wordt geno-
men, producten waarmee ter plaatse bijna twee derde van het landbouwareaal werd be-
teeld, dan blijkt dat de gemiddelde opbrengst over beide jaren, met 16 respectievelijk 100 
hecto liter per hectare beneden de gemiddelde Kempische opbrengst van 18,3 respectieve-
lijk 102 hectoliter lag.261 Daarmee wordt duidelijk dat het Valkenswaardse surplus aan de 
kiesgerechtigden en derhalve (financieel) gegoede inwoners niet teruggevoerd kan wor-
den op een bovengemiddeld winstgevende agrarische bedrijfsvoering. Hoewel betrekking 
hebbend op een veel eerder belastingjaar, namelijk 1841, bevestigt de samenstelling van 
de Valkenswaardse lijst van kiesgerechtigden in dat jaar dit beeld: van de 21 kiesgerechtig-
den was slechts 20% agrariër.262

De derde en laatste indicator bestaat uit de samenstelling van de groep van 24 inwo-
ners die in 1844 voor de hoogste bedragen werden aangeslagen voor de grondbelasting, de 
personele belasting en het patentrecht tezamen.263 De samenstelling van deze lijst is ge-
analyseerd voor Valkenswaard en de overige negen Kempengemeenten met een met Val-
kenswaard vergelijkbare bevolkingsomvang in 1850, namelijk tussen de 1.000 en 1.500 
inwoners, zie tabel 2.19.264 

Omdat de landbouw niet patentplichtig was, geeft het procentuele aantal patentplichti-
gen een indicatie van omvang van de neringdoenden in de financieel gegoede gemeente-
lijke bovenlaag. Uit tabel 2.19 blijkt dat Valkenswaard een fors hoger percentage patent-
plichtigen telde dan het gemiddelde van de negen referentiegemeenten. Op individueel 
niveau varieerde dit percentage van 33% in Bladel, Oostelbeers c.a. en Zeelst, tot 79% in 
Eersel. Deze gemeente stond daarmee net boven Valkenswaard, dat een percentage had 
van 71%, maar Eersel realiseerde dat hoge percentage in tegenstelling tot Valkenswaard 
door een relatief groot aantal personen dat landbouw combineerde met een ander beroep, 
veelal dat van tapper. Ook realiseerde Valkenswaard het hoogste gemiddelde bedrag aan 
personele belasting en de meeste aangeslagenen voor dit belastingmiddel in de lijst van 
24 personen, hetgeen een indicatie vormt voor de hoogte van het inkomen. De gemid-
delde aanslag was met 6,74 gulden het laagste in Hooge en Lage Mierde en met 15,34 gul-
den het hoogste in Valkenswaard, waarna Eersel volgde met 12,77 gulden. Ten slotte had 
Valkenswaard met 33% het laagste percentage landbouwers in de lijst. Hoewel Hoogeloon 
zich daar met 38% maar net boven bevond, bedroeg dit percentage voor de meeste van de 
referentiegemeenten circa 60% en voor Bladel zelfs 75%.265

Tabel 2.19 Samenstelling groep van 24 hoogst aangeslagen personen voor de grondbelasting, 

personele belasting en het patentrecht in Valkenswaard en de negen andere dorpen in de Kem-

pen met 1.000 tot 1.500 inwoners (1844)

Valkenswaard De negen Kempen gemeenten

% Patentplichtigen 71% 45%

Gemiddelde aanslag personele belasting in guldens 15,34 8,47

% Aangeslagen voor personele belasting 100% 82%

% Landbouwers 33% 60%

Bron: BHIC, Toegangsnummer 17, Archief Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1814-1920, inv.nr. 4265, Staten van de 
24 hoogst aangeslagen personen per gemeente ten aanzien van de grond-, personele- en patentbelasting.
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De drie beschreven indicatoren ondersteunen de hypothese dat Valkenswaard van ouds-
her verhoudingsgewijs een relatief grote en bemiddelde niet-agrarische bovenlaag kende. 
Vervolgens is het de vraag of het historische patroon van Valkenswaard daaraan een bij-
drage heeft geleverd. De analyse in eerdere paragrafen laat zien dat de valkerij zowel op 
materieel als op immaterieel gebied hierbij een rol heeft gespeeld. Materieel bezien zorg-
de de valkerij voor een substantieel deel van de Valkenswaardse bevolking lange tijd voor 
een zekere welstand, die via vererving merkbaar bleef in de samenleving, ook nadat de val-
kerij in populariteit had ingeboet. Bovendien zorgden de valkeniers indirect voor een im-
puls in de plaatselijke economie. Van Oorschot schrijft daarover: ‘Naast deze bestuurlijke 
kwaliteiten laten zij hun medeburgers ook van andere hoedanigheden profiteren. Hen-
derina Adam Daems, Hendrik Heesterbeek, Lambert Heesmans, Adriaan Stokmans en 
Huybert Huybert Bijnen drijven een winkel, terwijl Adriaan Booms en Peter van de Leur 
een brouwerij exploiteren en Andries Bijnen de herberg “In de Valck” bezit’.266 

Maar ook op immaterieel gebied drukte de valkerij een stempel op Valkenswaard, na-
melijk met de ontwikkeling van een burgerlijk-kapitalistische mentaliteit: Valkeniers ac-
cepteerden risico’s in plaats van die te ontwijken en waren actief in een geldeconomie. Zo-
als is aangetoond, was de valkerij een risicovolle onderneming met volop internationale 
concurrentie. Ook kwam in het kielzog van het vliegbedrijf een middenstand tot ontwik-
keling waarin eveneens in een geldeconomie werd geopereerd en calculerend vermogen 
moest worden aangewend. De combinatie van beide ontwikkelingen zorgde ervoor dat in 
Valkenswaard een relatief gegoede niet-agrarische bovenlaag ontstond en aanwezig bleef. 
Deze kende een andersoortige mentale oriëntatie dan de in de landbouw gebruikelijke 
risk aversion en waar de geldeconomie bovendien pas met de opkomst van de coöperatieve 
boterfabrieken echt haar intrede deed.267 Deze relatief gegoede niet-agrarische en op een 
geldeconomie gerichte middenklasse vormde op haar beurt zowel qua mentaliteit als qua 
financiële gegoedheid een goede voedingsbodem voor de ontwikkeling van relatief groot-
schalig industrieel ondernemerschap. Hoewel er in de tabaksindustrie sprake was van een 

260   BHIC, Toegangsnummer 17, Archief Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1814-1920, inv.nr. 8411, Jaarverslag 1874.
261   BHIC, Toegangsnummer 17, Archief Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1814-1920, inv.nrs. 8407 en 8411, 

Jaarverslagen 1870 en 1874; RHCe, GA VW, inv.nr. 1468, Landbouwverslag 1870.
262   Deze kieslijsten zijn slechts bij hoge uitzondering bewaard gebleven, de meest ‘recente’ was die van 1841. De 

beroepen van de stemgerechtigden op deze lijst zijn ontleend aan een niet gepubliceerd manuscript van Chr. 
van den Besselaar, Valkenswaard (RHCe, GA VW, inv.nr. 347, Verslag gemeenteraadsvergadering van 11 maart 
1841).

263   BHIC, Toegangsnummer 17, Archief Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1814-1920, inv.nr. 4265, Staten van 
de 24 hoogstaangeslagen personen per gemeente ten aanzien van de grond-, personele- en patentbelasting. 
Het patentrecht was een belasting op het uitoefenen van een beroep, die bestond van 1805 tot 1893. Enkele 
beroepsgroepen waren vrijgesteld van betaling, waaronder landbouwers, geringe alleenwerkende ambachts-
lieden, dagloners en arbeiders (Klep, Lansink en Terwisscha van Scheltinga, De registers van patentplichtigen, 
17, 31 en 32).

264   Eind 1850 telde Valkenswaard 1.214 inwoners. De overige 9 gemeenten zijn Bladel (1.315 inwoners), Diessen 
(1.101), Eersel (1.001), Hoogeloon (1.457), Hooge en Lage Mierde (1.405), Veldhoven (1.226), Vessem (1.225), 
Zeelst (1.230).

265   De gegevens uit deze alinea zijn ontleend aan: BHIC, Toegangsnummer 17, Archief Provinciaal Bestuur 
Noord-Brabant 1814-1920, inv.nr. 4265, Staten van de 24 hoogst aangeslagen personen per gemeente ten 
aanzien van de grond-, personele- en patentbelasting.

266   Van Oorschot, Vorstelijke vliegers, 192-193.
267   Dekker, Zuivelcoöperaties op de zandgronden, 569 en 573.
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lage instapdrempel, bleek ook daar dat doorgroei naar ondernemingen van enige omvang 
alleen was weggelegd voor relatief kapitaalkrachtige ondernemers. Daarmee is voldaan 
aan de drie eerder aangehaalde voorwaarden die Poiesz stelt ter bepaling van de waar-
schijnlijkheid van gedrag, namelijk capaciteit, gelegenheid en motivatie, en wordt daar-
mee de kans groter dat dit gedrag ook zal worden vertoond.

Daarnaast is op individueel niveau een relatie zichtbaar geworden tussen de valkerij en 
de grote tabaksondernemers, bijvoorbeeld die tussen de persoon van Richard Hamond en 
de familie Van Best. Zoals reeds is aangegeven, heeft de Engelsman naar alle waarschijn-
lijkheid een bijdrage geleverd aan de ‘omgevingssensibiliteit’ van Joannes van Best senior 
in de zin van het aanvoelen van relevante economische ontwikkelingen. Ook laat de eer-
der uitgewerkte analyse van de eerste grote sigarenfabrikanten niet alleen zien dat deze 
nagenoeg geheel van autochtone afkomst waren, maar ook dat zij meer dan eens voort-
kwamen uit valkeniersgeslachten. Zo blijkt de historisch-maatschappelijke context in Val-
kenswaard ook de voorwaarden geschapen te hebben voor het ontstaan en het succes van 
ondernemerschap ter plaatse en wordt duidelijk dat ondernemers niet alleen resource allo-
cators zijn (geweest) maar ook allocated resources. De sociale samenstelling van de samen-
leving blijkt eveneens van invloed te zijn op het ontstaan, de ontwikkeling en het niveau 
van ondernemerschap en zo ook op de economische ontwikkeling. De sociale samenstel-
ling vormt daarmee – zoals Lesger al aangaf – de context waarbinnen het handelen van de 
ondernemers zich ontwikkelde.268

Conclusies 

De centrale vraagstelling van dit hoofdstuk betrof de ontwikkeling van de economische 
structuur in Valkenswaard tussen 1850 en 1920. Deze vraag is uitgewerkt in een aantal 
deelvragen die achtereenvolgens betrekking hadden op de kenmerken van die structuur 
in de pre-industriële periode, de overgang naar een kapitalistische structuur en de ken-
merken van deze nieuwe economische omgeving. Vervolgens zijn de kenmerken van de 
actoren die in dit proces een belangrijke rol hebben gespeeld, de tabaksondernemers, ge-
analyseerd, zijn de voorwaarden voor de industrialisatie nagegaan en is de vraag beant-
woord of daaraan het historische patroon van Valkenswaard mogelijkerwijs een bijdrage 
heeft geleverd.

De ontwikkeling van de valkerij in de zeventiende en achttiende eeuw leidde voor Val-
kenswaard tot een afwijkend historisch patroon ten opzichte van de omringende plaatsen. 
Deze ontwikkeling leidde zowel op materieel als op immaterieel gebied tot verandering. 
De valkerij bracht geld in de plaatselijke landbouweconomie, zowel door de eigen wel-
stand van veel valkeniers als door de spin-off van hun activiteiten in de vorm van nalaten-
schappen of door de impulsen in de ontwikkeling van andere economische sectoren. De 
valkerij kende veel karakteristieken die ook het ondernemerschap kenmerken, zoals het 
opereren in een onzekere en concurrerende omgeving met wisselende marktomstandig-
heden waarbij risico’s niet worden geschuwd, integendeel soms zelfs worden opgezocht, 
en waar wordt gestreefd naar winstmaximalisatie, rijkdom, macht en status. Zo ontwik-
kelde zich in Valkenswaard gaandeweg een niet-agrarische maatschappelijke bovenlaag 
met een andere mentale oriëntatie dan de risicomijdende mentaliteit, die in de periode 



 Conclusies  99

voor de industrialisatie kenmerkend was voor de boeren die rond het bestaansminimum 
leefden. Zij waren meer bezig met overleven en namen om die reden zo min mogelijk ri-
sico.

Mede door de valkerij ontbrak in Valkenswaard een proto-industriële voorfase. Hoewel 
na de terugval van de valkerij aan het einde van de achttiende eeuw de landbouw weer 
een meer prominente plaats in de economische structuur verwierf, was de omvang daar-
van toch altijd minder groot dan die in de omliggende plaatsen en behield Valkenswaard 
een relatief omvangrijkere niet-agrarische bovenlaag in vergelijking met andere Kempen-
gemeenten met een vergelijkbaar inwonertal. Een bovenlaag ook met een andere mentale 
oriëntatie dan gebruikelijk in de landbouw, bereid om risico’s te nemen. Dit bleek een ge-
schikte voedingsbodem voor een grootschalige industrialisatie die na 1865 veel belangrij-
ker werd dan de landbouw. Maar die industrialisatie was zeer eenzijdig: het ging vrijwel 
alleen maar om tabaksnijverheid. Bovendien had deze nijverheid vanaf het begin een fa-
brieksmatig karakter.

Binnen korte tijd werkte meer dan de helft van de beroepsbevolking in deze nijverheid, 
die gedomineerd werd door een beperkt aantal grote industriëlen. Rond 1900 was Val-
kenswaard dan ook veranderd in een industriële gemeenschap met een kapitalistische 
economische structuur. Parallel aan de fabrieksmatige sigarenproductie ontwikkelde zich 
ter plaatse ook een thuisindustrie van aanzienlijke omvang. Zo konden gezinnen hun ka-

268   Lesger, ‘Negotie en nering’, 62; Baumol, Entrepreneurship, management, and the structure of payoffs, 19.

Afb. 2.27 Sigarenfabrikant Johannes Wilhelmus de Louw (1874-1940) te midden van militairen (1916) (col-
lectie Chr. van den Besselaar).
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rige inkomen aanvullen en het bood gehuwde vrouwen de mogelijkheid een inkomen te 
verwerven. Tegelijkertijd kon de sector hierdoor gemakkelijk inspringen op veranderin-
gen in de omvang van de afzet. Als er veel werk was, hoefde de fabrikant zijn fabriek niet 
meteen uit te breiden, maar kon hij dit werk aan thuiswerkers uitbesteden. Nam de vraag 
weer af, dan nam ook het thuiswerk af.

Voor de werknemers was het thuiswerk nadelig. De lonen in de sigarenfabriek bleven 
laag, omdat de werkgevers ervan uitgingen dat het gezinsinkomen met thuiswerk kon 
worden aangevuld. Maar dit thuiswerk leidde tot lange werkdagen in woningen die daar-
voor niet geschikt waren. Dit had negatieve effecten op de gezondheid van de arbeidersge-
zinnen en op de opvoeding van en het onderwijs aan hun kinderen. 

De eerste sigarenfabriek in 1865 was een initiatief van de plaatselijke notabele Joannes 
van Best senior. Het stichten van zo’n fabriek vergde een geringe financiële investering 
en het productieproces was eenvoudig. Het initiatief van Van Best kreeg in Valkenswaard 
dan ook veel navolging, temeer daar de tabaksbranche tot ongeveer 1920 een groeisector 
was. Tevens was het een arbeidsintensieve sector. Daarom deed de groei zich met name 
voor in de provincie Noord-Brabant en dan vooral in de Kempen. Daar waren de lonen 
het laagst.

Hoewel er dus weinig kapitaal voor nodig was om een sigarenfabriek te beginnen, wa-
ren het toch de kapitaalkrachtige ondernemers die hun bedrijf verder konden laten groei-
en, zo laat de ontwikkeling in Valkenswaard zien. Hoewel er ook vele kleinere bedrijven 
waren, werkte het overgrote deel van de plaatselijke tabakswerkers bij een beperkt aantal 
grote firma’s. Deze grootschaligheid leidde naast schaal- en concurrentievoordelen ook tot 
een meer constante groei-ontwikkeling dan in omliggende tabakscentra. 

In meerderheid waren de tabaksfabrikanten afkomstig uit Valkenswaard, zeker de gro-
tere fabrikanten, en veelal afkomstig uit gezinnen van ambachtslieden, middenstanders 
en beoefenaars van vrije beroepen. De landbouw bleek relatief weinig tabaksonderne-
mers voort te brengen en dan nog vooral kleine entrepreneurs. Met name relatief gegoe-
de, niet-agrarische milieus bleken een goede voedingsbodem te zijn voor grootschalig 
ondernemerschap in de tabaksnijverheid. Dit ligt in het verlengde van de conclusie van 
Willink die voor Enschede aangeeft dat de belangrijkste oorzaak voor de nieuwe bloei na 
de stadsbrand in 1862 de aanwezigheid van een relatief groot aantal koopkrachtige on-
dernemersfamilies was.269 In Valkenswaard blijkt de afkomst van individuele grote siga-
renfabrikanten vaak gerelateerd te zijn aan de valkerij. De ontwikkeling van de valkerij 
maakte dat in Valkenswaard niet alleen de kans op ondernemerschap, maar ook die op 
grootschalig ondernemerschap groter was dan elders. Daar bood het met de kleinscha-
lige landbouw samenhangende vermijden van risico’s niet alleen slechtere voorwaarden 
voor onder nemerschap maar limiteerden de beperkte financiële middelen ook de moge-
lijkheden om de onderneming te laten groeien. Dit verschil bleek cruciaal voor de indus-
triële ontwikkeling in Valkenswaard, aangezien deze plaats verder alleen door de ligging 
aan het internationale wegen- en spoorwegennet weliswaar gunstig afstak tegenover vele 
plaatsen elders in de Kempen, maar daarin zeker niet uniek was.

Deze samenhang maakt ook duidelijk dat de economie weliswaar als motor kan fun-
geren voor veranderingen in andere domeinen, maar dat de economie en met name de-
genen die veranderingen daarin teweegbrengen (change agents), de ondernemers, tegelij-
kertijd worden gevormd en gekneed door de omgeving en het historische patroon, die de 
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voorwaarden, de kansen en ontwikkelingsmogelijkheden voor ondernemerschap kunnen 
verruimen dan wel beperken. In die zin blijkt de benadering van Katznelson als het gaat 
om de rol van de economie ietwat te beperkt te zijn en kan de ruimere benadering van 
Baumol en Lesger in de Valkenswaardse situatie onderschreven worden, waarbij andere 
domeinen, zoals de sociale structuur, gedrag en historische patronen hebben bijgedragen 
aan gunstige voorwaarden voor die economische ontplooiing.

269   Willink, De textielbaronnen, 47.



Afb. 3.1 Medewerkers van de tabaksfirma Jaspers en Snellers (Jasneva), circa 1920 (collectie Valkerij en Si-
garenmakerij Museum).



3 Tabakswerkers en landbouwers
 Veranderingen in de sociale structuur

Inleiding

Van de vier lagen van het ordeningsmodel stond in het vorige hoofdstuk de economische 
structuur centraal en de veranderingen die daarin plaatsvonden in de periode 1850-1920. 
Dit hoofdstuk behandelt de tweede laag van het model, de sociale structuur: het netwerk 
van groepen en groeperingen binnen een maatschappij.1 Het zwaartepunt van de Valkens-
waardse economie verschoof tussen 1850 en 1920 van de agrarisch-ambachtelijke naar de 
kapitalistisch-industriële sector. De ‘schaarbeweging’ die daarbij optrad, wordt in tabel 3.1 
zichtbaar gemaakt. In het begin van het tijdvak 1850-1920 werkten de meeste Valkens-
waardenaars nog in de landbouw, maar in de loop van de tijd werd de beroepscategorie 
arbeider/sigarenmaker de belangrijkste. Timmins duidt deze structurele verandering van 
de economie aan met de term ‘economic discontinuity’.2 De groep sigarenfabrikanten was 
met een maximale omvang van 3,0% in 1920 in absolute aantallen weliswaar gering van 
omvang maar – zoals bleek in het vorige hoofdstuk – de economische impact van deze be-

Tabel 3.1 Middelen van bestaan in Valkenswaard, 1850-19203

Beroep 1850 1890 1920

Arbeider/sigarenmaker 9,0% 39,7% 56,3%

Ambacht 9,9% 17,6% 13,2%

Dienstbode/diversen4 16,0% 10,4% 6,4%

Landbouw 53,3% 19,6% 8,7%

Sigarenfabrikanten 0,0% 0,8% 3,0%

Overig 11,8% 11,9% 12,4%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0%

N 676 837 1.904

Totale bevolkingsomvang 1.212 1.825 5.011

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1212, 1218-1229, 1233-1236, 1244 en 1245, Bevolkingsregisters 1850, 1880-1920, Dienst-
bodenregisters 1880-1921, Gezinskaartensysteem 1920-1934 en Afzonderlijk registratiekaartensysteem, 1920-1934.

1  Duijvendak en Kooij, Sociale geschiedenis, 6.
2  Timmins, Made in Lancashire, 157-158.
3  Gebaseerd op personen met een beroepsvermelding in het bevolkingsregister.
4  Deze groep bestaat voor driekwart uit dienstboden/-knechts en voor het overige uit beroepen van verschillende 

signatuur, zie het overzicht in bijlage 2 Lijst van beroepen.
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roepsgroep was relatief groot. Zij waren immers als motor van de industrialisatie de stu-
wende kracht achter de verschuiving van het zwaartepunt in de economische structuur.

De invloed van de industrialisatie op deze verschuiving krijgt extra reliëf als de Valkens-
waardse cijfers worden vergeleken met die van buurgemeente Leende. Daar steeg het 
aandeel van de landbouwers in de beroepsbevolking van 54,1% in 1870 tot 61,4% in 1910, 
terwijl het aandeel van de arbeiders afnam van 15,4% naar 12,3%.5 De tabel laat overigens 
voor Valkenswaard ook een forse bevolkingsgroei zien, volgens Righart en Zwaan een van 
de sociale gevolgen van de industrialisatie.6

Een samenleving bestaat uit onderling gerelateerde groepen van mensen tussen wie 
voortdurend wisselwerking plaatsvindt. Deze interacties wijzigen zich, aldus Katznelson, 
als gevolg van de veranderingen in de economische structuur. Hij acht het patroon van de 
economische ontwikkeling van centraal belang voor de vorming van het leefpatroon en de 
sociale relaties in een kapitalistische gemeenschap.7 In het vorige hoofdstuk bleek echter 
al dat niet gesproken kan worden van een louter eenrichtingsverkeer. Ook de sociale omge-
ving en de historische ontwikkelingen bleken van invloed op de omvang en samenstelling 
van de economische ontwikkeling. Steeds zal in dit hoofdstuk dan ook gekeken worden 
naar de relatie tussen de veranderingen in de economische en die in de sociale structuur.

Veranderingen in het aantal groepen en in de samenstelling ervan beïnvloeden ook 
de onderlinge interacties, bijvoorbeeld als gevolg van de wijzigingen in de economische 
structuur en de daaruit voortvloeiende economische ontwikkeling (mutaties in de om-
vang van het plaatselijk verdiende inkomen) en economische groei (verandering in de om-
vang van het inkomen per hoofd van de bevolking). Verder leidt een kapitalistische ont-
wikkeling tot het ontstaan van markten, zowel voor goederen als voor arbeid. Doordat op 
deze laatste markt arbeidsvraag en -aanbod elkaar ontmoeten, vervult deze dan ook een 
brugfunctie tussen de economische en de sociale structuur. Stearns ziet de doorbraak van 
vrouwenarbeid buitenshuis daarbij als een nieuwe ontwikkeling.8 Economische verande-
ring kan ook het huwelijksgedrag beïnvloeden evenals de migratiestromen en daarmee de 
omvang en samenstelling van een samenleving. Verder ontstaan nieuwe maatschappelij-
ke groeperingen, bijvoorbeeld die van de entrepreneurs en van de arbeiders, die op hun 
beurt weer de omvang en samenstelling van bestaande groeperingen beïnvloeden. Lucas-
sen stelde in dit verband in de tweede helft van de jaren tachtig vast dat er nog veel onbe-
antwoorde vragen zijn ten aanzien van de sociale aspecten van lokale transformatiepro-
cessen van agrarische naar industriële samenlevingen, bijvoorbeeld de vraag naar de her-
komst van het proletariaat of die naar het lot van de kleine boeren.9 Ook Hanagan meldt in 
diezelfde periode dat er nog weinig bekend is van het formatieproces van het proletariaat.10 

Maar ook de kleinste groepseenheid – het gezin – wordt door de industrialisatie be-
invloed. Door het fabrieksmatige karakter ervan kwam het niet alleen tot een scheiding 
tussen wonen en werken maar ook tot een splitsing tussen het bezit van productiemid-
delen en het verwerven van inkomen. Het eigendomsverlies van productiemiddelen, of-
wel proletarisering, creëerde een afhankelijkheid van de werknemer van zijn broodheer. 
De scheiding tussen wonen en werken, en het verlies van productiemiddelen hadden ge-
volgen voor de gezinssituatie omdat de family economy plaatsmaakte voor de family wage 
economy. In landbouw- en in zekere mate ook in ambachtsgezinnen vormde het gezin 
zowel een productie- als een consumptie-eenheid, waarin productiemiddelen, arbeid en 
consumptie waren geconcentreerd (family economy). Voor deze gezinnen was het belang-
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rijk om een balans te bereiken tussen arbeid en consumptie.11 Doordat arbeidersgezinnen 
geen productiemiddelen bezaten, vond de arbeid buiten het gezin plaats. Wel werden de 
daarmee gegenereerde verdiensten ingebracht in het gezin ter financiering van de collec-
tieve uitgaven (family wage economy). De behoefte aan arbeid, kenmerkend voor de family 
economy, veranderde in een behoefte aan geld. De mate van evenwicht tussen verdieners 
en consumenten in het gezin bepaalde dan ook het welvaartsniveau van deze leefeen-
heid.12 

Dit hoofdstuk richt zich op een aantal componenten van de sociale structuur. Allereerst 
de bevolkingsomvang, waarbij de vraag wordt gesteld hoe die zich in het tijdvak 1850-
1920 ontwikkelde qua omvang en samenstelling. Vervolgens worden de gevolgen van de 
economische veranderingen nagegaan voor de omvang en samenstelling van de lokale ar-
beidsmarkt en beroepsbevolking. De derde deelvraag in het onderzoek is hoe de nieuwe 
arbeidersklasse en de bestaande landbouwklasse zich ontwikkelden qua omvang, samen-
stelling en herkomst. De andere nieuwe klasse, die van de ondernemers, is in hoofdstuk 2 
reeds behandeld. Tot slot richt de laatste onderzoeksvraag zich op de gevolgen van de eco-
nomische transitie voor de aard en de omvang van de migratie van en naar Valkenswaard. 
Steeds wordt bij de beantwoording gekeken naar de mogelijke relatie met de veranderin-
gen die eerder zijn geconstateerd in de economische structuur. Teneinde de veranderin-
gen van een context te voorzien, worden indien nodig en mogelijk de Valkenswaardse 
ontwikkelingen vergeleken zowel met die van een geïndustrialiseerde gemeenschap (Gel-
drop) als met die van een landbouwgemeenschap (Leende).

Een belangrijk onderdeel van de sociale structuur, namelijk de inkomens- en vermogens-
ontwikkeling en -verdeling, wordt afzonderlijk behandeld in het volgende hoofdstuk.

Ontwikkeling omvang en samenstelling van de Valkenswaardse bevolking, 1851-1920

Tussen 1849 en 1920 groeide de Nederlandse bevolking tot bijna zeven miljoen inwoners, 
een stijging van 125%.13 De provincie Noord-Brabant en de Kempenregio bleven daar, met 
een toename van 84% respectievelijk 114%, bij achter.14 Maar in Valkenswaard steeg het 

5   RHCe, GA Leende, inv.nrs. 1717-1725 en 2505-2507, Bevolkingsregisters 1870-1931.
6   Righart en Zwaan, ‘Groei, crises en klassenvorming’, 514.
7   Katznelson, ‘Working-class formation’, 15.
8   Stearns, Lives of labor, 60.
9   Lucassen, ‘De sociale ontwikkeling’, 124-125.
10   Hanagan, ‘Agriculture and industry’, 77-78.
11   Scott, The moral Economy of the peasant, 13; Tilly en Scott, Women, work, and family, 13.
12   Tilly en Scott, Women, work, and family, 13 en 105.
13   In 1849 telde Nederland 3.056.879 inwoners, in 1920 6.865.314 (Hofstee, Korte demografische geschiedenis, 125). 

Indien de bevolkingsomvang in 1849 op 100 wordt gesteld, bedraagt de omvang in 1920 225, een stijging der-
halve van 125%.

14   Omtrent de afbakening van het gebied de Kempen bestaat geen eenduidigheid. In deze studie is als de Kempen 
aangemerkt het gebied grofweg ten zuiden van de lijn Tilburg-Eindhoven, aangevuld met de gemeenten rond-
om Eindhoven. Dit zijn de gemeenten Aalst, Bergeijk, Best, Bladel c.a., Borkel ca, Diessen, Dommelen, Duizel 
c.a., Eersel, Eindhoven, Gestel c.a., Hilvarenbeek, Hooge en Lage Mierde, Hoogeloon ca, Luyksgestel, Oerle, 
Oirschot, Oostelbeers c.a., Reusel, Riethoven, Son c.a. Stratum, Strijp, Tongelre, Valkenswaard, Veldhoven c.a., 
Vessem c.a., Waalre, Westerhoven, Woensel en Zeelst. De groeicijfers zijn afgeleid van de volkstelling van 1849 
en de in het provinciale jaarverslag over het jaar 1920 opgenomen bevolkingsaantallen van alle gemeenten in 
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bevolkingsaantal in die zeventig jaren van 1.214 tot 5.119 zielen, een toename van 3.905 
(322%). Deze stijging vond vooral in de periode 1880-1920 plaats, met een zwaartepunt 
in het laatste decennium, toen de toename 1.901 inwoners bedroeg.15 Met de aanwas van 
322% tussen 1849 en 1920 bezette Valkenswaard de vijfde plaats onder de Noord-Bra-
bantse gemeenten met de relatief grootste bevolkingsaanwas. Strijp voerde deze lijst aan 
met een stijging van 565%, gevolgd door Teteringen (469%), Stratum (447%) en Woen-
sel (401%).16 In tegenstelling tot Valkenswaard waren de vier grootste stijgers qua bevol-
kingsgroei alle buurgemeenten van grote steden, die hun groei mede dankten aan de in-
dustriële ontwikkelingen aldaar.17 Valkenswaard realiseerde de bevolkingsgroei echter op 
eigen kracht en steeg daarmee op de Noord-Brabantse ranglijst van grootste gemeenten 
van plaats 116 in 1849 naar nummer 36 in 1920.18 De vijf plaatsen met de grootste rela-
tieve bevolkingsgroei kenden, op Woensel na, in 1909 een uiterst lage landbouwratio.19 
In Noord-Brabant respectievelijk in de Kempen groeide het inwonertal van de gemeenten 
met een landbouwratio in 1909 van 50% of meer tussen 1850 en 1920 met 34% respec-
tievelijk 21%. Daarentegen nam het aantal zielen van de gemeenten met een landbouw-
ratio beneden de 50% in dezelfde periode toe met 123% respectievelijk 237%.20 Het lijkt 
er dus op dat de bevolkingsgroei in landbouwgemeenten geringer was dan in gemeenten 
met veel industrie. Statistisch gezien is er in de 184 Noord-Brabantse gemeenten inder-
daad een matig sterk, negatief verband aanwezig tussen de hoogte van landbouwratio in 
1909 en de omvang van de bevolkingsgroei tussen 1880 en 1920.21 Door deze verschillen 
in bevolkingstoename woonde in 1920 nog maar 32% van de Noord-Brabantse bevolking 
in landbouwgemeenten tegenover 44% in 1850.

Begin 1851 telde Valkenswaard 1.178 inwoners terwijl eind 1920 een inwonertal was be-
reikt van 5.033.22 De toename van het aantal Valkenswaardse zielen blijkt grotendeels het 
gevolg te zijn van een geboorteoverschot (65,2%) en in veel mindere mate (34,8%) van een 
migratieoverschot, zie figuur 3.1.23 Het eveneens sterk geïndustrialiseerde Geldrop, met 
in 1909 een landbouwratio van maar 8%, verdubbelde tussen 1851 en 1920 zijn inwoner-
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Figuur 3.1 Geboorte- en migratieoverschot Valkenswaard, vijfjaarlijkse gemiddelden in aantal 

personen per 1.000 inwoners, 1851-1920

Bron: telling op basis van gemeenteverslagen Valkenswaard, 1851-1921 (RHCe, GA VW, inv.nrs. 426-496).
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tal en bracht dat van 1.720 op 3.608 zielen. Hier werd driekwart van de toename veroor-
zaakt door een geboorteoverschot tegen een kwart vanwege een positief migratiesaldo.24 
Geldrop groeide met name vóór 1880 en ná 1910, perioden waarin de textielindustrie ter 
plaatse floreerde.25 Ook in Valkenswaard is een significante en sterke positieve correlatie 
aanwezig tussen de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de tabaksnijverheid en de 
ontwikkeling van de bevolkingsomvang.26 De landbouwgemeente Leende met een land-
bouwratio van 62% (in 1909) groeide tussen 1851 en 1920 nauwelijks met een bevolkings-
toename van in totaal slechts 1%. Het geboorteoverschot werd daar nagenoeg geheel ge-
compenseerd door een bijna even groot negatief migratiesaldo. Figuur 3.2 brengt de be-
volkingsontwikkeling van de drie gemeenten in beeld.

Het geboorteoverschot kan veroorzaakt worden door een hogere huwelijksfrequentie, 
waardoor relatief minder volwassenen ongehuwd blijven, een lagere huwelijksleeftijd, 
waardoor de periode waarin kinderen kunnen worden gekregen langer is en dus het to-
taal aantal kinderen toeneemt bij afwezigheid van moderne contraceptie, of een relatief 
laag sterftecijfer, dan wel een combinatie van deze drie factoren.

Allereerst de huwelijksfrequentie, de mate waarin mensen in het huwelijk treden. Een 
indicatie daarvan wordt verkregen door het aantal huwelijken vast te stellen per 1.000 inwo-
ners, zie figuur 3.3. Deze laat een sterke daling zien van het relatieve aantal huwelijken in 
het laatste kwart van de negentiende eeuw, een daling die in alle drie de gemeenten optrad. 

de provincie Noord-Brabant (IISG: www.volkstellingen.nl/nl/volkstelling/jaarview/1849/ (23 juli 2006)); BHIC, 
Toegangsnummer 17, Provinciaal Bestuur Noord-Brabant, 1814-1920, inv.nr. 8457, Jaarverslag 1920).

15   Tussen 1880 en 1920 nam de bevolking toe met 3.760 inwoners (BHIC, Toegangsnummer 17, Provinciaal Be-
stuur Noord-Brabant, 1814-1920, inv.nrs. 8417 en 8457, Jaarverslagen 1880 en 1920). 

16   IISG: www.volkstellingen.nl/nl/volkstelling/jaarview/1849/ (23 juli 2006); BHIC, Toegangsnummer 17, Provin-
ciaal Be stuur Noord-Brabant, 1814-1920, inv.nrs. 8457, Jaarverslag 1920).

17   Messing, Het ontstaan van Groot-Eindhoven, 43; Voor Teteringen gold: ‘In 1867 werd voor Breda de status van 
vestingstad ingetrokken. Van dan af ontstond er op Teterings grondgebied een hele strook met industrie en ver-
dere stedelijke bebouwing’, zie http://www.teteringen.nu/dorpsgids.html#geschiedenis (23 augustus 2009); 
Van den Eerenbeemt, Ontwikkelingslijnen en scharnierpunten, 159.

18   Eigen tellingen per gemeente uit Volkstelling 1849 (IISG: www.volkstellingen.nl/nl/volkstelling/jaarview/1849/ 
(23 juli 2006)) en voor 1920 uit het provinciale jaarverslag van 1920 (BHIC, Toegangsnummer 17, Provinciaal 
Bestuur Noord-Brabant, 1814-1920, inv.nr. 8457, Jaarverslag 1920). 

19   De landbouwratio, uitgedrukt als het percentage van mannen met een beroepsvermelding in de landbouw op 
het totaal van mannen met een beroepsvermelding, bedroeg achtereenvolgens in Strijp 14%, in Stratum 5%, 
in Teteringen 20%, in Valkenswaard 18% en in Woensel 37% (Eigen telling uit: CBS, Uitkomsten beroepstelling 
1909, Deel 2).

20   De groeicijfers zijn afgeleid van de volkstelling van 1849 en de in het provinciale jaarverslag over het jaar 1920 
opgenomen bevolkingsaantallen van alle gemeenten in de provincie Noord-Brabant (IISG: www.volkstellingen.
nl/nl/volkstelling/jaarview/1849/ (23 juli 2006)); BHIC, Toegangsnummer 17, Provinciaal Bestuur Noord-Bra-
bant, 1814-1920, inv.nr. 8457, Jaarverslag 1920); De landbouwratio is ontleend aan: CBS, Uitkomsten beroepstel-
ling 1909, Deel 2. In Noord-Brabant hadden 109 van de 184 gemeenten in 1909 een landbouwratio van 50% of 
meer, tegen 19 van de 31 gemeenten in de Kempen. 

21   r = -,463**, a = 0,01, N = 184, waarbij N staat voor het aantal gemeenten dat in beschouwing is genomen.
22   RHCe, GA VW, inv.nrs. 426 en 496, Gemeenteverslagen 1851 en 1921. Het beginsaldo van het inwonertal in het 

gemeenteverslag van 1921 komt overeen met het aantal van de volkstelling van 1920.
23   Het betreft hier een meting over de periode 1851-1920 op basis van de gemeenteverslagen over deze periode 

(RHCe, GA VW, inv.nrs. 426-495, Gemeenteverslagen 1851-1920).
24   Van Stratum, Bevolking in beweging, 386-387, 396, 587, 592-593.
25   Van Stratum, Bevolking in beweging, 326 (tabel 6.3) en 510 (tabel 8.6).
26   r = 0,965**, a = 0,01, N = 41, waarbij N staat voor het aantal jaren dat in beschouwing is genomen.
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In Valkenswaard en in mindere mate in Leende steeg in het tijdvak 1866-1870 het aantal 
huwelijken fors. In Valkenswaard betrof dit een incidentele toename. Een nadere analyse 
van de eerste huwelijken van de bruidegoms in het betrokken tijdvak 1866-1870 brengt na-
melijk geen afwijkingen aan het licht voor wat betreft huwelijksleeftijd van de bruidegoms 
noch van de mate waarin deze ten tijde van het huwelijk in of buiten Valkenswaard woon-
achtig waren. Ook een verschuivingseffect lijkt – gezien de huwelijkscijfers voor en na het 
betrokken tijdvak – niet voor de hand te liggen.27 Door deze incidentele toename lijkt de af-
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Figuur 3.2 Bevolkingsomvang Geldrop, Leende en Valkenswaard op basis van vijfjaarlijkse ge-

middelden, 1851-1920

0,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

12,0 

1851-1855 1861-1865 1871-1875 1881-1885 1891-1895 1901-1905 1911-1915 

Valkenswaard Geldrop Leende 

Figuur 3.3 Aantal huwelijken per 1.000 inwoners in Geldrop, Leende en Valkenswaard in vijfjaar-

lijkse gemiddelden, 1851-1920

Bron: bijlage 11 Demografische gegevens Valkenswaard, Geldrop en Leende (1851-1920).

Bron: bijlage 11 Demografische gegevens Valkenswaard, Geldrop en Leende (1851-1920).
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name in de daaropvolgende decennia sterker dan feitelijk het geval was. Maar de huwelijks-
cijfers vertonen tot 1895 in Valkenswaard wel een licht dalende trend, evenals in Leende 
en grotendeels ook in Geldrop. Mogelijk is deze daling voor wat betreft Leende en Valkens-
waard veroorzaakt dan wel beïnvloed door de optredende agrarische crisis. In Geldrop kan 
de stagnatie in de textielnijverheid een rol hebben gespeeld. In Valkenswaard en Leende 
trad in het laatste decennium van deze eeuw weer een herstel in, in tegenstelling tot Gel-
drop, waar de stijging van het aantal huwelijken pas na de eeuwwisseling op gang kwam. In 
Leende kan de toename te maken hebben met het wegebben van de agrarische crisis, maar 
deze reden is veel minder logisch in de geïndustrialiseerde gemeenten Geldrop en Valkens-
waard. Daar zou de reden gelegen kunnen zijn in het volwassen worden van het industria-
lisatieproces (Valkenswaard) of het herstel van de industriële ontwikkeling (Geldrop). Van 
een volwassen industrialisatieproces wordt in dit verband gesproken indien een substantieel 
deel van de in de industrie werkzame arbeiders tevens gezinshoofd is. Op dit aspect wordt 
later in dit hoofdstuk teruggekomen. Het huwelijkscijfer stabiliseerde in Valkenswaard aan 
het begin van de twintigste eeuw op het relatief hoge niveau terwijl in Leende de frequen-
tie weer terugviel om, net als in Geldrop, pas na 1915 weer toe te nemen. Overigens zegt 
het huwelijkscijfer alleen iets over de mate waarin werd gehuwd, niet over de leeftijd waar-
op dit plaatsvond. Aan het huwelijksgedrag wordt voor wat betreft Valkenswaard in hoofd-
stuk 6 nader aandacht besteed als het gaat over de huwelijksfrequentie, -leeftijd en -partner.

Met de toename van de huwelijksfrequentie steeg ook het Valkenswaardse geboortecij-
fer, zie figuur 3.4. Vergelijking met de provinciale cijfers laat zien dat Leende nagenoeg 
het gehele tijdvak 1851-1920 een lager geboortecijfer kende dan gemiddeld in Noord-Bra-
bant. Ook in Valkenswaard was dit een tijdlang het geval, maar na 1875 werden in Val-
kenswaard per 1.000 inwoners meer kinderen geboren dan gemiddeld in de provincie 
Noord-Brabant. Deze geboortestijging werd veroorzaakt door de eerder genoemde sterke, 
maar incidentele toename van het aantal huwelijken in de periode 1866-1870. Na 1890 
laat Valkenswaard ook de referentiegemeente Geldrop achter zich als het gaat om het re-
latieve aantal jaarlijkse geboorten. Zoals in hoofdstuk 6 zal worden toegelicht, is in Val-
kenswaard behalve een hogere huwelijksfrequentie in die periode ook een daling in de 
huwelijksleeftijd zichtbaar, zodat naast meer huwelijken er per huwelijk ook meer kinde-
ren (kunnen) worden geboren. Het verschil met het eveneens geïndustrialiseerde Geldrop 
zou kunnen zijn dat de gehuwde arbeidspopulatie in Valkenswaard gemiddeld genomen 
relatief jong was, vanwege de rekruteringsstrategie van de fabrikanten – zie verderop in 
dit hoofdstuk – en de latere aanvang van de industrialisatie in vergelijking met Geldrop. 
De stijging van de geboortecijfers leidde tot een toename van het arbeidsaanbod, zeker 
als dat plaatsvond in bevolkingsgroepen waaruit de rekrutering doorgaans plaatsvond. In 
hoofdstuk 6 en later in dit hoofdstuk, zal blijken dat dit in Valkenswaard ook het geval 
was. Om dit gedetailleerd na te gaan zou een gezinsreconstructie moeten worden uitge-
voerd, die echter buiten de scope van dit onderzoek valt.

Een volgend element dat meespeelt bij de bepaling van de bevolkingsomvang van een 
gemeente is de migratierichting, met andere woorden: is er een migratieoverschot of een 
migratietekort?

27   Bijlage 11 Demografische gegevens Valkenswaard, Geldrop en Leende (1851-1920).
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Figuur 3.5 laat grote verschillen zien in het migratiepatroon tussen de drie gemeenten. 
In Leende was gedurende bijna het gehele tijdvak 1851-1920 sprake van een migratiete-
kort, zodat meer mensen de gemeente verlieten dan dat er zich vestigden. Ook Geldrop 
werd in de laatste twee decennia van de negentiende eeuw geconfronteerd met een be-
hoorlijke uitstroom van inwoners. Valkenswaard daarentegen vertoonde een redelijk sta-
biel beeld met een migratieoverschot. In slechts drie van de veertien vijfjaarsperioden 
deed zich een gering migratietekort voor. In de perioden 1886-1895 en 1906-1920 daar-
entegen, tijdvakken waarin de sigarenindustrie floreerde, bedroeg het jaarlijkse migratie-
overschot per 1.000 inwoners zelfs ruim meer dan 10.

Migratie is ook oorzaak van mutaties in de verhouding tussen inwoners die zijn gebo-
ren in een gemeente (autochtonen) en plaatsgenoten van wie de wieg elders stond maar 
die zich op enig moment daarna in de gemeente vestigden, de allochtonen. Tussen 1850 
en 1920 nam in Valkenswaard het procentuele aandeel van de autochtonen gestaag af van 
80% in 1850 via 73% (in 1880) en 63% (in 1900) tot 59% in 1920.28 Daarbij verschilde de 
hoogte van dat percentage tussen mannen en vrouwen overigens zelden meer dan één pro-
centpunt. Op de peilmomenten 1850, 1880, 1890, 1900, 1910 en 1920 is dat alleen in 1890 
het geval. Op dat moment is 68% van de mannelijke inwoners in Valkenswaard geboren, 

Afb. 3.2 Dorpsarts Dr. Bernard 
Dagevos (1870-1953) (collectie 
Valkerij en Sigarenmakerij Mu-
seum).
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Bron: bijlage 11 Demografische gegevens Valkenswaard, Geldrop en Leende (1851-1920).

28   De bronnen voor de Valkenswaardse cijfers in deze alinea zijn eigen tellingen, gebaseerd op de bevolkings-
registers van de respectievelijke jaren (RHCe, GA VW, inv.nrs. 1212-1229, Bevolkingsregisters 1850-1920; inv.nrs. 
1230-1236, Dienstbodenregisters 1852-1921; inv.nr. 1244, Gezinskaartensysteem 1920-1934).
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terwijl dat percentage bij de vrouwelijke inwoners in 64 bedraagt. Ook in Leende nam in 
de periode 1870-1920 het aandeel autochtone inwoners af, maar aanmerkelijk minder dan 
in Valkenswaard, namelijk van 84% in 1870 tot 75% in 1920.29 Indien de focus wordt ge-
richt op de gezinshoofden en partners, blijkt dat voor deze economisch en demografisch 
belangrijke groep de autochtonenratio (aanmerkelijk) lager is dan die van de bevolking als 
geheel (tabel 3.2). Dit is niet onlogisch omdat na de migratie naar Valkenswaard geboren 
kinderen van dergelijke paren in de gevolgde methodiek als autochtoon worden aange-
merkt en daarmee de verhouding in totaliteit weer in het voordeel van de autochtonen be-
invloeden. Ofschoon zowel bij de gezinshoofden als bij de partners sprake is van een steeds 
dalend aandeel van autochtonen, zette deze tendens bij de vrouwen na 1850 sterker in om 
uiteindelijk in 1920 weer relatief dicht bij het niveau van de mannen te eindigen. Bij de 
mannen kreeg de daling van het aandeel autochtonen pas na 1890 echt vorm (tabel 3.2). 

Tabel 3.2 Percentage in Valkenswaard geboren gezinshoofden en partners, 1850-1920

Jaar Man Vrouw Totaal

1850 68,4 68,6 68,5

1880 67,2 59,8 63,5

1890 57,6 45,2 51,4

1900 44,9 42,1 43,5

1910 42,3 36,2 39,2

1920 35,8 34,6 35,2

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1212, 1218-1229, 1233-1236 en 1244, Bevolkingsregisters 1850 en 1880-1920, Dienstbo-
denregisters 1880-1921 en Gezinskaartensysteem 1920-1934.

Tabel 3.3 Procentuele verdeling gezinshoofden en partners (beiden in leven en niet afkomstig 

uit Valkenswaard) naar beroepssector (1880-1920) met vergelijkende totaalcijfers voor Leende

Beroepscategorie gezinshoofd 188030 1900 1920

Landbouw 23,6 38,3 51,8

Tabaksnijverheid 0,0 24,7 35,2

Valkenswaard totaal 16,9 35,0 42,9

Leende totaal 11,2 7,9 14,7

Bron: bevolkingsregisters Valkenswaard en Leende.

Maar de mate waarin gezinshoofden en hun partners in Valkenswaard zijn geboren, is 
niet gelijk voor de diverse beroepsgroepen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vergelijking van 
de herkomst van gezinshoofden en hun partners uit twee relatief homogene beroepsgroe-
pen van gezinshoofden, namelijk die van de landbouw en van de tabaksnijverheid. Steeds 
gaat het hier om een situatie waarbij zowel het gezinshoofd als zijn partner nog in leven 
zijn. Tabel 3.3 laat zien dat het aantal gezinnen waarvan hoofd en partner beiden nog in 
leven zijn en niet in Valkenswaard zijn geboren, procentueel toeneemt van 16,9% in 1880 
tot 42,9% in 1920, een niveau dat steeds ver boven dat van Leende uitsteekt. Ook toont 
de tabel de daarbij optredende verschillen tussen gezinnen waarvan het hoofd werkzaam 
is in de landbouw ten opzichte van die werkzaam in de tabaksnijverheid. Voor ieder jaar 
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29   RHCe, GA Leende, inv.nrs. 1717-1719, Bevolkingsregister 1870-1890; inv.nrs. 1723-1725, Bevolkingsregister 1901-
1921 en inv.nrs. 2505-2507, Bevolkingsregister 1921-1931.

30   Voor Leende is het peiljaar 1870.

is bij de landbouw sprake van een hoger percentage van elders afkomstigen dan bij de 
tabakswerkers. Dit is opmerkelijk omdat de landbouw in Valkenswaard voor een krim-
pend aantal gezinshoofden een bron van inkomen vormde. Dit aantal liep terug van 115 
gezinshoofden in 1850 tot 98 in 1920. Met name in deze sector namen allochtone boe-
ren derhalve de plaats van autochtonen in. Daarentegen bleven in de groeisector van de 
tabaksnijverheid, waarin het aantal werkzame gezinshoofden toenam tot 345 in 1920, au-
tochtonen de boventoon voeren. Op beide constateringen wordt later in dit hoofdstuk die-
per ingegaan.

Terugkerend naar de ontwikkeling van de bevolkingsomvang van Valkenswaard komt 
de laatste factor die van invloed is op de bevolkingsomvang in beeld, de sterfte. De ont-

Afb. 3.3 De grafkapel van de fa-
milie Maas-Leën uit 1914 op de 
oude begraafplaats in Valkens-
waard (RHCe, collectie Van Best-
Maas).
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wikkeling daarvan is voor de drie gemeenten weergegeven in figuur 3.6, met vergelijken-
de cijfers van de provincie Noord-Brabant als geheel. De grafiek toont een gestaag dalend 
sterfteniveau maar laat ook verschillen daarin zien tussen de drie gemeenten. Het aan-
vankelijk hoge sterftecijfer van Geldrop daalde na 1885 sterk en ging het Leendse niveau 
evenaren, hoewel beide zich nog steeds boven het provinciale gemiddelde bevonden. Val-
kenswaard daarentegen had nagenoeg structureel een sterftecijfer dat zowel lager was 
dan dat van de beide referentiegemeenten als dat van de provincie. De directe oorzaken 
hiervan zijn niet bekend en onderzoek daarnaar valt buiten het bestek van deze studie. De 
conclusie hier beperkt zich dan ook tot de constatering dat het lage sterftecijfer een po-
sitieve invloed heeft op de bevolkingsomvang. Niet alleen omdat mensen zelf gemiddeld 
langer leven, maar ook omdat zij in een huwelijkse staat daardoor mogelijk ook meer kin-
deren kunnen krijgen.

Nu alle elementen die betrekking hebben op de ontwikkeling van de bevolking de re-
vue zijn gepasseerd, is het mogelijk om een totaalbeeld te geven van de Valkenswaardse 
ontwikkeling door de componenten in één grafiek weer te geven, figuur 3.7. Hoewel door 
de combinatie van de vier factoren en de daardoor noodzakelijke vlakverdeling, de ontwik-
keling van het huwelijkscijfer wat minder geprononceerd wordt, laat de grafiek duidelijk 
zien dat migratie niet de doorslaggevende oorzaak kan zijn geweest van de stijging van het 
aantal geboorten na de eeuwwisseling. Beide factoren ontwikkelen zich dan immers in te-
gengestelde richting. Toch kan ook een dalend maar nog steeds positief migratiesaldo een 
gunstige invloed hebben op het geboortecijfer. Uit een analyse van de migratie in Valkens-
waard tussen 1906 en 1911 blijkt niet alleen een positief saldo van 56 personen per jaar, 
maar ook dat het migratieoverschot bovengemiddeld bestond uit individuen beneden de 
leeftijd van 26 jaar, personen die aan de vooravond staan van hun reproductieve periode. 
De immigratie was in de jaren 1906-1911 in totaal 45,7% hoger dan de emigratie. Maar 
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Figuur 3.6 Aantal overledenen per 1.000 inwoners in Geldrop, Leende, Valkenswaard en de pro-
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Bron: bijlage 11 Demografische gegevens Valkenswaard, Geldrop en Leende (1851-1920).
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voor de leeftijdgroep 0 tot 25 jaar bedroeg dat overschot 51,2% ten opzichte van 37,1% voor 
de leeftijdscategorie daarboven.31

Zoals al is aangegeven, is het hogere huwelijkscijfer een reden voor de stijging van het 
aantal geboorten, terwijl een andere mogelijke oorzaak een daling van de huwelijksleeftijd 
is. Beide aspecten worden verder onderzocht in hoofdstuk 6.

Onder invloed van de industrie wijzigde zich de samenstelling van de Valkenswaard-
se bevolking ook nog in andere zin ingrijpend. De hegemonie van de landbouw en de 
landbouwers maakte in de sociale structuur plaats voor een overheersende positie van 
de tabaksindustrie met de sigarenmakers en sigarenfabrikanten (tabel 3.1). Mede hier-
door veranderde ook de samenstelling van de groep inwoners met een beroepsvermel-
ding. Van deze groep verwierf in 1850 driekwart als zelfstandige een inkomen tegenover 
een kwart die dat in loondienst deed.32 In 1900 is die verhouding 46-54 terwijl deze in 
1920 met 27-73 nagenoeg het tegenovergestelde is ten opzichte van 70 jaar eerder: drie-
kwart van de economisch actieven is dan loontrekker. Het aandeel werknemers in de ta-
bakssector daarin steeg van 26% in 1880 tot 71% in 1920. Ondanks een mogelijke on-
derschatting van het aandeel tabakswerkers op deze momenten, blijkt hieruit nadrukke-
lijk het stempel dat deze industriesector drukte op de samenstelling van de bevolking.33 
Een vergelijking met Leende is hier niet mogelijk omdat de bevolkingsregisters van deze 
laatste gemeente op het punt van de beroepsvermelding voor niet-gezinshoofden niet 
voldoende accuraat zijn bijgehouden. Maar gezien het hoge aandeel van gezinshoofden 
dat zelfstandig actief is in de landbouw, oplopend van 56% in 1870 tot 66% in 1920, kan 
worden aangenomen dat de verhouding zelfstandig-loondienst, in de landbouwgemeen-

31   RHCe, GA VW, inv.nr. 1248, Registers van ingekomen personen, 1906-1916; inv.nr. 1256, Registers van vertrok-
ken personen, 1906-1916. Daarbij zijn de geboortejaren ontleend aan de bevolkingsregisters van 1900 en 1910.

32   Voor een overzicht welke beroepen als zelfstandig respectievelijk loondienst zijn aangemerkt, wordt verwezen 
naar bijlage 2 Lijst van beroepen.

33   Zowel in 1880 als in 1920 is mogelijk sprake van een onderschatting. In 1880 vanwege een nagenoeg zekere in-
adequate vulling van de beroepsvermelding in het bevolkingsregister, in 1920 mogelijk vanwege een tijdelijke 
terugloop in de werkgelegenheid. In 1910 bedroeg het aandeel tabakswerkers bij de loontrekkenden 73,5%.
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te Leende eerder vergelijkbaar is met de Valkenswaardse situatie in 1850, dan met die  
in 1920.34

Samenvattend leidt dit overzicht van de demografische ontwikkeling tot de conclusie 
dat Valkenswaard in de periode 1850-1920 een van de snelst groeiende plaatsen in de 
provincie Noord-Brabant was. De gemeente kende na 1875 een gestage en steeds grotere 
toename van het aantal inwoners. De relatie met de economische ontwikkeling lijkt evi-
dent als de cijfers van Valkenswaard worden vergeleken met die van landbouwgemeente 
Leende. De bevolkingsomvang van Leende wijzigde tussen 1850 en 1920 nauwelijks. In 
de demografische factoren zijn tussen de beide gemeenten vooral verschillen zichtbaar in 
de migratieoverschotten en de huwelijkscijfers. Migratieoverschotten zijn bepalend voor 
ongeveer een derde van de Valkenswaardse bevolkingstoename tussen 1850 en 1920. Veel 
belangrijker daarbij is evenwel de ontwikkeling van het geboorteoverschot. Daarbij ont-
wikkelde zich in Valkenswaard na 1875 een gestaag hoger geboortecijfer dan in Leende. 
Met name na 1895 komt het geboortecijfer op een hoog niveau te liggen, door een hogere 
huwelijksfrequentie en een daling van de huwelijksleeftijd, zie hoofdstuk 6. Daar zal blij-
ken dat deze beide elementen sterk gerelateerd zijn aan de industriële ontwikkeling. Een 
laatste factor voor de bevolkingsgroei is het relatief lage sterftecijfer van Valkenswaard. De 
oorzaak hiervan is niet bekend. Wel leidt het lage sterftecijfer in combinatie met een hoog 
geboortecijfer tot een extra hoog geboorteoverschot. Dit overschot is dan ook de oorzaak 
van twee derde van de bevolkingstoename van Valkenswaard tussen 1850 en 1920. Samen 
met het migratieoverschot leidde dit tot een jaarlijkse bevolkingsaanwas per 1.000 inwo-
ners van 3,9 in de periode 1851-1855 stijgend tot 48,2 in het tijdvak 1915-1920 (figuur 3.8).

De migratie leidde in Valkenswaard tot een wijziging in de verhouding tussen autoch-
toon en allochtoon. De 80-20 verdeling in 1850 veranderde in een 59-41 verhouding in 
1920. Daarbij zette deze ontwikkeling bij vrouwen eerder en scherper in, namelijk al 
vóór 1880, dan bij mannen waar dat proces pas na 1890 zichtbaar werd. De verhouding 
autochtoon-allochtoon verschilde ook per beroepsgroep. Met name in de landbouw blijkt 
in 1920 aan het einde van de periode meer dan de helft van de gezinshoofden én partner 
niet in Valkenswaard geboren te zijn. Dit was aanmerkelijk meer dan bij gezinshoofden 
werkzaam in de tabaksnijverheid en hun partners. Dit impliceert dat de tabakswerkers 
vooral in Valkenswaard werden gerekruteerd. Ook verschoof door de industrialisatie het 
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zwaartepunt van de middelen van bestaan. De overheersende positie daarin van de land-
bouw in 1850 was in 1920 fundamenteel gewijzigd en ingenomen door de tabakssector. 
Mede daardoor veranderde in dezelfde periode ook de verhouding tussen het aantal zelf-
standigen en het aantal werknemers in loondienst ingrijpend van 75-25 in 27-73. De Val-
kenswaardse bevolking proletariseerde en werd in financieel-economisch opzicht in hoge 
mate afhankelijk van de werkgevers-fabrikanten.

Arbeidsmarkt en beroepsbevolking

In hoofdstuk 2 is de economische ontwikkeling beschreven. De nadruk lag daarbij op de 
producentenzijde van de lokale economie, die zorgde voor een inkomen en die daarbij te-
gelijkertijd een arbeidsvraag genereerde. De tabaksnijverheid werd de bepalende factor 
in de Valkenswaardse economie, die daardoor een sterk op de (inter)nationale markt ge-
oriënteerd karakter kreeg. Door het kapitaalsextensieve en arbeidsintensieve karakter van 
deze bedrijfstak veranderde ook de aard van de arbeidsvraag tussen 1850 en 1920. Arbeid 
kreeg een prijs en Polanyi stelt dat in de negentiende eeuw door de industrialisatie een 
ontwikkeling plaatsvond in de richting van een economie en een maatschappij waarin de 
markt centraal kwam te staan. In zijn ogen was daarbij cruciaal dat ook arbeid een arti-
kel werd waarop het prijsmechanisme van de markt van toepassing was.35 Deze zienswij-
ze wordt bestreden door Reddy, die ontkent dat er sprake is van een arbeidsmarkt. Geo-
grafische afstanden, waardoor lokale tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt elkaar 
niet of nauwelijks kunnen compenseren, fysieke ongeschiktheid die deelname aan het 
arbeidsproces verhindert of beperkt, status en een streven naar onafhankelijkheid waar-
door de wil of noodzaak tot participatie op de arbeidsmarkt ontbreekt, verhinderden zijns 
inziens een correcte werking van een dergelijk mechanisme.36 De vraag is nu hoe de fei-
telijke situatie in Valkenswaard was.

Onder arbeidsmarkt wordt in deze studie de feitelijke benutting van het arbeidsreser-
voir verstaan, afgeleid van beroepsvermeldingen op de peilmomenten in het Valkens-
waardse bevolkingsregister, exclusief gehuwde vrouwen. De accuratesse bij het vermel-
den van een beroep is in het Valkenswaardse bevolkingsregister over het algemeen be-
hoorlijk. Wel kunnen soms vraagtekens worden gesteld bij de juiste omschrijving van het 
beroep, zo is bijvoorbeeld in 1880 het onderscheid tussen de beroepsvermeldingen ‘ar-
beider’ en ‘sigarenmaker’ niet altijd even scherp. Daarmee is echter niet gezegd dat alle 
economische activiteiten hun neerslag vonden in het bevolkingsregister, zoals bijvoor-
beeld het geval was met thuiswerk verricht door gehuwde vrouwen in sigarenmakers- of 
in landbouwersgezinnen. Als zodanig kan de arbeidsmarkt gezien worden als een brug 
tussen werkgever en werknemer. Met beroepsbevolking wordt het potentiële arbeidsreser-
voir aangeduid, dat hier wordt gedefinieerd als het totaal aantal inwoners in de leeftijdsca-
tegorie 15-65 jaar volgens de bevolkingsregisters, ook nu exclusief gehuwde vrouwen. De 

34   Deze percentages hebben betrekking op het aantal gezinshoofden met een beroepsvermelding (RHCe, GA 
Leende, inv.nrs. 1717-1719, Bevolkingsregister 1870-1890; inv.nrs. 2505-2507, Bevolkingsregister 1921-1931).

35   Polanyi, The livelihood of man, 5, 9 en 10.
36   Reddy, The rise of market culture, 5 en 330.
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reden  dat gehuwde vrouwen buiten de analyse worden gelaten, is de inconsistentie over 
de verschillende peiljaren als het gaat over de beroepsvermelding bij gehuwde vrouwen 
in de landbouw. Het overgrote deel, variërend van 73% in 1850 tot 55,3% in 1910, van de 
gehuwde vrouwen met een beroepsvermelding was namelijk werkzaam in de landbouw, 
met name in het boerenbedrijf van de partner. In 1850 was de helft van de in de landbouw 
werkzame gehuwde personen van het vrouwelijk geslacht, in 1880 16%, maar in 1900 
weer 35%. Deze schommelingen in de beroepsvermeldingen lijken bij de gehuwde boe-
rinnen eerder het gevolg te zijn van een verschil in interpretatie bij het opmaken van de 
opeenvolgende bevolkingsregisters dan van werkelijk opgetreden veranderingen. Want 
hoewel de rol van de boerin in de loop der tijd wijzigde, gebeurde dat pas rond en na de 
eeuwwisseling. Toen werd namelijk de boterbereiding, traditioneel een van haar taken, 
overgenomen door de coöperatieve zuivelfabrieken en verschoven de activiteiten van de 
boerin naar huishouden en gezin.37 In 1920 had (nog) slechts 1% van de gehuwde vrou-
wen een beroepsvermelding. Het totaal van de Valkenswaardse arbeidsmarkt, voor de zes 
peilmomenten, daalt door deze inkadering van 6.458 naar 6.199 personen. Zowel voor 
de arbeidsmarkt als voor de beroepsbevolking is de reikwijdte beperkt tot Valkenswaard. 
Forensisme is niet in de beschouwingen betrokken vanwege het ontbreken van gegevens. 
Aannemelijk is echter dat ook inwoners van andere gemeenten, met name de aangren-
zende, in Valkenswaard hun inkomen hebben verdiend. Maar gezien de belemmeringen 
in de infrastructuur mag er ook van worden uitgegaan dat dit verschijnsel in structurele 
zin zodanig beperkt van omvang is geweest, dat de uitkomsten van de analyse daardoor 
niet wezenlijk beïnvloed worden.38

Allereerst wordt de feitelijke samenstelling van de lokale arbeidsmarkt vergeleken met 
die van het potentiële arbeidsreservoir, de beroepsbevolking. Vervolgens wordt de elastici-
teit van de arbeidsmarkt onderzocht, de mate waarin en de wijze waarop het aanbod van 
arbeid zich aanpaste aan wijzigingen in de vraag. Daarbij moet worden bedacht dat de 
arbeidsmarkt in Valkenswaard, vooral tussen 1880 en 1920, nagenoeg steeds krap was. 
Door de constante en sterke groei van de werkgelegenheid kwam werkloosheid tot 1920 
nauwelijks voor. In 1892 had ‘nagenoeg iedereen voldoende werk’.39 In 1901 werd gemeld 
dat ‘deze gemeente tot dusverre van werkloosheid verschoond bleef en zij in de naaste toe-
komst niet te duchten’ was, terwijl er in 1907 en 1911 ‘geen werkvolk genoeg’ te krijgen 
was om in de wetering te werken.40 Kort na de aanvang van de Eerste Wereldoorlog maak-
te Valkenswaard voor het eerst kennis met werkloosheid: ‘Fabrieken werken niet meer 
de hele dag, zoodat er momenteel al eenige werkeloosheid heerscht’. Maar na ruim een 
maand was de crisis alweer voorbij.41 Tijdens de eerste jaren van de oorlog heerste er zelfs 
een zodanige krapte op de Valkenswaardse arbeidsmarkt dat er ‘aan geene werkkrachten, 
zelfs niet tegen zeer hooge loonen […] niet te komen’ was.42 Pas in de tweede helft van 
1918 moest de werklozenkas van de afdeling Valkenswaard van de RK Tabakbewerkers-
bond worden aangesproken en werd in totaal iets meer dan 390 gulden uitgekeerd aan 
sigarenmakers die zonder werk waren gekomen.43 In de loop van 1920 werd de situatie in 
de gemeente nijpend vanwege de ‘ongunstige stand der sigarenindustrie’ en de daardoor 
veroorzaakte ‘veelvuldige voorkomende werkloosheid’.44 Deze situatie hield enkele jaren 
aan en pas in 1926 gaf de ‘sigarenindustrie geen reden tot bezorgdheid’ meer.45

Afgeleid van de beroepsvermeldingen was – exclusief gehuwde vrouwen – op de zes 
peilmomenten gemiddeld 41% van de inwoners actief op de arbeidsmarkt, variërend van 
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47% in 1850, schoksgewijs teruglopend tot 38% in 1920. Het karakter van de arbeidsmarkt 
verschoof van landbouw met een aandeel van 50% in 1850, naar de tabaksnijverheid met 
een aandeel van 52% in 1920 (tabel 3.4). Niet alleen nam in het tijdvak het volume van de 
arbeidsmarkt met 182% sterk toe, maar ook werd deze markt gaandeweg steeds sterker be-
heerst door mannen van 15 tot 65 jaar. Het werd vooral na 1910 minder gangbaar dan wel 
noodzakelijk om beneden de leeftijd van 15 jaar of boven die van 65 nog te werken. Hoewel 
het aandeel ongehuwden op de arbeidsmarkt daalde, bleef deze groep wel in de meerder-
heid. De relatieve omvang van deze categorie werd overigens sterk beïnvloed doordat vrou-
wen doorgaans nadat ze getrouwd waren stopten met het verrichten van fabrieksarbeid. 
Het enige kenmerk van de arbeidsmarkt dat, naast de positiewisseling van landbouw en si-
garenmakers, fundamenteel veranderde, was het autochtone karakter ervan. In 1920 was 
meer dan de helft van de participanten op de arbeidsmarkt geboren buiten Valkenswaard. 
Deze situatie werd schoksgewijs bereikt, namelijk in de periode vóór 1890 en in die ná 
1910. In het tijdvak waarin het aantoonbaar minder goed ging met de werkgelegenheids-
ontwikkeling in Valkenswaard, de jaren 1895-1905, was sprake van een zekere stabilisatie.46

Tabel 3.4 Samenstelling arbeidsmarkt Valkenswaard, 1850-1920

Peil-
jaar

Omvang 
arbeidsmarkt

Index
% 

SM 
% 
LA 

% 
Man 

% 
15-65-jarigen

% 
Ongehuwd

% Geboren 
in V’waard

1850 676 100 0% 50% 69% 87% 62% 75%

1880 563 83 13% 20% 80% 89% 58% 67%

1890 837 124 31% 18% 73% 86% 64% 56%

1900 1.135 168 37% 20% 74% 87% 64% 54%

1910 1.343 199 46% 14% 75% 87% 59% 53%

1920 1.904 282 52% 9% 79% 95% 57% 47%

Toelichting: SM betekent een beroepsvermelding in de sigarenmakerij, LA in de landbouw.
Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1212, 1220-1229, 1234-1236 en 1244, Bevolkingsregisters 1850 en 1890-1920, Dienstbo-
denregisters 1890-1921 en Gezinskaartensysteem 1920-1934.

37   Dekker, Zuivelcoöperaties op de zandgronden, 517.
38   Deze aanname wordt ondersteund door het gegeven dat zelfs in 1930 de inkomende pendel in Valkenswaardse 

bedrijven slechts 180 mannelijke personen bedroeg op een totale mannelijke beroepsbevolking van 2.674 per-
sonen (6,7%) (ETIN, Rapport inzake de sociaal-economische toestand, 7, tabel 1).

39   RHCe, GA VW, inv.nr. 387, Registers van minuten van uitgaande stukken van het college van burgemeesters en 
wethouders, 16 juli 1892.

40   RHCe, GA VW, inv.nr. 389, Registers van minuten van uitgaande stukken van het college van burgemeesters en 
wethouders, 31 december 1901; RHCe, GA VW, inv.nr. 353 en 354, Verslag gemeenteraadsvergadering van 20 fe-
bruari 1907 en 5 september 1911.

41   RHCe, GA VW, inv.nr. 355, Verslag gemeenteraadsvergadering van 1 september 1914; RHCe, GA VW, inv.nr. 404, 
Registers van minuten van uitgaande stukken van de burgemeester, 14 oktober 1914.

42   RHCe, GA VW, inv.nr. 404, Registers van minuten van uitgaande stukken van de burgemeester, 24 juli 1916.
43   RHCe, GA VW, inv.nr. 405, Registers van minuten van uitgaande stukken van de burgemeester, 2 juli 1919. Niet 

bekend is of de neutrale Nederlandse Sigarenmakers en Tabaksbewerkersbond ook een dergelijke regeling ken-
de.

44   RHCe, GA VW, inv.nr. 392, Registers van minuten van uitgaande stukken van het college van burgemeesters en 
wethouders, 1 april 1920; RHCe, GA VW, inv.nr. 370, Verslag vergadering B en W van 20 december 1920.

45   RHCe GA VW, inv.nr. 501, Gemeenteverslag 1926.
46   Zie hoofdstuk 2, tabel 2.11.
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De gemiddelde leeftijd op de arbeidsmarkt was in 1850 37,4 jaar, maar daalde in de perio-
de tot 1910 geleidelijk naar 32,2 jaar, om daarna op dat niveau te stabiliseren. Opvallend in 
tabel 3.4 is dat de situatie in het peiljaar 1880 op sommige punten afwijkt van die in ande-
re jaren. Dit zou te maken kunnen hebben met de agrarische crisis, waardoor de samen-
stelling van de arbeidsmarkt voor dit segment zich tijdelijk wijzigde. Maar waarschijnlijk 
spelen ook hier onjuistheden op het punt van de beroepsvermelding in het bevolkings-
register van 1880 een rol. Het aandeel van kinderen (jongens en meisjes) onder de 16 jaar 
in de plaatselijke tabaksnijverheid bedroeg tussen 1880 en 1890 gemiddeld 35%, maar 
liep in de daaropvolgende decennia terug via 24% tot 21% in de periode 1900-1910 om 
daarna weer te stijgen tot 24% in het tijdvak 1911-1920.47 Tot 1910 was de inzet van jeugdi-
gen daarmee in Valkenswaard iets hoger dan in de Eindhovense randgemeenten Gestel, 
Stratum, Strijp en Woensel. Daar bedroeg het gemiddelde percentage jeugdigen in 1880 
28,3% en daalde dat in het decennium erna tot 17,0% in 1890. Maar daarna stabiliseerde 
de relatieve inzet van jeugdigen op dit niveau met 16,5% in 1900 en 16,9% in 1910. Door 
de sterke stijging in het decennium 1910-1920, tot 28,8% in 1920, was het niveau van de 
participatie van jeugdigen in de tabakssector in de Eindhovense randgemeenten op dat 
moment weer hoger dan in Valkenswaard.48

De arbeidsmarkt representeert de mate waarin het arbeidspotentieel wordt benut. In dit 
onderzoek is dit in de vorige paragraaf geanalyseerd op basis van de beroepsvermeldin-
gen in het plaatselijke bevolkingsregister. Het arbeidspotentieel wordt weergegeven door 
de beroepsbevolking, het deel van de bevolking dat in staat geacht wordt om betaalde ar-
beid te verrichten. In deze studie bestaat de beroepsbevolking uit de 15- tot 65-jarigen, ex-
clusief gehuwde vrouwen. Deze uitzondering is gemaakt omdat gehuwde vrouwen niet 
geacht werden betaald fabriekswerk buitenshuis te verrichten. Door de beroepsbevolking 
af te zetten tegen de arbeidsmarkt wordt het deel van de bevolking zichtbaar gemaakt dat 
niet aanwezig was op de arbeidsmarkt, in theorie de lokale arbeidsreserve. Deze is weer-
gegeven in kolom 3 van tabel 3.5 (‘% zonder beroepsvermelding’). Kolom vier geeft het 
aandeel van de thuiswonende kinderen (15-65 jaar) zonder een beroepsvermelding in de 
beroepsbevolking weer. Kolom vijf is vervolgens een proportie van kolom vier en geeft 

Tabel 3.5 Omvang en samenstelling niet-actieve deel van de Valkenswaardse beroepsbevolking 

(1850-1920)

Peil-
jaar

Omvang 
beroepsbevolking 

% zonder 
beroepsvermelding

thuiswonende 
kinderen

vrouwen/
meisjes

mannen/ 
jongens

1850 594 16,2% 70,8% 76,5% 23,5%

1880 650 25,8% 69,6% 72,6% 27,4%

1890 823 15,1% 63,7% 82,3% 17,7%

1900 1.094 14,7% 60,9% 93,9% 6,1%

1910 1.327 14,4% 61,8% 81,4% 18,6%

1920 2.166 16,8% 71,1% 80,2% 19,8%

Toelichting: de beroepsbevolking omvat alle 15-65-jarigen, exclusief gehuwde vrouwen. Bij thuiswonende kinderen 
is geen onderscheid naar leeftijd gemaakt, alleen het gegeven dat een kind thuis bij de ouder(s) woonde is in deze 
bepalend geweest.
Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1212, 1220-1229, 1234-1236 en 1244, Bevolkingsregisters 1850 en 1890-1920, Dienstbo-
denregisters 1890-1921 en Gezinskaartensysteem 1920-1934.
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het aandeel vrouwen weer als een percentage van thuiswonende kinderen zonder een be-
roepsvermelding.

Tabel 3.5 laat zien dat in de periode steeds ongeveer een zesde deel van de beroepsbe-
volking verstoken bleef van een beroepsvermelding, zij het met (opnieuw) een uitschieter 
in 1880. Deze kan zijn veroorzaakt door een niet adequate vulling van de beroepsvermel-
dingen in het bevolkingsregister. De economisch niet actieve beroepsbevolking bestond 
vooral uit thuiswonende kinderen boven de 15 jaar, van wie driekwart of meer behoorde tot 
het vrouwelijk geslacht. Bij de jongens was het lange tijd gebruikelijk dat ze direct na de 
lagere school in de fabriek gingen werken. Maar soms gebeurde dat al eerder, getuige de 
volgende citaten uit de jaarverslagen van de plaatselijke commissie tot wering van school-
verzuim uit 1906 en 1908. ‘De leerlingen, die aan de leerplichtwet voldaan hadden, ko-
zen zich allen een werkkring. De meesten zijn geplaatst op de fabrieken. […] Het hoofd 
der openbare school klaagt, dat er kinderen, die 12 jaar oud, doch nog leerplichtig zijn, 
vóór en na den schooltijd naar de fabriek gaan. Als die leerlingen ’s morgens van 6-7½ uur 
op de fabriek gewerkt hebben, zijn zij totaal ongeschikt voor de studie. Om 10 uur zitten 
zij dan ook dikwijls te slapen, of wel zij leeren zonder lust en opgewektheid. Het is zelfs 
gebeurd, dat ouders die kinderen op dusdanige wijze exploiteeren, dat zij aan genoemd 
hoofd verzochten hun jongen niet school te houden na den namiddagschooltijd: anders 
kon die jongen niet op de fabriek blijven’.49 ‘De meesten dier leerlingen (schoolverlaters, 
HvM) bezoeken thans de fabriek’. ‘… dat er nog steeds leerlingen […] zijn, die vóór en na 
de schooltijden op de fabriek werken. Dit oefent een zeer nadeeligen invloed uit op de op-
gewektheid en den leerlust dier leerlingen’.50

Dit benadrukt niet alleen de sterke vraag naar arbeidskrachten, maar ook de nijpende 
inkomenssituatie in vele (sigarenmakers)gezinnen in een groot gedeelte van de onder-
zochte periode, waar elke aanvullende inkomstenbron, hoe gering ook, meer dan welkom 
was. Daardoor was op de arbeidsmarkt niet alleen sprake van een pull- maar ook van een 
push-situatie. Dit beeld wordt bevestigd door de analyse van de beroepsbevolking. Van 
de thuiswonende kinderen van het mannelijke geslacht van 15 jaar of ouder had in 1890 
8,2% geen beroepsvermelding. Dit percentage daalde tot 2,3% in 1900 en liep daarna 
weer op via 7,1% in 1910 tot 9,3% in 1920.51 Dit betekent dat in de decennia rond 1900 de 
lokale mannelijke arbeidsreserve beperkt van omvang was, zeker als in acht wordt geno-
men dat vanwege fysieke of mentale beperkingen niet iedereen tot werken in staat was 
of dat werken vanwege voldoende (gezins)inkomen niet noodzakelijk was. De push blijkt 
namelijk in sterke mate inkomensafhankelijk te zijn. Tussen 1890 en 1910, een periode 
met min of meer vergelijkbare inkomensniveaus, was van de thuiswonende zonen van ge-
zinshoofden met een inkomen beneden de 500 gulden slechts 3,2% niet economisch ac-

47   Bijlage 7 Werkgelegenheid sigarenindustrie (1880-1920).
48   Wegens het ontbreken van de betreffende cijfers zijn voor Gestel in 1919 de cijfers uit het gemeenteverslag van 

1917 genomen en voor Woensel in 1885 de cijfers uit gemeenteverslag 1884 (RHCe, GA Gestel, inv.nrs. 589-623; 
GA Stratum, inv.nrs. 747-785; GA Strijp, inv.nrs. 405-444; GA Woensel, inv.nrs. 992-1026).

49   RHCe, GA VW, inv.nr. 1700, Jaarverslagen van de commissie tot wering van schoolverzuim, 1906-1928, Jaarver-
slag 1906. Het betreft hier met name jongens, aangezien alle meisjes, met uitzondering die uit protestantse 
gezinnen, de bijzondere katholieke meisjesschool bezochten.

50   RHCe, GA VW, inv.nr. 1700, Jaarverslagen van de commissie tot wering van schoolverzuim, 1906-1928, Jaarver-
slag 1908.

51   In 1880 bedroeg dit percentage 22,5%, maar in dit jaar speelt het accuratesseprobleem in het bevolkingsregister.
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tief. Dit percentage steeg, met het gemiddelde inkomen, tot 12,1% bij gezinshoofden met 
een inkomen van ten minste 2.000 gulden.52 Een dergelijk inkomen werd in deze periode 
gezien als voldoende om ‘comfortabel’ te kunnen leven.53 Van 76% van de tussen 1890 en 
1910 economisch niet actieve thuiswonende zonen van vijftien jaar of ouder, verdiende de 
ouder minimaal 500 gulden per jaar, het niveau van een plaatselijk onderwijzerssalaris. 
De luxe van een dergelijk salaris was overigens in de genoemde periode slechts voor een 
beperkt deel (30%) van de gezinshoofden weggelegd.54

Bij thuiswonende dochters lag de graad van niet-economische participatie in het tijdvak 
1890-1910 aanmerkelijk hoger dan bij zonen, namelijk 38,8% versus 5,7%. Naast de mo-
gelijke beperkingen voor arbeidsparticipatie zoals die ook bij de jongens golden, speelde 
bij deze categorie bovendien dat hun rol in het huishouden, bijvoorbeeld in eenouderge-
zinnen, in voorkomende gevallen belangrijker was dan betaald werk. Dit zou bij een derde 
van de meisjes het geval kunnen zijn, aangezien die deel uitmaakten van een verweduwd 
gezin. Maar ook bepaalde, nog sterker dan bij de zonen, de hoogte van het inkomen van 
het gezinshoofd de mate waarin thuiswonende dochters aan het arbeidsproces deelna-
men. Bij een inkomen beneden de 500 gulden was in het tijdvak 1890-1910 27,8% van de 
thuiswonende dochters economisch niet-actief, terwijl dit percentage sterk opliep voor de 
hogere inkomensklassen, tot 96,7% voor gezinnen waarvan het hoofd een inkomen had 
van ten minste 2.000 gulden.55 Ook hier was de push, waarmee kinderen als het ware rich-
ting de arbeidsmarkt werden gedrukt, sterk afhankelijk van de hoogte van het inkomen 
van het gezinshoofd en daarmee van het gezinsbudget. Stearns noemt ook redenen als het 
ontvluchten van de bekrompenheid van het thuiswerk en de ouderlijke dominantie. Daar-
naast wijst hij op het nieuwe van het industriële werk en de sociale contactmogelijkheden 
op de fabriek. Toch lijken financiële motieven veelal belangrijker te zijn geweest voor een 
keuze voor fabrieksarbeid.56

Afb. 3.4 De vrouwelijke medewerkers van de firma Gebroeders Van Best circa 1910 (collectie H. Mélotte).
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Het aandeel van vrouwen en meisjes in de Valkenswaardse tabaksindustrie in de perio-
de 1880-1920 bedroeg steeds ongeveer een derde van het totale aantal werknemers en 
was daarmee doorgaans een fractie hoger dan in de tabaksnijverheid in een aantal Eind-
hovense randgemeenten, zie tabel 3.6. Wel was het verloop van de participatie in Valkens-
waard meer gelijkmatig dan in de laatstgenoemde gemeenten. Voor de ontwikkeling van 
de tabaksnijverheid speelt overigens de intrigerende vraag of de participatie van de vrou-
wen, bijvoorbeeld door lagere lonen of betere bedrevenheid, een medebepalende oorzaak 
is geweest voor de groei van de tabaksnijverheid in Valkenswaard en andere tabakscen-
tra, of dat omgekeerd de groei van de tabaksnijverheid in deze plaatsen inzet van vrou-
wen noodzakelijk maakte, waarmee de vrouwenparticipatie veeleer een gevolg zou zijn 
van deze ontwikkeling. Opvallend is immers dat, zoals blijkt uit tabel 2.4, in alle grotere 
tabakscentra in de Kempen relatief meer vrouwen aan het arbeidsproces deelnamen dan 
elders in de provincie Noord-Brabant en Nederland. Kalb impliceert dat de inzet van vrou-
wen de ontwikkeling van de tabaksnijverheid heeft gestimuleerd omdat zij minder loon 
kregen dan mannen.57 Als de inzet van vrouwen en meisjes een medebepalende oorzaak 
is geweest voor de snelle ontwikkeling van de tabaksindustrie in de Kempen, dan zou deze 

52   RHCe, GA VW, inv.nrs. 1218-1228, Bevolkingsregisters 1880-1920; inv.nrs. 1233-1236, Dienstbodenregisters 
1880-1921; inv.nrs. 1054, 1064 en 1074, Kohieren van de hoofdelijke omslag 1890, 1900 en 1910.

53   Sigarenfabrikant Antoon van Best stelde in 1904 dat van een inkomen van 2.000 gulden ‘bij een comfortabel 
leven er niets zal overblijven’. Ook noemde hij toen een inkomen van dit niveau passend bij de stand van een 
burgemeester (RHCe, GA VW, inv.nr. 353, Verslag gemeenteraadsvergadering van 10 februari 1904).

54   RHCe, GA VW, inv.nrs. 1054, 1064 en 1074, Kohieren van de hoofdelijke omslag 1890, 1900 en 1910.
55   RHCe, GA VW, inv.nrs. 1218-1228, Bevolkingsregisters 1880-1920; inv.nrs. 1233-1236, Dienstbodenregisters 

1880-1921, inv.nrs. 1054, 1064 en 1074, Kohieren van de hoofdelijke omslag 1890, 1900 en 1910.
56   Stearns, Lives of labor, 60 en 65.
57   Kalb, Expanding class, 90.

Afb. 3.5 De mannelijke medewerkers van de firma Gebroeders Van Best circa 1910 (collectie H. Mélotte).
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groep lager betaald moeten zijn geweest voor het verrichten van dezelfde werkzaamhe-
den. Hoewel de bronnen hierover slechts fragmentarisch inlichtingen verstrekken, zijn 
die wel van dien aard dat twijfelachtig is of die ongelijkheid inderdaad bestond. Dat blijkt 
in de eerste plaats uit vergelijking van de lonen. In 1866, een jaar na de start van de fa-
briek van de Gebroeders Van Best, verdienden vrouwen boven de 16 jaar daar 3 gulden 
per week, de helft van het weekinkomen van mannen boven de 16.58 Maar de precieze ar-
beidsverdeling tussen de beide seksen is onbekend zodat het niet vaststaat dat mannen en 
vrouwen voor vergelijkbare werkzaamheden verschillend betaald kregen. Evenzeer is im-
mers mogelijk dat vrouwen lager gewaardeerde en daardoor slechter betaalde arbeid ver-
richtten. Toen in 1913 de algemene staking in Valkenswaard was beëindigd, werd gemeld 
dat ‘aan het vaste personeel zal worden uitbetaald voor […] dekopleggers, dekoplegsters’ 
het bedrag van 9,50 gulden.59 Hieruit blijkt dat mannen en vrouwen evenveel betaald kre-
gen. Ook Kooij en Pley maken melding van een traditie in de sigarenindustrie die voor-
schreef dat er geen onderscheid gemaakt diende te worden tussen de lonen van mannen 
en vrouwen bij gelijke arbeid.60 

Een tweede invalshoek volgt de ontwikkeling van individuele fabrieken. De Valkens-
waardse sigarenfabriek van Hoekx en Maas, opgericht in 1883, groeide uit tot een om-
vang van 65 personen voordat in 1907 de eerste vrouwelijke medewerkers werden aange-
nomen. Hetzelfde gebeurde bij de fabriek van Gijrath en Bots die, opgericht in 1895, al 
een personeelsbestand van 69 personen telde voordat in 1904 de eerste vrouwen werden 
verwelkomd.61 Dus ook zonder de inzet van vrouwen konden groei en concurrentiekracht 
worden gerealiseerd.

De derde benaderingswijze is die van de arbeidsmarkt versus de beroepsbevolking. Was 
de mannelijke beroepsbevolking toereikend om aan de arbeidsvraag te voldoen? Als bij-
voorbeeld wordt gekeken naar de Valkenswaardse situatie in 1900, waren op dat mo-
ment op een totaal van 471 werknemers in de tabaksnijverheid werkzaam, waaronder 168 
vrouwen en meisjes. Tegelijkertijd hadden van de totale beroepsbevolking toen slechts 16 
mannen en jongens geen beroepsvermelding.62 De mannelijke beroepsbevolking was op 
dat moment dan ook ontoereikend om in de arbeidsvraag te voorzien.

Tabel 3.6 Proportionele aandeel van vrouwen en meisjes in de tabaksnijverheid in de Eindho-

vense randgemeenten Gestel, Stratum, Strijp en Woensel, en in Valkenswaard als percentage 

van het totale aantal werknemers in de sector, 1880-1919

Jaar Eindhovense randgemeenten Valkenswaard

1880 22% 32%

1890 33% 31%

1900 28% 36%

1910 20% 25%

1919 35% 25%

Totaal 29% 31%

Bron: wegens het ontbreken van de betreffende cijfers zijn voor Gestel in 1919 de cijfers uit het gemeenteverslag van 
1917 genomen en voor Woensel in 1885 de cijfers uit gemeenteverslag 1884 (RHCe, GA Gestel, inv.nrs. 589-623; GA 
Stratum, inv.nrs. 747-785; GA Strijp, inv.nrs. 405-444; GA Woensel, inv.nrs. 992-1026. De percentages voor Valkens-
waard zijn ontleend aan bijlage 7 Werkgelegenheid sigarenindustrie (1880-1920).
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Het laatste argument wordt geleverd door de arbeidsinspectie die constateerde dat de 
redenen voor vrouwenparticipatie gelegen waren in ‘hunne meerdere bedrevenheid en 
groo tere zindelijkheid’ en in ‘de moeilijkheid om volwassen arbeiders te bekomen’. In 
elk geval was volgens de inspectie ‘in deze industrie de loonquaestie niet altijd de be lang-
rijkste aanleiding’.63 De conclusie is dan ook dat het lokale mannelijke ar beids  po ten tieel 
gewoonweg ontoereikend was om in de arbeidsvraag van de groeiende ta baks nijverheid 
te voorzien.64 Hiermee is duidelijk geworden dat de participatie van vrou wen in eerste in-
stantie geen oorzaak maar een gevolg was van de industriële ont wikkeling in de Valkens-
waardse tabaksnijverheid. Net als hun mannelijke collega’s zorg den zij er met hun arbeid 
voor dat steeds aan de gestegen vraag naar de producten kon worden voldaan. De sekse 
was daarbij echter niet doorslaggevend. Ook de tweede con sta tering van Kalb, dat meis-
jes als een soort van arbeidsbuffer dienden en gemakkelijk en als eersten werden ontsla-
gen bij een daling van de arbeidsvraag, is niet zichtbaar in Val kens waard.65 Integendeel, 
bij een kleine terugval in het aantal arbeidsplaatsen steeg in deze gemeente soms zelfs 
het aandeel meisjes en vrouwen. Toen bijvoorbeeld in 1920 de werkgelegenheid voor het 
eerst een grote daling vertoonde, nam het aandeel van de vrou welijke sekse toe met zes 
procentpunten. Ook toen in het jaar daarop de daling met 35% fors doorzette, bleef het 
aandeel van de mannen met 60% onveranderd.66 Dit wijst erop dat de daling in de ar-
beidsvraag in Valkenswaard naar evenredigheid en min of meer sekseneutraal neersloeg 
op de diverse categorieën werknemers.

Gezien het overheersende karakter van de tabaksnijverheid in het Valkenswaardse in-
dustrialisatieproces is het gerechtvaardigd om deze relatief homogene sector bij de beoor-
deling op elasticiteit als uitgangspunt te nemen. Hoewel de Valkenswaardse tabaksnijver-
heid over de gehele periode genomen een tamelijk constante groei kende, waren er ook 
tijdelijke tussentijdse fluctuaties in de vraag naar arbeid. Dit gold zeker op het niveau van 
een individuele sigarenfabriek.67 Dit betekende dat de arbeidsmarkt in staat moest zijn 
om deze fluctuaties op te vangen. Natuurlijk was het zo dat het thuiswerksysteem in ze-
kere mate kon dienen als buffer tussen veranderingen in de vraag naar producten en de 
productiecapaciteit. Maar dit had natuurlijk zijn grenzen en overschrijding daarvan resul-
teerde in een stijging of daling van de reguliere arbeidsvraag. Op plaatselijk niveau kon 
dat worden opgevangen door een mutatie in de arbeidsreserve, in de zin dat bij een toe-
name van de arbeidsvraag in theorie personen zonder, of met een ander, beroep aan de 
slag konden in de tabaksnijverheid, dan wel dat in een omgekeerde situatie sigarenma-

58   RHCe, GA VW, inv.nr. 441, Gemeenteverslag 1866. Maar onbekend is of deze aan de gemeente gerapporteerde 
lonen door iedereen ook werkelijk verdiend werden al was het maar vanwege het gevoerde stukloonsysteem.

59   Meierijsche Courant, 16 oktober 1913.
60   Kooij en Pley, ‘Principe en profijt’, 77.
61   Bijlage 6 (Mede-)eigenaren (1865-1920); RHCe, GA VW, inv.nrs. 458-482, Gemeenteverslagen 1883-1907.
62   RHCe, GA VW, inv.nrs. 1222-1223, Bevolkingsregister 1900-1909; inv.nr. 1235, Dienstbodenregister 1900-1909.
63   Verslagen van de inspecteurs van den arbeid over 1905 en 1906, 19.
64   Kalb trekt deze conclusie eveneens voor de situatie in de Eindhovense tabaksnijverheid (Kalb, Expanding class, 

102).
65   Kalb, Expanding class, 32.
66   Bijlage 7 Werkgelegenheid sigarenindustrie (1880-1920); RHCe, GA VW, inv.nrs. 495 en 496, Gemeenteverslag 

1920 en 1921.
67   Zie bijlage 8 Werkgelegenheidscijfers individuele fabrieken.
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kers werkloos werden of van beroep veranderden. Dit wordt aangeduid als ‘beroepscon-
versie’. Daarnaast bestond de mogelijkheid van migratie, een aspect dat later in dit hoofd-
stuk nog aan de orde komt.

Sigarenmaker werd men niet zomaar, want eerst moest een traject worden doorlopen 
als bosjesmaker. Deze vervaardigden door het wikkelen van tabak in een omblad een half-
fabricaat dat ‘bosje’ of ‘pop’ werd genoemd. De lengte van het opleidingstraject is goed 
zichtbaar bij aanvang van de sigarenindustrie in Valkenswaard. Medio december 1869 
waren zeventien inwoners van Valkenswaard werkzaam in de in 1865 opgerichte fabriek 
Gebroeders Van Best: één tabakssnijder, twee sigarenmakers en veertien leerling-sigaren-
makers.68 Maar ook in het Interbellum duurde de opleiding nog enkele jaren.69 Het on-
derscheid tussen de sigaren- en de bosjesmaker is in het bevolkingsregister niet zichtbaar 
omdat beide beroepen daar met ‘sigarenmaker’ worden aangeduid. Dit maakt het onmo-
gelijk om een veelgebruikt onderscheid, namelijk dat tussen skilled (bijvoorbeeld sigaren-
maker) en unskilled arbeid (bijvoorbeeld bosjesmaker) aan te brengen.70 Wel is duidelijk 
dat een directe start op de arbeidsmarkt als sigarenmaker niet mogelijk was. Dit impli-
ceert een zekere inelasticiteit van de arbeidsmarkt als het gaat om gekwalificeerde arbeid. 
Een sterke ‘overvraag’ naar sigarenmakers kon dus op korte termijn niet of nauwelijks lo-
kaal worden opgevangen. Daarentegen was de drempel voor het intreden van bosjesma-
kers laag, zodat dit deel van de arbeidsmarkt, ook op lokaal niveau, veel elastischer was.

De overheersing van de tabaksnijverheid reduceerde op zich al de beroeps keuze moge-
lijk heden en daarmee ook de mogelijkheden tot verandering van professie. Naast de ta-
baksnijverheid was er in Valkenswaard immers alleen nog wat schoenenindustrie. Maar 
ook de aard van het werk bracht restricties met zich mee voor beroepsmobiliteit. Bijvoor-
beeld als het gaat om verschillen tussen werken in de landbouw en in de tabak. Het zit-
tende werk van de sigarenmaker, waarbij met name de handen van cruciaal belang waren, 
verschilde hemelsbreed van de intensieve lichamelijke arbeid van de agrariër, waarbij alle 
lichaamsdelen werden benut, met als gevolg een forse spierbelasting en eeltvorming. Dat 
laatste kon de gevoeligheid van de vingers sterk nadelig beïnvloeden. Gevoelige en soe-
pele vingers waren nu juist voor de sigarenmaker van essentieel belang om het tere (om)
dekblad efficiënt te kunnen verwerken en te wikkelen rond het binnengoed: ‘wanneer de 
sigarenmakers met de schop moeten werken [kunnen] ze […] geen sigaren meer maken’ 
en ‘als de sigarenmakers des namiddags met de schop moeten werken, [staan] de handen 
er den anderen morgen niet [toe] om sigaren te maken’.71 Ook om een andere reden was 
buitenwerk minder geschikt voor de binnen werkende sigarenmaker. Het langdurige zit-
tende werk maakte hen immers ‘zeer kouwelijk’.72 

Sigarenmakers waren dan ook ‘voor landbouwarbeid ongeschikt’ en soms werd dit nog 
breder getrokken door te stellen dat sigarenmakers ‘voor geen anderen arbeid geschikt’ 
waren.73 Dit zou betekenen dat beroepsconversie bij sigarenmakers een weinig voorko-
mend verschijnsel is geweest, ook omdat alternatieven ter plaatse door de eenzijdigheid 
van de industrie slechts beperkt aanwezig waren. Dit zou een grotere afhankelijkheid van 
de sigarenmaker van zijn werkgever impliceren. Daarom is het nodig om een indicatie te 
krijgen van de feitelijke beroepsconversie door het beroepsverloop te volgen van 81 man-
nen die op 1 januari 1890 volgens het bevolkingsregister een beroep uitoefenden in de ta-
baksnijverheid – niet zijnde sigarenfabrikant – en die tot 1920 onafgebroken in Valkens-
waard hebben gewoond (tabel 3.7).74
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Tabel 3.7 Beroepsconversie sigarenmakers, 1890-1920

1890-1900 1900-1910 1910-1920

Aantal aan begin periode 81 69 67

Conversie daarvan naar ander beroep 12 6 16

Conversie vanuit ander beroep 4 1

Aantal aan einde periode 69 67 52

Conversie naar (in % aantal begin 1890)

Ambachtelijk bedrijf 2,5% 1,2%

Overige (fabrieks)arbeid 2,5% 1,2% 2,5%

Handel en verkeer 1,2% 1,2% 1,2%

Landbouw 4,9%

Overheid en vrije beroepen 1,2% 3,7% 1,2%

Sigarenfabrikant 7,4% 2,5%

Zonder beroep 7,4%

Geen verandering van hoofdberoepsgroep 85,2% 77,8% 63%

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1220-1229, 1234-1236 en 1244, Bevolkingsregisters 1890-1920, Dienstbodenregisters 
1890-1921 en Gezinskaartensysteem 1920-1934.

De mobiliteit op het niveau van de hoofdberoepsgroep blijkt in Valkenswaard bij sigarenma-
kers uitermate beperkt te zijn, waardoor beroepsconversie een relatief weinig voorkomend 
verschijnsel was (tabel 3.7). Van de sigarenmakers van 1890 was na dertig jaar 63% nog 
steeds in dezelfde hoofdberoepsgroep actief. Dit moet eigenlijk worden vermeerderd met 
de 7,4% sigarenmakers die, veelal vanwege hun leeftijd, de vervaardiging van sigaren staak-
ten zonder een ander beroep uit te gaan oefenen. Aldus beschouwd veranderde nog geen 
30% van de sigarenmakers in dertig jaar tijd van professie. Een overstap naar de landbouw 
was daarbij uitzonderlijk maar met name de overgang naar sigarenfabrikant kwam vaker 
voor. Zo werden tussen 1890 en 1900 Johannes Dielis (geboren 1865), Wilhelmus van Velt-
hoven (1862), Hendricus Kinjet (1862), Peter de Louwere (1855), Peter Laurens Moonen 
(1864) en Johannes Jacobus Heesterbeek (1868) van werknemer werkgever. Johannes Dielis 
keerde in het daaropvolgende decennium het fabrikantenbestaan alweer de rug toe en werd 
opnieuw sigarenmaker. Tussen 1910 en 1920 maakten Christiaan Kanters (1877) en Wil-
helmus Gerardus van Nuenen de overstap, terwijl Wilhelmus van Velthoven (1862) in om-
gekeerde richting van beroep wisselde en terugkeerde naar de rangen van sigarenmakers.

68   RHCe, GA VW, inv.nr. 1217, Bevolkingsregister, 1869-1879.
69   Interview met J. Daams in: Eindhovens Dagblad, 18 maart 1989. 
70   Als ‘echte’ vakkundige beroepen werden gezien het sigaren maken (het opdekken) en het sorteren van de ge-

produceerde sigaren (Kooij en Pley, ‘Principe en profijt’, 78, noot 33).
71   RHCe, GA VW, inv.nr. 355, Verslag gemeenteraadsvergadering van 1 september 1914.
72   Verslagen van de inspecteurs van den arbeid 1891, 31-32.
73   RHCe, GA VW, inv.nr. 370, Verslag vergadering B en W van 23 oktober 1918; RHCe, GA VW, inv.nr. 391, Registers 

van minuten van uitgaande stukken van het college van burgemeesters en wethouders, 28 oktober 1918.
74   Onder deze hoofdberoepsgroep worden alle beroepen in de tabaksnijverheid gerangschikt. Zo zijn meester-

knecht, bosjesmaker, sigarensorteerder en dergelijke verschillende beroepen, maar zij behoren elk tot dezelfde 
hoofdberoepsgroep.
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Dat tabakswerkers nauwelijks van beroep veranderden laat onverlet dat er door het gro-
te aantal fabrieken in Valkenswaard in principe mogelijkheden te over waren om van 
werkplek te wisselen en daarmee van werkgever. Het beperkte beschikbare bronnenma-
teriaal laat zien dat de sigarenmaker niet per definitie aan zijn werkgever was gehecht. 
In drukke tijden, bijvoorbeeld in de jaren vóór 1913, kaapten fabrikanten arbeiders bij el-
kaar weg, hetgeen zorgde voor een opwaartse druk op de lonen.75 Hoewel ook langdurige 
dienst verbanden voorkwamen, lijkt het erop dat naarmate er meer sigarenfabrieken ont-
stonden werknemers steeds vaker van werkgever wisselden. Vanaf 1865 tot en met 1920 
werden in de regionale pers vijftien jubilea gepubliceerd, tien tot en met 1905 en vijf daar-
na, terwijl toch het aantal werknemers in de jaren 1890 sterk was gestegen. Op twee na 
betrof het steeds een 25-jarig dienstverband en op één jubileum na ging het altijd om een 
herdenkingsfeest van werknemers van de firma Gebroeders Van Best.76 Hoewel wellicht 
niet alle jubilea gemeld zijn, lijkt dit er wel op te duiden dat langdurige dienstverbanden 
uitzonderlijk waren en daardoor, als ze voorkwamen, nieuwswaarde bezaten. Dat over-
stappen binnen de branche gemakkelijk was, blijkt ook uit de situatie die ontstond na het 
uitbreken van de algemene staking in de Valkenswaardse tabaksnijverheid in 1913. Nadat 
op zaterdag 27 september 1913 het werk in de dertien grotere fabrieken was stilgelegd, 
was op dinsdag daaropvolgend al een groot deel van de stakers aan het werk in Eindho-
ven.77 Deze flexibiliteit, die overigens ook elders voorkwam, gaf de arbeidsmarkt binnen 
de tabakssector een hoge mate van elasticiteit en daarmee de mogelijkheid om incidentele 
schommelingen in de arbeidsvraag op te vangen.78 Maar niet is uitgesloten dat deze flexi-
biliteit in tijden van krapte op de arbeidsmarkt plaatselijk mede debet was aan de sterke 
schommelingen in de aantallen werknemers van de verschillende fabrieken.79

Geconcludeerd kan worden dat de arbeidsmarkt – het aantal inwoners met een beroeps-
vermelding – tussen 1850 en 1920 fors toenam, waarbij de omvang bijna verdrievoudig-
de. Deze werd gaandeweg overheerst door mannen in de leeftijdscategorie 15-65 jaar, op-
lopend tot 95% in 1920, waarbij het aantal ongehuwden een dalende tendens vertoonde, 
hoewel zij altijd de meerderheid bleven vormen. Fabrieksarbeid door gehuwde vrouwen 
kwam slechts bij uitzondering voor. Nagenoeg altijd betekende het huwelijk het einde 
van de (fabrieks)arbeid van de vrouw. Om hiervan een indicatie te krijgen is in elk van de 
peiljaren 1890 tot en met 1920 in het Valkenswaardse bevolkingsregister het beroep na-
gegaan van vrouwen die in het jaar daarvoor in het huwelijk traden en die daarbij een be-
roepsvermelding in de tabaksnijverheid kregen. Daaruit bleek dat aan twee op de drie be-
trokken vrouwen (63,6%) in het bevolkingsregister al geen beroepsvermelding meer werd 
toegekend. Maar gehuwde vrouwen verdienden vaak ook geld door bijvoorbeeld het ver-
richten van thuiswerk of van huishoudelijke werkzaamheden voor derden, zoals wassen 
en poetsen. Maar dit leidde in de officiële registers niet tot een beroepsvermelding zodat 
het lastig is de omvang ervan te bepalen.80

De arbeidsmarkt kreeg een sterk industrieel karakter omdat deze in 1920 voor het over-
grote deel bestond uit werknemers in de tabaksnijverheid. Het aantal allochtonen nam 
zodanig toe dat in 1920 meer dan de helft van de Valkenswaardse bevolking niet in deze 
gemeente was geboren. De arbeidsparticipatie – als percentage van het totale aantal ta-
bakswerkers – van kinderen in de tabaksnijverheid onder de 16 nam af van 35% rond 1880 
tot 24% tussen 1910 en 1920. Dit was lange tijd iets hoger dan in andere tabakscentra, zo-
als de randgemeenten van Eindhoven. De arbeidsmarkt was relatief inelastisch. Dat gold 
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vooral voor het geschoolde deel ervan. Een tweede oorzaak was de zeer beperkte beroeps-
conversie. Dit maakte dat fluctuaties in de arbeidsvraag maar ten dele, namelijk vooral 
voor het ongeschoolde deel, lokaal konden worden opgevangen. Deels leidde dit tot een 
sterke concurrentie op arbeid tussen de verschillende lokale werkgevers en tot behoorlijke 
fluctuaties van het aantal werknemers op het niveau van individuele fabrieken. De sector 
kende daardoor een behoorlijke horizontale mobiliteit.

De volumestijging van de arbeidsmarkt leidde tot een sterke arbeidsvraag. Daarin 
moest worden voorzien door de beroepsbevolking die dan ook meer dan verdrievoudig-
de. Door de bank genomen was tussen 1850 en 1920 een zesde van de beroepsbevolking 
in economische zin niet actief. Dit waren met name thuiswonende meisjes. De arbeids-
reserve bij jongens was steeds behoorlijk krap, zeker als wordt ingecalculeerd dat niet 
iedereen vanwege fysieke of mentale beperkingen in staat zal zijn geweest om te wer-
ken. Meisjes werden daarnaast thuis gehouden voor het verrichten van huishoudelijk 
werk, bijvoorbeeld omdat een ouder was weggevallen. Maar ook kwamen kinderen niet 
op de arbeidsmarkt omdat de financiële noodzaak daarvoor ontbrak. Dit speelde vooral 
bij de meisjes. In de financieel meer gegoede gezinnen was nauwelijks sprake van eco-
nomisch actieve kinderen. Maar deze gezinnen vormden slechts een minderheid in de 
Valkenswaardse populatie. In de meeste huishoudens vormde het inkomen van de kin-
deren een noodzakelijke aanvulling op het gezinsinkomen.81 Illustratief is het voorbeeld 
van Gerardus Lathouwers, een milicien voor wie eind juli 1891 militieverlof werd aan-
gevraagd om het ouderlijke gezin te gaan ondersteunen dat door het overlijden van een 
zoon eerder dat jaar ‘in grote schuilden [was] geraakt’.82 Baines en Johnson berekenen 
dat de inkomsten van een man hun maximum bereikten op 35-jarige leeftijd, maar dat 
het gezinsinkomen piekte op een leeftijd van 55 jaar vanwege de inkomsten van de an-
dere gezinsleden.83

De individuele werkgelegenheidsontwikkeling bij de sigarenfabrieken laat zien dat in 
eerste instantie werd geput uit het mannelijke arbeidspotentieel. Cohen verklaart dat uit 
het gegeven dat mannen in rurale gebieden minder gemakkelijk alternatief werk konden 
vinden.84 Omdat de omvang van de mannelijke beroepsbevolking te gering was, werkten 
er in Valkenswaard relatief veel meisjes en vrouwen in de tabaksnijverheid. In andere ta-
bakscentra in de Kempen als Gestel, Stratum en Woensel was dat in dezelfde mate het ge-
val. Zoals hiervoor al werd gesteld kregen vrouwen voor gelijke werkzaamheden hoogst-

75   Bisschoppelijk Archief ’s-Hertogenbosch, Doos NKV Algemeen, Stukken 1926, Verweer tegen de aanklacht te-
gen den RK Zuidelijken Bond van Sigarenfabrikanten en tegen de RK Vereeniging van Sigarenfabrikanten, de-
cember 1926.

76   Meierijsche Courant, 9 september 1890, 30 november 1901, 11 februari 1904, 12 november 1904, 24 januari 1905, 
3 september 1912, 23 februari 1918 en 16 april 1919; Eindhovensch Dagblad, 4 januari 1919 en 22 oktober 1919.

77   Meierijsche Courant, 30 september 1913.
78   Sluyterman, Ondernemen in sigaren, 109-110.
79   Zie overzicht bijlage 8 Werkgelegenheidscijfers individuele fabrieken.
80   Cohen, Linen, family and community, 234.
81   Cohen constateert dit ook in het Noord-Ierse Tullylish (Cohen, Linen, family and community, 231).
82   RHCe, GA VW, inv.nr. 387, Registers van minuten van uitgaande stukken van het college van burgemeesters en 

wethouders, 29 juli 1891.
83   Baines en Johnson, ‘Did they jump’, 962-963.
84   Cohen, Linen, family and community, 163-164.
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waarschijnlijk een loon identiek aan dat van hun mannelijke collega’s en was het ontslag-
beleid redelijk sekseneutraal. 

De analyse in deze paragraaf leidt tot de conclusie dat er in Valkenswaard zeker spra-
ke was van een arbeidsmarkt in de zin van Polanyi: arbeid had een prijs gekregen en was 
een artikel geworden waarop werkgevers met elkaar concurreerden. Maar het was een 
verre van perfecte markt en in die zin heeft Reddy het gelijk dan ook aan zijn zijde.85 In-
elasticiteit vanwege benodigde scholing, sekse, fysieke ongeschiktheid voor andere profes-
sies, maar ook het ontbreken van andere beroepsmogelijkheden en de afwezigheid van de 
noodzaak om in de fabriek te gaan werken, verhinderden in Valkenswaard de totstandko-
ming van een volledig open of flexibele arbeidsmarkt in de betekenis van een maximale 
onderlinge uitwisselbaarheid van arbeid en arbeiders.

Sigarenmakers

Door de industrialisatie ontstonden in Valkenswaard twee nieuwe maatschappelijke groe-
peringen, de sigarenfabrikanten en de sigarenmakers. In 1913 onderscheidde de Valkens-
waardse burgemeester Johan van Hoorn drie groepen inwoners: de ‘meer gegoede burge-
rij’, waaronder hij expliciet de fabrikanten schaarde, de ‘overige burgers’ en de ‘arbeidende 
klasse’.86 Hoewel uit de formulering niet kan worden opgemaakt of hij daarbij alleen de 
arbeiders als een ‘klasse’ beschouwde of ook de beide andere groepen, sluit deze indeling 
aan bij die van Stokvis (hoge burgerij, kleine burgerij en arbeidende klasse) of de meer 

Afb. 3.6 De medewerkers van Helco Cigarworks circa 1910. Helco was een van de weinige bedrijven van 
elders, in dit geval Alkmaar, die in Valkenswaard een filiaal stichtten (collectie Valkerij en Sigarenmakerij 
Museum).
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algemene indeling in ‘the upper, middle and lower classes’, die Duijvendak en Kooij han-
teren.87 Het begrip ‘klasse’ is overigens vaak een bron van verwarring omdat er niet altijd 
dezelfde betekenis aan wordt toegekend. Sørensen ordent het klassenconcept op basis 
van theoretische ambitie in drie niveaus.88 Het laagste theoretische niveau is dat waar-
op klasse slechts dient als een waardevrij instrument om een populatie te stratificeren. 
Het bovenliggende niveau stratificeert homogene groeperingen in zijn visie niet langer 
waardevrij, maar voegt daaraan een onderscheidende sociale component toe op basis van 
onderling verschillende leefomstandigheden. Als derde en hoogste theoretische niveau 
onderscheidt Sørensen ten slotte het marxistische klassenconcept, waarbij aan het klas-
senonderscheid een ontwikkelingsproces wordt gekoppeld. In de theorie van Marx leidt 
het bezit van productiemiddelen door een beperkte groep van kapitalisten via exploitatie, 
klassentegenstelling en klassenbewustzijn immers uiteindelijk tot een klassenstrijd en 
een dictatuur van het proletariaat. Uit marxistisch oogpunt vormen de sigarenmakers de 
arbeidersklasse die het bezit van de productiemiddelen ontbeert. Dit in tegenstelling tot 
de in het vorige hoofdstuk behandelde sigarenfabrikanten, de kapitalisten die in het bezit 
zijn van de productiemiddelen. De landbouwersklasse ten slotte combineert kenmerken 
van de beide andere: zij bezit namelijk zelf de productiemiddelen maar heeft niet of nau-
welijks arbeiders in dienst.89 

De analyse in dit hoofdstuk is gericht op twee relatief homogene beroepsgroepen die sa-
men steeds ook ten minste de helft van de Valkenswaardse bevolking omvatten: de nieu-
we klasse van de sigarenmakers en de reeds bestaande landbouwklasse. Zij heeft echter 
niet tot doel het marxistische klassenconcept te valideren in de Valkenswaardse situatie, 
maar wel om zicht te krijgen op het ontstaan en de ontwikkeling van die arbeidersklasse 
en op de effecten van de industrialisering op de landbouwklasse. Daarbij kan evenmin 
sprake zijn van een waardevrije classificatie. Daarom wordt uitgegaan van het klassencon-
cept zoals dat door Sørensen is omschreven op het middelste theoretische niveau, waarbij 
in theorie verschillende leefomstandigheden verondersteld worden aanwezig te zijn, na-
melijk een family wage economy versus een family economy. Door de eenzijdigheid van het 
plaatselijke industrialisatieproces en de daardoor overheersende invloed van de tabakssec-
tor is in Valkenswaard in de onderzochte periode 1865-1920 de term (fabrieks)arbeider 
nagenoeg synoniem voor sigarenmaker. De term ‘tabakswerker’ of ‘sigarenmaker’ wordt 
in deze studie gebruikt als een verzamelnaam voor allen die niet als fabrikant in de tabaks-
nijverheid hun brood verdienden. In 1920, het einde van de onderzochte periode, telde 
het Valkenswaardse bevolkingsregister 990 in de tabaksnijverheid werkzame personen. 
Daarnaast waren volgens het gemeenteverslag op dat moment 125 personen werkzaam in 
de plaatselijke schoenen- en leerindustrie.90 De analyse in deze paragraaf betreft derhalve 
bijna 90% van de fabrieksbevolking. De keuze voor deze deelpopulatie van sigarenma-

85   Reddy, The rise of market culture, 327 en 328.
86   Van Hoorn doet deze waarneming tijdens een discussie over de energievoorziening waarbij hij opmerkt ‘dat 

het electrische licht is voor de meer gegoede burgerij en speciaal ook voor drijfkracht in hunne onderneming …’ 
(RHCe, GA VW, inv.nr. 355, Verslag gemeenteraadsvergadering van 28 februari 1913).

87   Stokvis, ‘Nederlandse sociale verhoudingen’, 80-83; Duijvendak en Kooij, Sociale geschiedenis, 58.
88   Sørensen, ‘Foundations of a neo-Ricardian class analysis’, 1-5.
89   Duijvendak en Kooij, Sociale geschiedenis, 53.
90   RHCe, GA VW, inv.nr. 495, Gemeenteverslag 1920.
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kers heeft te maken met de mate van homogeniteit in economische zin. Elke sigarenma-
ker was immers werkzaam in de tabakssector en kreeg zodoende te maken met dezelfde 
(markt)ontwikkelingen. Daardoor komen ook mogelijke relaties met de eerste laag van 
het onderzoeksmodel, de economische structuur, het beste naar voren.

Het ontbreken van een proto-industriële voorfase en de relatief plotselinge start van de 
plaatselijke tabaksnijverheid maken het ontstaan en de opkomst van de arbeidersklasse 
scherp zichtbaar en daarmee tot een goed onderwerp voor een inhoudelijke analyse. Deze 
is met name gericht op de geografische en sociale herkomst van de sigarenmakers. Daar-
bij komt ook de vraag naar voren of en in welke mate het ontbreken van een proto-indu-
striële voorfase van invloed is geweest op de rekrutering en de samenstelling van de ta-
bakswerkersklasse.

Het ontstaan en vorming van een arbeidersklasse 

Met de start van de sigarenfabriek Gebroeders Van Best in het begin van 1865 deed de fa-
brieksmatige productie, hoewel eerst nog schoorvoetend, haar intrede in Valkenswaard 
en daarmee ook het fenomeen fabrieksarbeider. Omdat Gebroeders Van Best jarenlang de 
enige sigarenfabriek in het dorp was, is via de beroepsvermeldingen in de Valkenswaard-
se bevolkingsregisters van 1862-1869 en 1869-1879 na te gaan hoeveel werknemers de 
fabriek in die eerste jaren telde en welke kenmerken deze tabakswerkers van het eerste 
uur hadden. Het bevolkingsregister van 1869-1879 is opgezet medio december 1869. Op 
dat moment waren zeventien Valkenswaardenaren werkzaam in de sigaren- en tabaksnij-
verheid en dus bij Van Best, allen van het mannelijk geslacht: één tabakssnijder, twee 
sigaren makers en veertien leerling-sigarenmakers. Qua burgerlijke staat was de groep 
van zeventien samengesteld uit één gezinshoofd, elf kinderen en vijf niet meer thuis wo-
nende kostgangers.91 De gemiddelde leeftijd van het personeel was laag (17,5 jaar) en de 
groep had een overheersend autochtone samenstelling: van de zeventien personeelsleden 
waren er dertien in Valkenswaard geboren.92 

Tot na 1870 werd door de firma Van Best de kennis van het maken van sigaren van bui-
ten Valkenswaard betrokken, hetgeen een indicatie geeft van de tijd die nodig was om ie-
mand op te leiden tot geschoold sigarenmaker. Al eerder werd aangegeven dat de eerste 
Valkenswaardse sigarenmaker, Hendrik de Louw, weliswaar in Valkenswaard was gebo-
ren, maar het vak in Antwerpen had geleerd. In de periode 1865-1869 vermeldt het be-
volkingsregister, naast Hendrik de Louw, zeven sigarenmakers die gedurende enige tijd 
bij Van Best in dienst waren. Zij waren nodig om in de stijgende vraag naar sigaren te 
voorzien én om de benodigde vakkennis bij te brengen aan de leerling-sigarenmakers, die 
bijna allemaal (elf van de veertien) in Valkenswaard waren geboren. De eerder genoemde 
zeven sigarenmakers kwamen daarentegen zonder uitzondering van buiten de gemeente: 
zes van de zeven kwamen uit Eindhoven en omgeving (Woensel en Waalre), en één uit 
het Belgische Wijchmaal.93 De eerste uit deze groep kwam in maart 1868 vanuit Woen-
sel naar Valkenswaard. Het verblijf in Valkenswaard en derhalve ook het dienstverband 
van de ‘import’-sigarenmakers bij Van Best was kort, gemiddeld ongeveer één jaar. Voor 
zover de sigarenmakers(leerlingen) niet uit Valkenswaard kwamen, woonden zij in bij Jo-
annes van Best, stichter en financier van de fabriek die stond achter diens woonhuis aan 
de Markt in het centrum van het dorp. Deze vorm van inwoning was een voortzetting 
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van hetgeen gebruikelijk was in een ambachtelijk-agrarische omgeving, waar de gezel, 
(dienst)knecht of -meid eveneens verbleven in het huis van de patroon en onderdeel uit-
maakten van het gezin.94

De groep van de dertien in Valkenswaard geboren personeelsleden van Van Best be-
stond in december 1869 uit één sigarenmaker, één tabakssnijder en elf leerling-sigaren-
makers. Ondanks de beperkte omvang van de groep leerling-sigarenmakers, is een ana-
lyse daarvan toch zinvol omdat het zicht biedt op de afkomst van de tabakswerkers van 
het eerste uur. De leerlingen waren gemiddeld 14,5 jaar oud en gerelateerd aan het beroep 
van de vader voor het overgrote deel (63%) afkomstig uit de beroepsmilieus ‘Overheid’ en 
‘Arbeiders’.95 In de beroepsverdeling van alle gezinshoofden op dat moment hadden deze 

91   De elf kinderen waren afkomstig uit tien verschillende gezinnen.
92   RHCe, GA VW, inv.nr. 1217, Bevolkingsregister 1869-1879.
93   Dit waren de verblijfplaatsen vóór vertrek naar Valkenswaard (RHCe, GA VW, inv.nr. 1217, Bevolkingsregister, 

1869-1879).
94   Barentsen, Het oude Kempenland, 133.
95   De beroepsgroep ‘Overheid’ betreft de twee zonen van een spoorwegarbeider en één van een spoorwegwach-

ter, die van ‘Arbeiders’ bevat zonen van een dagloner, polderwerker, wever en een arbeider (RHCe, GA VW, inv.
nr. 1217, Bevolkingsregister 1869-1879, fol. A043, D111, A052, B019, C016 en D009). Feitelijk zijn het dus alle-
maal loontrekkers in de zin van bij een werkgever in dienst zijnde personen.

Afb. 3.7 Gerardus Smets (1853-
1904) met zijn kinderen, Zon-
hoven (B) circa 1903 (collectie 
H. van Mierlo).
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categorieën een aandeel van 28%. Daarmee waren deze herkomstcategorieën oververte-
genwoordigd (+35%). De beroepsgroepen ‘Ambachtelijk’, ‘Handel’ en ‘Landbouw’ waren 
daarentegen sterk ondervertegenwoordigd met -11%, -7% respectievelijk -11%. De fabriek 
Gebroeders Van Best rekruteerde de eerste jaren zijn werknemers derhalve bij voorkeur 
uit de plaatselijke groep jonge jongens afkomstig uit loontrekkende milieus, waar het 
werken in een dienstverband met verticale gezagsrelaties al een geaccepteerd verschijn-
sel was. Ervaren sigarenmakers van elders leerden deze jongens vervolgens het vak. Maar 
van een ‘echte’ klasse kan in deze eerste fase van de industrialisatie nog niet worden ge-
sproken, aangezien deze tabakswerkers veelal nog in het ouderlijke huis woonden en hun 
aantal vooralsnog gering was.

Na 1869 nam de omvang van de dan nog enige Valkenswaardse sigarenfabriek sterk 
toe. Eind 1870 bood de fabriek al werk aan 32 personen, eind 1876 waren dat er 79 en aan 
het einde van het decennium bestond het personeelsbestand uit 120 sigarenmakers. De 
gemeenteverslagen laten ook zien dat de verhouding jeugdigen-volwassen, die in aanvang 
sterk in het voordeel van de eerste categorie uitviel, gaandeweg omsloeg naar de andere 
zijde. Was in 1871 nog 59% van de werknemers jonger dan 16 jaar, in 1879 was dit per-
centage teruggelopen tot 31%.96 Het Valkenswaardse bevolkingsregister van 1880 biedt 
opnieuw zicht op de samenstelling van de groep tabakswerkers, zij het dat betwijfeld kan 
worden of de beroepsvermeldingen in dat jaar volledig zijn. Zo wijkt bijvoorbeeld het aan-
tal sigarenmakers volgens dit bevolkingsregister (69) sterk af van het aantal genoemd 
in het gemeenteverslag van 1880 (139). Die twijfel geldt ook de volledigheid van de be-
roepsvermeldingen van de kinderen in landbouwgezinnen over dat jaar. Niet alleen kreeg 
toen slechts een klein aantal landbouwerskinderen een beroepsvermelding – 38 versus 
94 in 1890 – maar ook is dan de gemiddelde leeftijd van de kinderen zonder beroepsver-
melding relatief hoog, namelijk 13,0 jaar versus 9 à 10 jaar in de overige peiljaren. Daar-
om worden in de analyse de beroepsvermeldingen van het bevolkingsregister van 1880 
slechts gebruikt indien dit echt noodzakelijk is.

De analyse van de ontwikkeling van de arbeidersklasse van sigarenmakers is gebaseerd 
op de beroepsvermeldingen in de Valkenswaardse bevolkingsregisters op vijf peilmomen-
ten, te weten 1880, 1890, 1900, 1910 en 1920. Volgens die registers waren er begin 1880 
69 inwoners in de tabaksnijverheid actief, oplopend tot 990 personen eind 1920. Van hen 
was een relatief groot aantal ongehuwd (zie tabel 3.8). Van de werkzame vrouwelijke si-
garenmakers was in het tijdvak 1880-1920 slechts een kleine minderheid van gemiddeld 
5% gehuwd, variërend van 3% of minder in 1880, 1890 en 1920, tot 6% respectievelijk 
10% in 1900 en 1910. Het aandeel vrouwen zakte, na een piek van 39% in 1890, daarna 
gestaag tot een kwart in 1920. Zoals eerder is aangetoond, hing de hoge participatiegraad 
van vrouwen zowel samen met de doorlopend grote vraag naar arbeidskrachten als met de 
noodzaak tot het genereren van inkomen ten behoeve van de family wage economy. Maar 
de hoge participatiegraad van merendeels ongehuwde vrouwen bepaalde slechts voor een 
beperkt deel het grote aantal ongehuwde arbeidskrachten. Hoewel dalend van 94% in 
1880 tot 64% in 1920, bleef het aandeel ongehuwde tabakswerkers in het totale tijdvak 
1880-1920 onverminderd hoog. Het overgrote deel van de ongehuwden behoorde tot het 
mannelijk geslacht. 

Omgekeerd evenredig aan deze dalende tendens, steeg de gemiddelde leeftijd van de ta-
bakswerker van 17,5 jaar in 1869 via 21 jaar in 1880 tot 28 jaar in 1920, bij een gemiddelde 
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over de periode 1880-1920 van 23,6 jaar. Deze gemiddelde leeftijd over de vijf peilmomen-
ten was veel lager dan de gemiddelde leeftijd in andere economische sectoren ter plaatse. 
In de handel was het gemiddelde 45,2 jaar, in de landbouw 44,6 jaar, en in de ambachte-
lijke sector 36,2 jaar. De gemiddelde tabakswerker was en bleef relatief jong, hetgeen erop 
duidt dat de opbouw van de arbeidersklasse in Valkenswaard demografisch gezien van 
‘onderaf’ plaatsvond. De fabrikanten bleven hun nieuwe arbeidskrachten ook na de begin-
periode van de plaatselijke tabaksindustrie vooral rekruteren uit de plaatselijke jeugd en 
leidden de nieuwkomers vervolgens via training on the job op tot de meer geschoolde func-
tie van sigarenmaker. Deze strategie kon worden gevolgd omdat de plaatselijke tabaksin-
dustrie een constante groei kende en, zoals de ontwikkeling van de beroepsbevolking laat 
zien, er een continue aanwas van arbeidspotentieel bestond. Deze strategie leidde er ook 
toe dat het aandeel gezinshoofden in de sigarenmakerspopulatie pas na de eeuwwisseling 
een substantiële omvang kreeg. Waren er in 1890 nog maar 23 gezinshoofden sigaren-
maker, in 1900 was dat aantal toegenomen tot 89, 22% van het totale aantal gezinshoof-
den. Toch bleef tot in 1920 meer dan de helft van de tabakswerkers behoren tot de catego-
rie kinderen, gedefinieerd als ongeacht de leeftijd thuiswonende gezinsleden (tabel 3.8). 
Deze fabrikantenstrategie kon worden toegepast doordat vraag en aanbod zich in dezelfde 
richting ontwikkelden en elkaar min of meer in evenwicht hielden. De family wage econo-
my kon slechts draaiende worden gehouden door kinderen zo snel mogelijk betaald werk 
te laten doen. Tegelijkertijd leidde de gestage groei van de plaatselijke tabakssector tot een 
latente vraag naar nieuwe arbeidskrachten. Deze groei zorgde voor doorstromingsmoge-

96   RHCe, GA VW, inv.nrs. 446, 451 en 454, Gemeenteverslagen 1871, 1876 en 1879.

Afb. 3.8 Leden van de Vereeniging tot bevordering der geitenfokkerij te Valkenswaard ‘De Werkman’s koe’, 
opgericht in 1913 (collectie Heemkundekring Weerderheem). 
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lijkheden in de fabriek, bijvoorbeeld van bosjes- naar sigarenmaker, waardoor er aan de 
onderzijde steeds plaatsen vrijkwamen voor jeugdige en goedkope arbeidskrachten. Dat 
gold voornamelijk voor de jongens en de mannen, aangezien bij de meisjes en vrouwen 
de diensttijd in de fabriek gemiddeld genomen aanmerkelijk korter was vanwege het ge-
bruik om de dienstbetrekking doorgaans na het huwelijk te beëindigen.

Maar het werk in de sigarenfabriek vormde niet de enige inkomensbron. De lonen uit 
deze sector werden aangevuld met thuiswerk dat, zoals in het voorgaande hoofdstuk reeds 
is aangetoond, in Valkenswaard veel voorkwam. Ook hadden de sigarenmakers vaak een 
tuintje (‘hof’) waarin groenten konden worden geteeld en hielden zij meer dan eens klein-
vee in de vorm van één of enkele geiten, soms aangevuld met een varken.97 Het landbouw-
verslag van 1900 vermeldt de aanwezigheid van 340 geiten, meestal gehouden door arbei-
ders, en van 16 varkens ‘in eigendom aan de arbeidersstand’.98 De in 1913 opgerichte gei-
tenfokvereniging De Werkmans Koe telde in 1916 dan ook 249 leden ‘behorende tot de ar-
beidende klasse’. Zij hielden tezamen 459 geiten.99 Naar schatting was toen meer dan drie-
kwart van de arbeidersgezinnen in het bezit van een geit.100 Waarschijnlijk liep dit aandeel 
in de jaren daarna verder op aangezien De Werkmans Koe in 1920 al 398 leden had, tegen-
over de 388 arbeiders- en sigarenmakersgezinnen die Valkenswaard eind 1920 telde. De 
toename gold ook het aantal geiten dat steeg tot 802 in 1919.101 Er was in de meeste siga-
renmakersgezinnen dan ook geen sprake van een zuivere family wage economy maar eerder 
van een aangepaste vorm daarvan, de adaptive family wage economy. In het gezin kwamen 
immers niet alleen looninkomsten voor, maar ook fungeerde het gezin door het thuiswerk, 
de teelt van gewassen en het kleinvee ook gedeeltelijk als een productie-unit.102 Daarmee 
maakten deze huishoudens zich in zekere zin minder afhankelijk van de sigarenfabrikant.

Herkomst arbeiders

Door de situatie op de vijf peilmomenten als uitgangspunt te nemen en de (saldo)muta-
ties daartussen te categoriseren, ontstaat een beeld van de wijze waarop de arbeidersklas-
se van de sigarenmakers in Valkenswaard gestalte kreeg (tabel 3.9). Onder de categorie 
‘geïmmigreerd’ zijn daarin de personen opgenomen die aan het begin van het decennium 
nog niet in Valkenswaard woonden, in het decennium zelf naar Valkenswaard kwamen 

Tabel 3.8 Sekse, geboorteplaats, gemiddelde leeftijd en burgerlijke staat van werknemers in de 

sigarenindustrie in de peiljaren van de periode 1880-1920

Jaar N
% 

Vrouwen

% 
Geboor te plaats 
Valkens waard

Gemiddelde 
leeftijd 

%
Kinderen 

% 
Ongehuwd

% 
Gezins-
hoofden

1880 69 29% 83% 20,6 80% 94% 6%

1890 252 39% 62% 20,8 77% 89% 9%

1900 409 36% 60% 22,9 69% 75% 22%

1910 617 29% 62% 25,2 59% 67% 31%

1920 990 25% 55% 27,6 57% 64% 35%

Toelichting: als kind wordt aangemerkt de thuiswonende (ongehuwde) zoon of dochter, ongeacht de leeftijd.
Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1212, 1218-1229, 1233-1236, 1244 en 1245, Bevolkingsregisters 1850, 1880-1920, Dienst-
bodenregisters 1880-1921, Gezinskaartensysteem 1920-1934 en Afzonderlijk registratiekaartensysteem, 1920-1934.
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en op het einde van het decennium het beroep van sigarenmaker uitoefenden. De perso-
nen in de categorie ‘beroepsconversie’ woonden zowel aan het begin als aan het einde van 
het decennium in Valkenswaard, waarbij zij op dat laatste moment in het bevolkingsre-
gister de beroepsvermelding hadden van sigarenmaker in tegenstelling tot de beroepsver-
melding aan het begin van die periode. Ook de personen in de categorie ‘nieuw’ woonden 
zowel aan het begin als aan het einde van het tijdvak in Valkenswaard. Maar zij hadden 
aan het begin geen beroepsvermelding en aan het einde een beroepsvermelding als siga-
renmaker. De categorieën die zorgden voor een afname van het sigarenmakersbestand 
waren ‘overlijden’, ‘emigratie’, ‘beroepsconversie’ en ‘beroepsbeëindiging’ waarbij perso-
nen die aan het begin van het decennium nog als sigarenmaker werkzaam waren, gedu-
rende de periode overleden dan wel Valkenswaard verlieten, een ander beroep kozen of 
het beroep vaarwel zeiden zonder een nieuwe beroepsvermelding in het bevolkingsregis-
ter te krijgen. Met nadruk zij gesteld dat het hier methodologisch bezien vijf momentop-
namen betreft. De genoemde percentages geven dan ook slechts een indicatie voor datge-

97   Inventarisatieformulieren Gezondheidscommissie (RHCe, Archief Gezondheidscommissie Valkenswaard, inv.
nr. 77).

98   Op een totaal van 230 varkens (RHCe, GA VW, inv.nr. 475, Gemeenteverslag 1900).
99   RHCe, GA VW, inv.nr. 1520, Stukken betreffende geiten- en paardenfokverenigingen, 1913-1919.
100  Deze schatting is gebaseerd op het gemiddelde aantal arbeiders- en sigarenmakersgezinnen van 1910 (227) en 

1920 (388), welk aantal (308) vervolgens is gerelateerd aan de 249 leden van de geitenfokvereniging (RHCe, GA 
VW, inv.nrs. 1224-1229 en 1244, Bevolkingsregisters 1910-1920 en Gezinskaartensysteem 1920-1934).

101  De Werkmanskoe, 9.
102  De term adaptive is in 1986 voor het eerst gebruikt door Richard Wall (Fontaine en Schlumbohm, ‘Household 

strategies for survival’, 3 noot 7).

Tabel 3.9 In- en uitstroom per decennium in de beroepspopulatie van sigarenmakers te Valkens-

waard in de periode 1880-1920

 1880-1890 1890-1900 1900-1910 1910-1920 Totaal %

Aantal begin tijdvak 69 252 409 617 69

Instroom

+/+ geïmmigreerd 71 98 119 287 575 37%

+/+ beroepsconversie 10 6 12 9 37 2%

+/+ nieuw (eerste beroep) 135 184 245 379 943 61%

Totaal instroom 216 288 376 675 1555 100%

Uitstroom

-/- overleden 4 15 16 35 70 11%

-/- geëmigreerd 14 51 49 82 196 31%

-/- beroepsbeëindiging 8 46 74 117 245 39%

-/- beroepsconversie 7 19 29 68 123 19%

Totaal uitstroom 33 131 168 302 634 100%

Mutatiesaldo 183 157 208 373 921

Aantal einde tijdvak 252 409 617 990 990

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1212, 1218-1229, 1233-1236, 1244 en 1245, Bevolkingsregisters 1850, 1880-1920, Dienst-
bodenregisters 1880-1921, Gezinskaartensysteem 1920-1934 en Afzonderlijk registratiekaartensysteem, 1920-1934.
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ne wat in het tussenliggende tijdvak is gebeurd. Dit geldt met name voor de migranten. In 
het overzicht komen immers alleen personen voor die aan het begin en/of aan het einde 
van de periode in Valkenswaard woonden. Zij die in het tijdvak zowel aankwamen als ver-
trokken, zijn derhalve niet in de tellingen begrepen.

Tabel 3.9 laat zien dat, zoals op basis van de eerder geconstateerde sterke stijging van 
het aantal fabrieken te verwachten viel, de toename van het aantal tabakswerkers in het 
laatste decennium het grootst is geweest. 

De grootste groep nieuwe tabakswerkers bestond uit personen voor wie dit het eerste be-
taalde beroep was. Dit waren nagenoeg allemaal kinderen, aangezien meer dan 93% van 
degenen die voor het eerst als tabakswerker werden vermeld tot deze categorie behoorde. 
Maar een nadere analyse leert dat over de vijf peilmomenten bezien, ook van de categorie 
immigranten bijna de helft behoorde tot de categorie ‘kind’, waarbij het sigarenmakersbe-
roep ook meer dan eens het eerst uitgeoefende betaalde beroep moet zijn geweest. Daar-
mee behoorde wellicht wel driekwart van de aanwas van de tabaksbewerkers tot de cate-
gorie ‘thuiswonend kind’, voor wie het werk in de tabaksindustrie het eerste uitgeoefende 
beroep was. Dit bevestigt de eerder geopperde rekruteringsstrategie van de fabrikanten. 

Gemiddeld een derde (32,9%) van de immigrant-sigarenmakers werd op het eerste 
peilmoment na aankomst in het bevolkingsregister opgenomen als gezinshoofd met een 
beroepsvermelding in de tabaksnijverheid. Dit gemiddelde varieerde van 11,3% in het tijd-
vak 1880-1890 tot 39,7% in de periode 1910-1920. Deze categorie van gezinshoofd-immi-
grant-sigarenmakers bevatte 189 personen, die nader zijn geanalyseerd op de beroepsver-
melding in de plaats van herkomst. Daarbij bleek dat een fors aantal (72) een buitenlandse, 
veelal Belgische, afkomst had. Exclusief deze personen en na aftrek van een herkomst van 
buiten de provincie Noord-Brabant (10) en de onbekend gebleven herkomstplaatsen (10), 
resteerden 97 immigranten, van wie er 87 afkomstig waren uit het werkgebied van het 
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe). Er is voor gekozen om dit onderzoek 
tot het werkgebied van het RHCe te beperken vanwege de digitale beschikbaarheid van de 
benodigde gegevens via de website van het RHCe. Het RHCe-werkgebied omvat grofweg 
het zuidoostelijk deel van de provincie Noord-Brabant. Van de immigranten uit dit ge-
bied is nagegaan welk beroep werd uitgeoefend voordat de verhuizing naar Valkenswaard 
plaatsvond (tabel 3.10). Dan blijkt dat van de vijftig immigranten die reeds een beroeps-
vermelding hadden in de plaats van herkomst, dit bij veertig van hen (80%) een functie 
in de tabaksnijverheid betrof. Zij migreerden dus als sigarenmaker naar Valkenswaard, 
wellicht in de veronderstelling van betere werkomstandigheden of een hoger loonniveau.

Tabel 3.10 Door sigarenmakers/gezinshoofden uitgeoefend beroep vóór verhuizing naar Val-

kenswaard, 1890-1920

Beroep in plaats van herkomst Aantal

Geen beroep 19

Beroep in de tabaksnijverheid 40

Ander beroep dan in tabaksnijverheid 10

Niet gevonden 18

Totaal 87

Bron: bevolkingsregisters van de herkomstplaatsen.
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Bij de immigranten-gezinshoofden maakten dus relatief weinigen de overstap vanuit een 
ander beroep. Datzelfde beeld is, terugkerend naar tabel 3.9, eveneens zichtbaar bij de au-
tochtone bevolking. Ook daar blijkt beroepsconversie met 2% slechts een beperkte bron 
te zijn geweest voor nieuwe tabakswerkers.

Voor 39% van degenen die ‘uit het vak’ stapten, betekende dit ook het einde van betaal-
de werkzaamheden buitenshuis. Bijna altijd (94%) betrof dit vrouwen, voor wie het na het 
aangaan van een huwelijk doorgaans niet langer mogelijk dan wel toegestaan was om fa-
brieksarbeid te verrichten. Het kleine percentage mannen dat met werken stopte, deed dit 
nagenoeg altijd omdat men te oud was geworden.

Ongeveer een derde van de uitstroom uit het sigarenmakersvak werd veroorzaakt door 
emigratie uit Valkenswaard. Dit is een minimumpositie omdat personen die in het tijdvak 
zowel zijn geïmmigreerd als geëmigreerd in dit overzicht immers niet zijn opgenomen. 
In bijna driekwart van de gevallen betrof de emigratie uit Valkenswaard mannen, groten-
deels allochtonen (57%) en/of (aan het begin van het tijdvak) nog niet gehuwde kinderen 
(56%). Gezinshoofden emigreerden in absolute aantallen bezien veel minder en maak-
ten slechts 18% van de vertrekkende populatie uit. Maar gerelateerd aan de samenstelling 
van de populatie van tabakswerkers emigreerden gezinshoofden nauwelijks minder dan 
kinderen van het mannelijke geslacht. Een substantiële minderheid van de jongens en de 
mannen (23,9%) vertrok naar een tabakscentrum in de omgeving, waarbij vooral Stratum 
(44%) in trek was.103

103   Als regionale tabakscentra zijn aangemerkt de plaatsen Bladel, Eindhoven, Gestel, Hoogeloon, Stratum, 
Strijp en Woensel.

Afb. 3.9 Voor de meeste leerlingen van deze klas uit 1902 was de lagere school een voorportaal voor de 
sigarenfabriek. Uiterst rechts onderwijzer P.J. Renders (boven) en het schoolhoofd H. Snellens (collectie 
H. Mélotte).
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Van degenen die de tabaksnijverheid de rug toekeerden, verkoos een op de vijf (19%) 
een ander beroep. Gerelateerd aan het gemiddelde aantal tabakswerkers in elk tijdvak 
was dit jaarlijks ongeveer 0,6%. Als nieuw beroep was dat van sigarenfabrikant met 
28,5% nadrukkelijk favoriet, in tegenstelling tot dat van landbouwer (4,9%). Tussen deze 
beide uitersten vonden de andere beroepsconversies plaats, zoals die richting arbeider 
(16,3%), handel en verkeer (14,6%), overheid en vrije beroepen (13,8%), ambachtelijk be-
drijf (10,6%) en overigen (11,4%). Meer dan de helft (53%) van de switchers betrof (aan het 
begin van het tijdvak) thuiswonende, ongehuwde kinderen, terwijl ongeveer een derde 
(35%) gezinshoofd was. De meest ‘ambulante’ categorie was de groep ongehuwde kinde-
ren van het mannelijk geslacht. Zij verkeerden in een positie om relatief gemakkelijk van 
woonplaats of beroep te veranderen aangezien zij nog niet de verantwoordelijkheid voor 
een gezin droegen.

De analyse van de vorming van de sigarenmakersklasse laat zien dat de opbouw ervan 
voornamelijk van ‘onderaf’ gestalte kreeg. Dit zowel in demografische zin door de opna-
me in het arbeidsproces van kinderen voor wie dit het eerst uitgeoefende betaalde beroep 
was, als uit het oogpunt van arbeidshiërarchie doordat ‘onder aan de ladder’ werd begon-
nen met het verrichten van ongeschoolde werkzaamheden. Zo bleef de gemiddelde siga-
renmaker niet alleen relatief jong maar was het overgrote deel ervan ook ongehuwd en 
thuiswonend. Pas na 1900 kreeg de populatie gezinshoofd-sigarenmakers zowel in abso-
lute als in relatieve zin een substantiële omvang. De looninkomsten uit de tabakssector 
hebben daardoor lange tijd gediend als een aanvulling op het in een andere sector gege-
nereerde inkomen van het gezinshoofd. Beroepsconversie kwam relatief weinig voor. Ook 
immigranten waren voor het overgrote deel al actief in de tabaksnijverheid voordat zij im-
migreerden naar Valkenswaard om daar in dezelfde sector hun werkzaamheden voort te 
zetten. De groep die de tabakssector verliet, bestond voor het overgrote deel uit vrouwen 
voor wie het huwelijk bijna altijd het einde van de dienstbetrekking inluidde.

Na de geografische herkomst van de sigarenmakers te hebben onderzocht, wordt de 
aandacht nu gericht op de sociale herkomst van de tabakswerkers. Eerder is reeds gecon-
stateerd dat het gros van de sigarenmakers thuiswonende kinderen waren. Dit maakt het 
mogelijk om de herkomst vast te stellen aan de bron, het gezin waaruit de sigarenmaker 
voortkwam. Vanuit dat oogpunt is voor de duiding van de sociale herkomst dan ook ge-
kozen voor twee indicatoren: het (gezins)inkomen en het beroep van het gezinshoofd. 
Hoewel door de keuze om de analyse te richten op de thuiswonende kinderen die op het 
peilmoment voorafgaand aan de indiensttreding al in Valkenswaard woonden, de popu-
latie wordt beperkt, was dit wel steeds de grootste groep, in elk tijdvak ruim de helft uit-
makend van de nieuwe tabakswerkers. Zoals te zien is in tabel 3.9, stroomden over alle 
peilmomenten tezamen 943 sigarenmakers in, 61% van de totale aanwas. Daarvan was 
95,9% aan het begin van de betreffende tijdvakken thuiswonend kind. Het product van de 
beide percentages leidt tot een gemiddelde van 58% over de vijf peilmomenten heen, de 
groep die onderwerp is van de hierna volgende analyses. 

De nieuwe jeugdige sigarenmakers werden met name gerekruteerd uit arme gezinnen, 
getuige het feit dat op elk van de peilmomenten maximaal 30% van de gezinshoofden 
van deze kinderen werd aangeslagen voor de hoofdelijke omslag (tabel 3.11). Dit waren 
steeds veel lagere percentages dan de op die momenten in Valkenswaard geldende gene-
rieke equivalenten van aangeslagen gezinshoofden. In deze gezinnen was het (beperkte) 
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inkomen dat de jeugd binnenbracht hard nodig voor de adaptive family wage economy. Dit 
wordt geïllustreerd door de constatering dat in gezinnen met een gezinshoofd dat be-
hoorde tot de beroepscategorie ‘Arbeider’ of ‘Sigarenmaker’, op de verschillende peildata 
een significant inkomensverschil aanwezig is tussen gezinnen met en gezinnen zonder 
kinderen met een beroepsvermelding in het bevolkingsregister.104 Het gemiddelde inko-
men van de eerste groep was 303 gulden tegenover 186 gulden voor de laatste categorie. 
Het betreft hier het gemiddelde inkomen op de peilmomenten 1880, 1890, 1900 en 1910 
waarbij de inkomens van de niet aangeslagen gezinshoofden zijn gesteld op twee derde 
deel van de op de betreffende peilmomenten geldende belastingvrije voet. Verder is een 
significant verschil zichtbaar tussen gezinnen met en zonder kinderen met een beroeps-
vermelding als het gaat om het al dan niet aangeslagen zijn voor de hoofdelijke omslag.105 

Tabel 3.12 Beroepscategorie gezinshoofden met thuiswonende kinderen werkzaam in de siga-

renindustrie, Valkenswaard 1880-1920

Jaar Ambacht Landbouw Arbeider/sigarenmaker Zonder Overige Totaal N106 

1880 16% 24% 38% 9% 13% 100,0% 155

1890 17% 11% 50% 9% 12% 100,0% 193

1900 13% 35% 26% 10% 16% 100,0% 282

1910 10% 26% 38% 17% 19% 100,0% 361

1920 12% 15% 45% 16% 12% 100,0% 566

Totaal peiljaren 13% 22% 40% 14% 12% 100,0% 1.457

Toelichting: als thuiswonend kind wordt aangemerkt de bij de ouder(s) wonende zoon of dochter, ongeacht de leef-
tijd.
Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1212, 1218-1229 en 1244, Bevolkingsregisters 1850, 1880-1920, Gezinskaartensysteem 
1920-1934.

Hoewel het gros van de thuiswonende in de tabakssector werkzame kinderen voortkwam 
uit een arbeidersmilieu, leverde ook de landbouw vele jonge werknemers af aan de poor-
ten van de Valkenswaardse sigarenfabrieken (tabel 3.12). Dit is een andere conclusie dan 
die Schellekens trekt als het gaat om de herkomst van de Tilburgse textielwerkers in de ne-

104   Het betreft hier de peildata 1880, 1890, 1900 en 1910. RHCe, GA VW, inv.nrs. 1218-1229, 1233-1236, Bevolkings-
registers 1880-1910; inv.nrs. 1044, 1054, 1064 en 1074, Kohieren hoofdelijke omslag 1880, 1890, 1900 en 1910; 
r = 0,359,  = 0,01, N = 499. De inkomens van de niet aangeslagen gezinshoofden zijn hiervoor gesteld op 
twee derde deel van de op de betreffende peilmomenten geldende belastingvrije voet, zie hoofdstuk 4.

105   r = 0,367,  = 0,01, N = 499.
106   N geeft het aantal kinderen weer dat volgens de beroepsvermelding in het bevolkingsregister werkzaam is in 

de tabaksnijverheid.

Tabel 3.11 Percentages gezinshoofden aangeslagen voor de hoofdelijke omslag (1880-1910)

1880 1890 1900 1910

Alle gezinshoofden 61,4% 62,0% 55,9% 49,6%

Gezinshoofden van kind dat werkzaam is in de tabakssector 27,9% 29,2% 30,4% 24,3%

Bron: gegevens ontleend aan het ten behoeve van dit onderzoek opgebouwde basisbestand, zie bijlage 1 Bronnen-
verantwoording.
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gentiende eeuw. Zij constateert namelijk dat er toen in die stad nauwelijks textielwerkers 
afkomstig waren uit landbouwmilieus.107 Het arbeiders- en het landbouwmilieu waren sa-
men over alle peiljaren heen goed voor ongeveer twee derde van de aanwas (62%).108 Wel 
zijn op de diverse momenten in het tijdvak 1880-1920 behoorlijke verschillen zichtbaar 
in de bijdrage van beide beroepsgroepen. Dit heeft op de eerste plaats te maken met de 
ontwikkeling van de absolute omvang van de groepen. Die van de landbouwers nam bij-
voorbeeld tussen 1890 en 1900 sterk toe, van 72 tot 112 landbouwende gezinshoofden.109 
De afname van de bijdrage van tabaksverwerkende gezinshoofden in hetzelfde tijdvak 
wordt veroorzaakt door de gewijzigde samenstelling in de groep van gezinshoofden ar-
beider/sigarenmaker. In absolute aantallen steeg de omvang van deze groep weliswaar 
van 94 gezinshoofden in 1890 tot 127 in 1900, maar tegelijkertijd nam het aandeel van 
de sigarenmakers in die groep toe van 24,5% tot 70,1%. Aangezien de sigarenmakers-
gezinnen ‘jonger’ waren, telden die ook veel meer gezinnen met alleen kinderen zonder 
een beroepsvermelding. Van de arbeidersgezinnen had op beide peilmomenten gemid-
deld 52,3% (nog) geen kinderen met een beroepsvermelding terwijl dat percentage bij de 
sigarenmakersgezinnen 83,0% bedroeg. In elk geval leverden landbouwgezinnen op het 
einde van de negentiende en aan het begin van de twintigste eeuw een relatief grote bij-
drage aan de sigarenmakerspopulatie. Hieraan wordt nader aandacht besteed in een la-
tere paragraaf. De voortdurende aanwas van gezinnen met een tabakswerker als hoofd 
resulteerde na de eeuwwisseling in een sterke toename van sigarenmakersgezinnen als 
bron van nieuwe sigarenmakers.

Van de gezinnen met kinderen met een beroepsvermelding werkte in 1880 in een op de 
drie gevallen één of meer kinderen in de tabaksnijverheid. Dit percentage liep in het de-
cennium erna sterk op naar 61% (1890), stabiliseerde zich vervolgens op 63% (1900) en 
steeg verder tot 72% in 1910. Dit niveau werd met 73% ook in 1920 gerealiseerd. In twee 
gezinscategorieën, die met sigarenmakers of arbeiders aan het hoofd, was de participatie 
in de tabaksnijverheid met gemiddeld 82% en 94% aanmerkelijk hoger dan gemiddeld.110 
Daarentegen was in andere gezinscategorieën, zoals ambacht en landbouw, de participa-
tie met elk 54% lager dan modaal. Terwijl in de ambachtssector de participatiegraad over 
de vijf peildata erg wisselend was, is er in de landbouwgezinnen een nadrukkelijk stij-
gende tendens zichtbaar. In het begin van de onderzochte periode was in 33% (1880) en 
34% (1890) van de agrarische gezinnen met werkende kinderen sprake van arbeid in de 
tabaksnijverheid. Dit percentage steeg tot 53% in 1900 en vervolgens tot 64% respectie-
velijk 69% in 1910 en 1920. Ook uit dit verloop blijkt dat de agrarische jeugd steeds meer 
betrokken raakte bij de tabaksnijverheid.

Conclusies arbeidersklasse

De arbeidersklasse werd in Valkenswaard van onderaf opgebouwd, zowel in demografi-
sche als in arbeidshiërarchische zin. Steeds kwam de uitbreiding voornamelijk door de 
aanwas van ongehuwde kinderen die onderaan de arbeidsladder startten. Hierdoor be-
stond er lange tijd een klasse van ongehuwde gezinsleden, van wie het salaris een aanvul-
ling vormde op het gezinsinkomen (tabel 3.13). Pas na de eeuwwisseling kreeg de groep 
gezinshoofden annex sigarenmakers ook in absolute zin een substantiële omvang met 
89 gezinshoofden in 1900, oplopend tot 345 in 1920. Hierdoor was ook de afhankelijk-
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heid van gezinnen van de sigarenindustrie lange tijd iets minder groot. Het lijkt erop dat 
het van onderaf aanvullen van het sigarenmakerspotentieel een bewuste strategie was van 
de fabrikanten, die door de gestage groei van het aantal arbeidsplaatsen daardoor steeds 
goedkope arbeidskrachten konden aantrekken. Toch is dit geen typisch Valkenswaards 
verschijnsel aangezien ook elders de sigarenmakerij als nieuwe bedrijfstak lange tijd voor-
namelijk jonge arbeidskrachten aantrok.111 Deze jonge arbeidskrachten kwamen vooral uit 
gezinnen met lage inkomens en vaak was het hoofd van het gezin arbeider, landbouwer of 
sigarenmaker. Dit leidde ertoe dat in 1920 in driekwart van de Valkenswaardse gezinnen 
met kinderen met een beroepsvermelding een of meer kinderen werkzaam waren in de si-
garenindustrie. Een substantieel deel van de sigarenmakers was vrouw. Dit aandeel bereik-
te een piek in 1890 met 39% en nam daarna af tot 25% in 1920. Het feit dat vrouwen na 
hun huwelijk vrijwel altijd de fabriek verlieten, zorgde, naast de al eerder genoemde toe-
name in het aantal arbeidsplaatsen door de groei in de tabakssector, voor extra vraag naar 
nieuwe arbeidskrachten. De meeste sigarenmakers bleven hun vak trouw. Alleen  jonge 
sigarenarbeiders verhuisden vaker naar een andere plaats of kozen voor een ander vak.

107   Schellekens, ‘The Origins of Factory Workers’, 202-203.
108   Dit is de som van het totaal van de kolommen 3 (22%) en 4 (40%) van tabel 3.12.
109   Op de relatie tussen de tabaksindustrie en de landbouw wordt in de paragraaf Agrariërs verder ingegaan.
110   De beroepsvermeldingen in de bevolkingsregisters laten een verdere analyse in de categorie arbeider niet toe, 

aangezien ‘arbeid(st)er’ en ‘fabrieksarbeid(st)er’ in het overgrote deel van de gevallen (84,2%) de gebruikte 
beroepsaanduiding was.

111    Knotter vermeldt eenzelfde verschijnsel in Amsterdam (Knotter, Economische transformatie, 183).

Afb. 3.10 De sigarenfabriek van de firma Jaspers en Snellens, ‘Jasneva’, circa 1915 (collectie H. van Mierlo).
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De economische veranderingen leidden in Valkenswaard tot een ingrijpende wijziging 
van de middelen van bestaan, waarbij de sigarenindustrie de belangrijkste inkomsten-
bron werd. Hierdoor ontstond weliswaar veel werkgelegenheid maar tegelijkertijd beperk-
te het de beroepskeuzemogelijkheden. Maar de eenzijdigheid en het overheersende ka-
rakter van de tabaksnijverheid gaven ook voeding aan een groepsgevoel en een sterke 
identiteit van de sigarenmakers. De overheersende indruk is echter dat kinderen uit ge-
zinnen met een smalle beurs nauwelijks keus hadden. Er was weliswaar werk, maar fei-
telijk alleen in de tabakssector. Daarbij moet evenmin uit het oog worden verloren dat er 
ook vanuit het gezin veel druk werd uitgeoefend op de kinderen om te gaan werken. De 
extra inkomsten waren immers veelal letterlijk broodnodig. 

Tabel 3.13 De samenstelling van de sigarenmakersklasse in Valkenswaard, 1880-1920

Categorie 1880 1890 1900 1910 1920

Kinderen 79,7% 76,6% 68,9% 58,5% 57,2%

Gezinshoofden 5,8% 9,1% 21,8% 30,6% 34,8%

Overigen112 14,5% 14,3% 9,3% 10,9% 8,0%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

N 69 252 409 617 990

Omvang arbeidsmarkt 563 837 1.135 1.343 1.904

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1218-1229, 1233-1236, 1244 en 1245, Bevolkingsregisters 1880-1920, Dienstbodenregis-
ters 1880-1921, Gezinskaartensysteem 1920-1934 en Afzonderlijk registratiekaartensysteem, 1920-1934.

De sigarenindustrie bood over het algemeen een karig loon maar de werkgelegenheid was 
nagenoeg gegarandeerd en het systeem van stukproductie maakte dat de loonhoogte deels 
zelf kon worden beïnvloed. Omdat men de pre-industriële moral economy nog maar nau-
welijks ontgroeid was, moeten oude waarden als risk aversion nog steeds een rol hebben 
gespeeld: het vermijden van risico’s en het koesteren van zekerheden die een, zij het mi-
nimaal, bestaan ter plaatse waarborgden genoten dan ook doorgaans de voorkeur boven 
onzekere perspectieven die mogelijk elders werden geboden.113 Dit gold zowel voor het ge-
zinshoofd, die een huishouden in leven te houden had, als voor het betrokken kind. Voor 
de laatste gold overigens een ander pluspunt, namelijk de mogelijkheid om op betrekke-
lijk jonge leeftijd een volwassen salaris te verdienen en daardoor een zekere economische 
zelfstandigheid te creëren.114 Ook verwierf de jeugdige sigarenmaker door de ingebrachte 
inkomsten een sterkere positie in het gezin.115 Zo ontwikkelde zich in Valkenswaard gaan-
deweg een norm waarbij het voor kinderen uit lage inkomensgezinnen normaal was om 
na de lagere school de sigarenfabriek in te gaan. Omdat ‘iedereen het deed’ was het een 
logische stap, waaraan niet alleen nadelen maar ook voordelen waren verbonden. Dit laat 
onverlet dat zeker niet alle nieuwe sigarenmakers uit volle overtuiging de fabriekspoorten 
zullen zijn binnengestapt. De meeste sigarenmakersgezinnen waren echter niet volledig 
afhankelijk van loonarbeid. Thuiswerk, de opbrengst van ‘den hof’ en het kleinvee maak-
ten van het gezin in zekere zin ook een productie-unit, waardoor er geen sprake was van 
een zuivere family wage economy, maar van een aangepaste vorm daarvan, de adaptive fam-
ily wage economy.116



 Agrariërs 145

Agrariërs

Nadat in de voorgaande paragrafen de sigarenmakers zijn behandeld, wordt hierna aan-
dacht besteed aan de landbouwers. De landbouwsector werd aan het einde van de negen-
tiende eeuw getroffen door de agrarische crisis (1875-1895), die zich in eerste instantie ma-
nifesteerde in de akkerbouw. Door de opkomst van de stoomschepen en de daardoor sterk 
dalende transportkosten werd West-Europa namelijk vanaf 1875 overspoeld met goedkoop 
Amerikaans graan.117 Hoewel deze crisis over het algemeen op de zandgronden minder 
ernstige gevolgen had dan in andere landbouwgebieden, bevorderde deze wel de moder-
niseringstendens in de landbouw.118 Belangrijke innovaties in die periode waren de invoe-
ring van kunstmest en de opkomst van zuivelcoöperaties. In 1890 werd in Valkenswaard 
in de landbouw zowel guano als kunstmest gebruikt, terwijl in 1900 daarnaast groene 
bemesting met lupinen werd toegepast.119 Ook ontstond in 1894 een coöperatieve zuivel-
fabriek met sigarenfabrikant Antoon van Best als bestuursvoorzitter.120 Door de toename 
van de grondopbrengsten konden boeren voor de markt gaan produceren waardoor ook 
in deze sector een geldeconomie tot stand kwam en de louter op zelfvoorziening gerichte 
productie gaandeweg tot het verleden ging behoren. Maar de rendementsstijging leidde 
er ook toe dat met een relatief beperkt grondoppervlak toch nog een toereikend inkomen 
kon worden gegenereerd.121 Mogelijke effecten van de industrialisatie op de ontwikkelin-
gen in de landbouwgroep zijn tot dusverre echter nauwelijks bestudeerd. De sector is in 
de geschiedschrijving lange tijd ‘fijngemangeld tussen kapitaal en arbeid’, de groepen 
naar wie traditioneel de meeste aandacht van historici uitging.122 Theorievorming over de 
mogelijke effecten van het industrialisatieproces op de landbouwende bevolkingsgroep 
bleef daardoor dan ook achter. Een van de weinige theorieën hierover gaat ervan uit dat 
industrialisering leidde tot een trek van kleine geproletariseerde boeren naar de stad.123 
De vraag is of dit inderdaad zo was en zo ja, of dit de enige beweging was die door de in-
dustrialisatie bij de landbouwers in gang werd gezet. Of had de economische omwente-
ling wellicht ook nog gevolgen voor de omvang, samenstelling en herkomst van de groep 
agrariërs? Deze vragen vormen het centrale thema van deze paragraaf, aangevuld met de 
vraag welke invloed het ontbreken van een proto-industriële voorfase in Valkenswaard op 
dat proces heeft gehad.

112    Dit betreft het totaal van gehuwde vrouwen, kostgangers en inwonende familieleden, werkzaam in de tabaks-
industrie.

113    Zie de behandeling van de theorie van de moral economy in hoofdstuk 2.
114    Van Poppel, Trouwen in Nederland, 221. 
115    Klep, ‘The relationship between parents and adult children’, 391.
116   Baud en Engelen, ‘Introduction: structure or strategy’, 352; Fontaine en Schlumbohm, ‘Household strategies 

for survival’, 3.
117    Van Zanden, De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw, 248.
118    Van Zanden, De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw, 282 en 283.
119   RHCe, GA VW, inv.nrs. 1470 en 1480, Landbouwverslagen 1890 en 1900.
120   Van Mierlo, ‘Een soepel fabriekske’, 20.
121    Van Zanden, De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw, 335-337.
122   Lucassen, ‘De sociale ontwikkeling’, 124.
123    Lucassen, ‘De sociale ontwikkeling’, 125.
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Ontwikkeling omvang en samenstelling beroepsgroep landbouw

Net als bij de analyses van de sigarenmakers is ook in deze paragraaf de beroepsvermel-
ding in de bevolkingsregisters bepalend voor de beantwoording van de vraag of iemand als 
‘landbouwer’ wordt beschouwd. Deze keuze is gebaseerd op de mogelijkheid om gegevens 
van individuen uit de bevolkingsregisters te koppelen aan die afkomstig uit andere bron-
nen, zoals het kadaster of de kohieren van de hoofdelijke omslag. Methodologisch doet 
zich bij deze analyse evenwel het probleem voor van de onvolledigheid van de beroepsver-
meldingen bij de partners van de gezinshoofden, met name in de agrarische gezinnen. De 
stellige indruk bestaat dat de hierbij gevolgde gemeentelijke beleidslijn in de verschillende 
peiljaren niet consistent is geweest. Zo wordt bij de partner vaak in het ene peiljaar wel als 
beroep ‘Landbouwster’ vermeld, maar blijft in een volgend peiljaar deze vermelding ach-
terwege, terwijl het gezinshoofd op beide momenten de beroepsvermelding ‘Landbouwer’ 
behoudt. Daardoor zouden de mutaties in aantal beroepsbeoefenaren tussen die momen-
ten geen weergave vormen van daadwerkelijk opgetreden veranderingen. Om die reden is 
de analyse beperkt tot de ontwikkeling en samenstelling van de groep gezinshoofden die 
in het bevolkingsregister als hoofdberoep de vermelding ‘landbouwer’ hebben gekregen. 
Daarmee blijven gezinnen waarvan het hoofd geen beroepsvermelding had maar waar, sa-
men met de thuiswonende kinderen, wel een landbouwbedrijf werd uitgeoefend, ten on-
rechte buiten beschouwing. Een nadere analyse leert echter dat het aantal gezinnen dat dit 
mogelijk betreft, zeer beperkt is. Dit zou in 1880 namelijk maximaal één bedrijf zijn, in 
1890 drie, in 1900 geen, in 1910 één en in 1920 maximaal negen. Omdat ook onzekerheid 
bestaat of in die gevallen werkelijk een boerenbedrijf werd uitgeoefend dan wel dat de kin-
deren elders in de landbouw actief waren, is besloten deze gezinnen niet in de analyse te 
betrekken. Teneinde de gevolgen van de industrialisatie op het landbouwbedrijf optimaal 
te kunnen waarnemen, is daarnaast de onderzoekspopulatie binnen de hoofdberoeps-
groep ‘landbouw’ afgebakend tot landbouwers die voor eigen rekening werkten. Hiervoor 
is de populatie beperkt tot de zuivere beroepsvermelding ‘landbouwer’ in de bevolkingsre-
gisters en, voor de peiljaren 1900 en 1910, daarbinnen tot de aantekening ‘H’ (werkzaam 
als hoofd en niet als ondergeschikte) bij de beroepsvermelding in het bevolkingsregis-
ter van die jaren. Deze aantekening ontbreekt in de andere peiljaren. Bij de berekenin-
gen van de grondoppervlakten zijn verder de bekende pachtboeren geëlimineerd – dit 
betrof een klein aantal – om het gemiddelde grondbezit zo zuiver mogelijk te bepalen.124

Tussen 1850 en 1920 nam de omvang van de Valkenswaardse boerenstand af, zowel 
in absolute als in relatieve zin, zij het dat deze ontwikkeling niet gelijkmatig plaatsvond. 
In 1850 stond bij 116 gezinshoofden ‘landbouw’ als hoofdberoep geregistreerd, een aan-
deel van 48,3% van de totale gezinshoofdenpopulatie (tabel 3.14).125 Tien jaar later was dat 
aandeel iets geringer, namelijk 43,0% en verdienden 99 van de 230 gezinshoofden hun 
inkomen in de landbouw.126 In de twee volgende decennia was de daling groter waardoor 
in 1880 het aantal landbouwende gezinshoofden 80 bedroeg (28,6%). Bij deze afname 
kan de agrarische crisis een rol hebben gespeeld, aangezien het aantal landbouwers in 
1890 verder daalde tot 71 (20,6% van de gezinshoofden). In het decennium daarna trok 
ondanks de crisis het aantal landbouwers sterk aan tot 109 om daarna opnieuw terug te 
vallen, nu tot 93 in 1910 en vervolgens op dat niveau nagenoeg te stabiliseren met 95 ge-
zinshoofden in 1920 (10% van het totale aantal gezinshoofden). Ook daalde het gemid-
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delde grondbezit van de Valkenswaardse agrariër tussen 1880 en 1920 van 5,25 tot 3,95 
hectare, een daling van 24,8%, die zich geheel voltrok in de periode 1890-1900, het de-
cennium waarin het aantal landbouwers sterk toenam. Het gemiddelde is hier berekend 
exclusief de pachters van de Maatschappij van Welstand. In het tijdvak 1890-1900 daalde 
het gemiddelde grondbezit van 5,40 tot 3,92 hectare, een afname van 27,4%. Ook nam 
tussen 1880 en 1920 het totale grondbezit van de landbouwers (van het gezinshoofd en 
partner) af, van circa 400 tot 360 hectare. Daartegenover gingen enkele grote sigarenfa-
brikanten belangrijke grondposities innemen, uitmondend in een areaal van ruim 107 
hectare in 1920.127

Tabel 3.14 Ontwikkeling van het aandeel van gezinshoofden in de landbouw, Valkenswaard 

(1850-1920) en Leende (1870-1921)

Valkenswaard 1850 1862 1880 1890 1900 1910 1920

Aantal gezinshoofden/hoofdberoepsgroep landbouw 116 99 80 72 112 105 98

-/- Schaapherders/Landarbeiders pm pm pm 1 1 1 3

-/- Niet-zelfstandige agrariërs128 pm pm pm pm 2 11 pm

Herberekend aantal gezinshoofden/landbouwers 116 99 80 71 109 93 95

In % van totaal aantal gezinshoofden 48,3 43,0 28,6 20,6 24,3 15,1 10,0

Leende 1870 1901 1921

Aantal gezinshoofden/landbouwers 137 163 179

In % van totaal aantal gezinshoofden 45,4 60,8 60,1

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1212, 1218-1229, 1233-1236, 1244 en 1245, Bevolkingsregisters 1850, 1880-1920, Dienst-
bodenregisters 1880-1921, Gezinskaartensysteem 1920-1934 en Afzonderlijk registratiekaartensysteem, 1920-1934; 
RHCe, GA Leende, inv.nrs. 1717-1725 en 2505-2507, Bevolkingsregisters 1870-1931; Walinga, Protestant in het roomse 
land, 74-78.

Als deze ontwikkeling wordt afgezet tegenover die in de buurgemeente Leende, worden 
de verschillen scherper. In tegenstelling tot de situatie in Valkenswaard nam vanuit een 
vrijwel identieke uitgangspositie het belang van de landbouw in Leende tussen 1870 en 
1900 toe met ruim vijftien procentpunten tot 60,8% om daarna vrijwel op dit hoge niveau 
te stabiliseren (tabel 3.14). De omschrijvingen in de bevolkingsregisters van Leende laten 
geen verdere onderverdeling in de hoofdberoepsgroep landbouw toe. De berekende per-
centages van deze gemeente vormen daardoor een maximumpositie.

Maar niet alleen de omvang van de beroepsgroep landbouw vertoonde een zekere dyna-
miek, ook de samenstelling van de groep was onderhevig aan schommelingen, zie tabel 

124   Dit betreft de pachters van de Maatschappij van Welstand: vier in de peiljaren 1880, 1890 en 1920, en drie in 
1900 en 1910 (Walinga, Protestant in het roomse land, 74-78).

125    RHCe, GA VW, inv.nr. 1212, Bevolkingsregisters, 1850-1860.
126   RHCe, GA VW, inv.nrs. 1213-1216, Bevolkingsregisters, 1862-1869.
127   Eigen telling uit kadastrale leggers. Dit betreft het totale areaal aan grondbezit, inclusief bouw- en weiland van 

het gezinshoofd en zijn partner. De belangrijkste sigarenfabrikanten annex grondeigenaren waren Antonius 
van Best (84 ha), Petrus Gijrath (14 ha) en Petrus Jacobus Bots (9 ha).

128   Betreft hoofden met als beroepsvermelding ‘landbouwer’ en de aantekening ‘O’ (ondergeschikt). Deze gege-
vens zijn alleen in 1900 en 1910 bekend.



148 3 Tabakswerkers en landbouwers

3.15. Steeds bleek aan het einde van het decennium nog maar ongeveer de helft van de ge-
zinshoofden van het begin van dat tijdvak in deze sector actief te zijn. Deze afname werd 
voor een groot deel veroorzaakt door sterfte, over alle peilmomenten samen gemiddeld 
goed voor 48% van de vermindering. De omvang van de sterfte werd negatief beïnvloed 
door de relatief hoge gemiddelde leeftijd van het landbouwende gezinshoofd (54,1 jaar). 
In ongeveer gelijke mate werd vervolgens de afname van het aantal agrariërs veroorzaakt 
door vertrek uit Valkenswaard (15%), beroepsbeëindiging (14%) of doordat ze geen gezins-
hoofd meer waren (13%). Beroepsconversie ten slotte bleek relatief de geringste oorzaak 
van de afname (10%). Deze wisseling van professie vond met name plaats richting ‘arbei-
der’, de nieuwe beroepsbestemming van 65% van de overstappende ex-landbouwers. En-
kelen van hen werden daarbij ‘land’arbeider. Slechts één van de twintig ex-landbouwers 
ging de sigarenindustrie in. De terugtredende gezinshoofden waren gemiddeld gespro-
ken op leeftijd, 59,8 jaar aan het begin van het decennium, en naar schatting doorgaans 
zo’n vijf jaar ouder bij het verlaten van het bedrijf. Het exacte moment van terugtreding 
is niet bekend, wel dat het ergens in het decennium moet hebben plaatsgevonden. Van-
daar de aanname van gemiddeld vijf jaar. Van gezinshoofd werden zij kostganger (11,5%) 
of, veel vaker, inwonend familielid (88,5%) waarbij dat in driekwart van de gevallen (76%) 
het gezin van een zoon of dochter was. Overigens was slechts één op de drie (31,8%) ge-
zinshoofden bij wie werd ingewoond, ook landbouwer.

De grootste aanwas van nieuwe landbouwers (36%) kwam door immigratie en beroeps-
conversie (34%), op enige afstand gevolgd door agrariërs die voor het eerst als gezinshoofd 
werden geregistreerd (29%). De laatste categorie bestond voor driekwart uit kinderen die 
het ouderlijke boerenbedrijf overnamen of een nieuw bedrijf begonnen (52,5%) dan wel 
verweduwde partners van overleden landbouwers (23%). Bij beroepsconversie vond de 
overstap vooral (62,9%) plaats vanuit een arbeiderspositie, op afstand gevolgd door die 
van ambachtsman (18,6%). De beschikbare gegevens laten een verdere verfijning van de 
beroepsgroep ‘arbeider’ niet toe. Een overstap vanuit de sigarenindustrie kwam zelden 
voor aangezien slechts in 4,3% van de gevallen de nieuwe landbouwer uit deze sector af-
komstig was. Dit is een opvallende afwijking ten opzichte van de situatie bij de Twentse 
textielarbeiders die hun bestaansstrategie richtten op het te zijner tijd overnemen van de 
ouderlijke boerderij en niet op een loopbaan als textielarbeider.129 Dit verschil in oriëntatie 
zou het gevolg kunnen zijn geweest van het ontbreken van een proto-industriële voorfase 
in Valkenswaard en de aanwezigheid daarvan in de Twentse regio, en van een van de ka-
rakteristieken van de tabaksindustrie. In de proto-industriële voorfase in Twente werden 
textiel- en landbouwwerkzaamheden op één plaats gecombineerd, namelijk in het land-
bouwgezin. Daardoor ontbrak een scherpe scheiding tussen de beide werkzaamheden en 
bleef het pre-industriële normen- en waardenstelsel – gericht op voortzetting van het ou-
derlijke boerenbedrijf – als ideaal in stand. In Valkenswaard ontbrak deze voorfase niet al-
leen, maar was boerenarbeid voor een sigarenmaker ook uit den boze vanwege de gevol-
gen daarvan voor de vingers en handen. Dit verscherpte de scheidslijn met het verleden 
en veelal was de op jeugdige leeftijd begonnen sigarenmaker-landbouwerszoon na meer 
dan een decennium werkzaam te zijn geweest in de tabaksnijverheid, de landbouw dan 
ook ontgroeid, nog los van de vraag naar de levensvatbaarheid van het ouderlijke boeren-
bedrijf, zie later in dit hoofdstuk.
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Tabel 3.15 In- en uitstroom in de beroepspopulatie van landbouwers-gezinshoofden per decen-

nium te Valkenswaard in de periode 1880-1920

1880-1890 1890-1900 1900-1910 1910-1920 Totaal %

Aantal begin tijdvak 80 71 109 93

Instroom

+/+ geïmmigreerd 13 15 22 25 75 36%

+/+ van ‘ander beroep’ 6 34 12 18 70 34%

+/+ nieuw als 1e beroep 1 1 2 1%

+/+ nieuw als gezins hoofd 12 19 16 14 61 29%

Totaal instroom +/+ 32 +/+ 69 +/+ 50 +/+ 57 +/+ 208 100%

Uitstroom

-/- overleden 19 19 30 24 92 48%

-/- geëmigreerd 9 5 7 7 28 15%

-/- naar ‘zonder beroep’ 3 2 9 13 27 14%

-/- naar ‘ander beroep’ 7 2 7 4 20 10%

-/- geen gezinshoofd meer 3 3 13 7 26 13%

Totaal uitstroom -/- 41 -/- 31 -/- 66 -/- 55 -/- 193 100%

Mutatiesaldo -/- 9 +/+ 38 -/- 16 +/+ 2 +/+ 15

Aantal einde tijdvak 71 109 93 95

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1212, 1218-1229, 1233-1236, 1244 en 1245, Bevolkingsregisters 1850, 1880-1920, Dienst-
bodenregisters 1880-1921, Gezinskaartensysteem 1920-1934 en Afzonderlijk registratiekaartensysteem, 1920-1934.

Migratie blijkt voornamelijk plaats te vinden van en naar omliggende gemeenten. Als 
buurgemeenten zijn aangemerkt de aan Valkenswaard grenzende plaatsen: Borkel en 
Schaft, Dommelen, Waalre, Heeze en Leende, en als nabuurgemeenten de aan de Val-
kenswaardse buurgemeenten grenzende dorpen: Aalst, Bergeijk, Geldrop, Gestel, Maar-
heeze, Mierlo, Riethoven, Soerendonk, Veldhoven, Westerhoven, Zeelst en Zesgehuch-
ten. Meer dan de helft van de emigranten (57,1%) vertrok naar een van de buurgemeenten 
van Valkenswaard. Bij de immigranten blijkt het gros (61,3%) afkomstig te zijn uit een 
van de Valkenswaardse buurgemeenten (33,3%) of uit een nabuurgemeente (28%). De 
zeven herkomstgemeenten met het grootste aantal immigranten, samen goed voor 56% 
van de immigratie, hadden in 1909 gemiddeld een landbouwratio van 61%. Dit waren de 
gemeenten Borkel (met een landbouwratio in 1909 van 81%), Budel (40%), Dommelen 
(73%), Leende (62%), Soerendonk (70%), Riethoven (72%) en Waalre (32%).130 Er werd 
dus vooral geïmmigreerd uit gemeenten met een grote landbouwpopulatie. Net als wat 
eerder bij de sigarenmakers is vastgesteld, oefende het overgrote deel van de immigre-
rende gezinshoofden die in Valkenswaard als hoofdberoep landbouw hadden, ook al in de 
plaats van herkomst dit beroep uit. Van de in totaal 75 geïmmigreerde gezinshoofden (zie 
tabel 3.15, kolom Totaal) kwamen er 11 van buiten het werkgebied van het RHCe en kon-

129   Heerma van Voss en Vermeulen, Living strategies.
130   CBS, Uitkomsten beroepstelling 1909, Deel 2.
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den er 2 niet worden teruggevonden. Van de 62 resterende immigranten hadden er 50 in 
de herkomstplaats een beroepsvermelding, van wie 74% in de landbouw en 26% in een 
andere sector. Dit betrof in twee van de drie gevallen de beroepsvermelding ‘arbeider’, het-
geen ook nog zou kunnen duiden op landarbeider. Van degenen zonder beroepsvermel-
ding in de plaats van herkomst (12) bleek 83,3% afkomstig te zijn uit een gezin waarin het 
hoofd landbouwer was en 16,7% uit een gezin waarin dat niet het geval was.131

Het positieve verschil tussen immi- en emigratie leidde bij de landbouwers tot een be-
hoorlijk migratieoverschot, dat toenam van 4 personen in het tijdvak 1880-1890 tot 18 in 
de periode 1910-1920. Hierdoor werd het aandeel autochtonen in de populatie landbou-
wende gezinshoofden steeds geringer. Daalde dit percentage tussen 1850 en 1862 met 
tien procentpunten tot 65,7%, daarna bleef het drie decennia min of meer stabiel. Maar 
na 1890 werd dit aandeel opnieuw snel kleiner tot 51,4% in 1900 en 34,7% in 1920 (ta-
bel 3.16). Kortom: het verminderde belang van de landbouw in de economische struc-
tuur ging in Valkenswaard gepaard met een afnemende autochtone bedrijfsvoering. Ook 
hier is de ontwikkeling contrair aan die in Leende, waar het percentage autochtone ge-
zinshoofden in de landbouw aanmerkelijk hoger was. In 1870 bedroeg dat 89,8% tegen-
over ongeveer 65% in Valkenswaard. Hoewel dat percentage in de decennia daarna ook in 
Leende enigszins daalde, tot 76,5% in 1920, was dat toch nog ruim driemaal het Valkens-
waardse niveau van dat jaar. Tussen 1880 en 1920 steeg in Valkenswaard het aantal agra-
rische gezinnen waarin zowel het hoofd als de partner van elders kwam, van 23,6% tot 
51,2%. Omgekeerd zakte in die periode het aandeel van gezinnen waarvan zowel hoofd als 
partner in Valkenswaard geboren waren, van 36,4% (1880) tot 6,1% (1920). Het aandeel 
van ‘gemixte’ gezinnen, waarvan één van beide partners in Valkenswaard was geboren, 
bleef in de gehele periode 1880-1920 nagenoeg stabiel op ongeveer 40%.132

Tabel 3.16 Ontwikkeling van het aantal gezinshoofden in de landbouw en de mate waarin zij 

van autochtone afkomst zijn, Valkenswaard en Leende (1850-1920)

Valkenswaard 1850 1862 1880 1890 1900 1910 1920

Aantal gezinshoofden/landbouwers 116 99 80 71 109 93 95

Van wie geboren in Valkenswaard 75,9% 65,7% 65,0% 59,7% 51,4% 43,0% 34,7%

Leende 1870 1901 1921

Aantal gezinshoofden/landbouwers 137 163 179

Van wie geboren in Leende 89,8% 82,8% 76,5%

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1212, 1218-1229, 1233-1236, 1244 en 1245, Bevolkingsregisters 1850, 1880-1920, Dienst-
bodenregisters 1880-1921, Gezinskaartensysteem 1920-1934 en Afzonderlijk registratiekaartensysteem, 1920-1934; 
RHCe, GA Leende, inv.nrs. 1717-1725 en 2505-2507, Bevolkingsregisters 1870-1931.

Het laatste onderdeel van de analyse van de samenstelling van de groep agrarische ge-
zinshoofden vormen de verschillen in de landbouwgroep in grondbezit en in inkomen. 
Overigens hoeft het bezit van een kleiner areaal niet per se te betekenen dat ook minder 
grond werd bewerkt. Door huur of pacht lag mogelijk een groter areaal binnen bereik. In 
Valkenswaard bevonden zich enkele pachtboerderijen. Zo verwierf de protestantse Maat-
schappij van Welstand, opgericht in 1822 met als doel het behoud van hervormde ge-
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meenten in Noord-Brabant, in de periode 1839-1860 vier hoeven met in totaal 34 hec-
tare grond.133 Ook bezaten vermogende inwoners, zoals de broers Antoon en Jasper van 
Best, landerijen en soms ook boerenhoeven, die zij verhuurden of verpachtten aan der-
den.134 Het landbouwverslag van 1900 vermeldt twaalf pachters, van wie zeven met een 
oppervlakte van vijf of meer hectare, een oppervlakte die, zoals in hoofdstuk 2 is vastge-
steld, minimaal nodig was om voor de markt te kunnen produceren.135 Maar omdat met 
uitzondering van de pachters van ‘de maatschappij’ van de huur- en pachtconstructies 
geen bronnen beschikbaar zijn, blijft de analyse noodgedwongen beperkt tot het feitelijke 
grondbezit. Om de gemiddelde bezitspercentages zo zuiver mogelijk te berekenen, zijn 
in de navolgende grondanalyses de pachters van de hoeven van de Maatschappij van Wel-
stand niet betrokken.

De omvang van het landbezit van de emigranten en de beroepsveranderaars was, met 
een indexcijfer van 28 respectievelijk 36, aanmerkelijk geringer dan dat van de gemiddel-
de landbouwer (indexcijfer 100, zie tabel 3.17). Ook het gezinshoofd dat het landbouwbe-
roep vaarwel zei zonder een nieuw beroep te gaan uitoefenen, bezat met een geïndexeerde 
omvang van 62 minder grond dan gemiddeld. De als gezinshoofd terugtredende agrariër 
en de overleden landbouwer bezaten daarentegen een gemiddelde grondoppervlakte of 
meer met een indexcijfer van 98 respectievelijk 115 (tabel 3.17). Ook bij de geïmmigreerde 
landbouwers en de beroepsoverstappers was het eigendomsareaal met een index van 28 
respectievelijk 47 aanmerkelijk lager dan het gemiddelde agrarische grondbezit.

Geëmigreerde boeren hadden niet alleen minder grond in bezit maar genereerden ook 
lagere inkomens. Tegenover een gemiddelde van 84% van de landbouwende gezinshoof-
den dat op de peilmomenten tussen 1880 en 1920 werd aangeslagen voor de hoofdelijke 
omslag, bedroeg dat percentage voor de groep emigrerende landbouwers 63%.136 Kenne-
lijk verlieten met name arme en geproletariseerde landbouwers Valkenswaard om hun 
geluk elders te beproeven. Een nadere analyse leert verder dat voor het overgrote deel 
(72,7%) noch deze landbouwers, noch hun partners uit Valkenswaard afkomstig waren. 
Hanagan stelt in zijn onderzoek in het Franse Stéphanois weliswaar ook vast dat gepro-
letariseerde landbouwers een mobiele groep vormden. Maar anders dan in Valkenswaard 
waren het in Stéphanois de boeren zelf die industriële arbeid gingen verrichten.137

Bij de geïmmigreerde landbouwers en de beroepsoverstappers is eenzelfde verband 
aanwezig: naast een geringer grondbezit werden ook zij met percentages van 75,7% res-

131    De beroepsgegevens zijn ontleend aan de bevolkingsregisters van de diverse herkomstplaatsen. Veelal waren 
dat vermeldingen op het moment dat het register werd aangelegd, hetgeen vele jaren vóór het tijdstip van 
emigreren kon zijn. Vandaar dat meer dan eens in de registers vanwege de jonge leeftijd van betrokkenen op 
dat moment nog geen beroep kon worden vermeld. Dit laat onverlet dat op het moment van migratie wel een 
beroep kon zijn uitgeoefend zonder dat dat op dat moment in het bevolkingsregister werd vastgelegd.

132    Gegevens ontleend aan het ten behoeve van dit onderzoek opgebouwde basisbestand, zie bijlage 1 Bronnen-
verantwoording. Overigens zijn omwille van de zuiverheid steeds slechts die gezinnen in de berekening be-
trokken waarvan het hoofd een partner had en beiden op het peilmoment nog in leven waren.

133    Walinga, Protestant in het roomse land, 71-77.
134   Van den Besselaar en Van Mierlo, ‘Met klinkende en blinkende penningen’, 155 en 162; In 1898 bezat sigaren-

fabrikant Antonius van Best tenminste één hoeve (Nieuwe Tilburgsche Courant, 1 mei 1898).
135    RHCe, GA VW, inv.nr. 1480, Landbouwverslag 1900.
136   Gegevens ontleend aan het ten behoeve van dit onderzoek opgebouwde basisbestand, zie bijlage 1 Bronnen-

verantwoording.
137    Hanagan, ‘Agriculture and industry’, 81 en 100.
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pectievelijk 80% minder vaak aangeslagen voor de hoofdelijke omslag, tegenover het eer-
der vermelde gemiddelde van 84% voor de gehele groep landbouwende gezinshoofden. 
De categorie nieuwe gezinshoofden in de landbouw bezat daarentegen een ruim meer 
dan gemiddelde grondoppervlakte (index 125). Ook werd deze groep iets vaker aange-
slagen voor de hoofdelijke omslag (86,9% ten opzichte van 84% gemiddeld). Zoals te 
verwachten valt, herbergt de groep immigranten het grootste aandeel (81,3%) allochtone 
landbouwers. Allochtoon wil hier zeggen dat noch het gezinshoofd noch zijn partner in 
Valkenswaard zijn geboren. Een verdere analyse laat zien dat landbouwgezinnen waar-
van zowel het hoofd als de partner van buiten Valkenswaard kwamen, een aanmerkelijk 
kleiner grondareaal in eigendom hadden dan gezinnen van wie beiden uit deze gemeente 
afkomstig waren. Op de peildata had de eerste groep een gemiddeld grondbezit van 1,96 
hectare tegenover de 4,04 hectare die de autochtone landbouwer en zijn eveneens in Val-
kenswaard geboren partner gemiddeld in eigendom hadden.

Als de toe- en de afname van de landbouwerspopulatie met elkaar worden vergeleken, 
blijkt dat vooral na 1900 de groep landbouwers zich niet langer in stand hield door fami-
liale substitutie, waarbij ideaaltypisch een zoon of dochter het bedrijf van de ouders over-
neemt en voortzet. Zelfs als alle nieuwe gezinshoofden afkomstig zouden zijn uit het ei-
gen gezin, dan nog was dit aantal in Valkenswaard te laag om te kunnen voorzien in de 
‘vacatures’ ontstaan door overlijden of terugtreding als agrarisch gezinshoofd. Dit leverde 
namelijk een deficit op van 10 in het decennium 1880-1890, 3 in het decennium erna om 
na 1900 te stijgen tot 27 (1900-1910) om ten slotte weer af te nemen tot 17 in het tijdvak 
1910-1920.138 Dit leidde tot een forse onvolledige familiale substitutie: zonen of dochters 
konden of wilden het ouderlijke bedrijf vaak niet voortzetten. Deze tekorten vormen ove-

Tabel 3.17 Het gemiddelde grondbezit op de verschillende peildata per categorie inkomende en 

uitgaande landbouwers, Valkenswaard 1880-1920

Reden (zie tabel 3.15) Gemiddelde oppervlakte grondbezit (ha) Index

Uitgaande landbouwers, afname aantal landbouwers door

Overlijden 5,10 115

Emigratie 1,22 28

Naar ‘zonder beroep’ 2,72 62

Naar ‘ander beroep’ 1,58 36

Geen gezinshoofd meer 4,31 98

Inkomende landbouwers, toename aantal landbouwers door

Immigratie 1,23 28

Van ‘ander beroep’ 2,08 47

Van ‘zonder beroep’ 2,94 67

Nieuw als gezinshoofd 5,54 125

Gemiddeld grondbezit landbouwers 4,42 100

Toelichting: als grondbezit is aangemerkt het grondareaal in bezit van het gezinshoofd in het laatste peiljaar voor 
beëindiging van het landbouwerschap (bij de uitgaande landbouwers) dan wel het eerstvolgende peiljaar na de start 
van het landbouwerschap (bij de inkomende landbouwers). Dit grondbezit is vervolgens per categorie gemiddeld 
over de vijf peiljaren.
Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1150-1163, Kadastrale leggers, 1832-1969.
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rigens een minimum aangezien niet alle nieuwe gezinshoofden uit het eigen gezin af-
komstig zullen zijn geweest. De aanwas kwam dus zeker na de eeuwwisseling van buiten 
de landbouw dan wel van buiten Valkenswaard, door beroepsconversie vanuit een ander 
beroep dan wel door immigratie, zie tabel 3.15. De vraag is of en in hoeverre hierin de in-
dustriële ontwikkeling een rol heeft gespeeld, een vraag waarop in de volgende paragraaf 
wordt ingegaan.

Samengevat nam het aantal landbouwers in het tijdvak 1850-1920 behoorlijk af, zij het 
dat het aantal in het tussenliggende tijdvak 1890-1900 daarentegen steeg. In relatieve zin 
marginaliseerde de landbouw echter als middel van bestaan, vooral na de eeuwwisseling. 
Dit in tegenstelling tot Leende waar de landbouwsector tussen 1870 en 1920 zijn positie 
zowel in absolute als in relatieve zin wist te versterken. Ook de samenstelling van de land-
bouwpopulatie veranderde voortdurend. De familiale substitutie bleek verregaand onvol-
ledig waardoor anderen, zoals arbeiders uit Valkenswaard zelf, maar ook landbouwers van 
buiten Valkenswaard, de mogelijkheid kregen om zich hier als agrariër te vestigen. Dit 
laatste leidde tot een behoorlijke allochtone inkleuring van de Valkenswaardse landbouw-
sector. Maar deze agrariërs waren minder honkvast dan hun autochtone beroepsgenoten. 
Ook hadden zij gemiddeld genomen minder grondareaal in eigendom dan de gevestigde 
boeren. Dat gold ook voor agrariërs die afscheid namen van het vak en overstapten naar 
een ander beroep. Daarbij kwam overigens een transitie naar de tabaksnijverheid nauwe-
lijks voor, evenmin als de omgekeerde beweging.

Invloed sigarenindustrie op landbouwpopulatie

In de voorgaande paragrafen is aangegeven dat in de landbouw de familiale substitutie 
niet in 100% van de gevallen plaatsvond. Dit is op zich overigens niet onlogisch omdat 
door het ongehuwd blijven van het gezinshoofd of door kinderloosheid niet altijd een 
partner of kinderen beschikbaar waren. Maar zeker na 1900 was dit in Valkenswaard een 
veelvoorkomend verschijnsel met 44 gevallen tussen 1900 en 1920.139 Afgezet tegenover 
de 74 opengevallen plaatsen in die periode betekent dit dat toen maximaal 40,5% van die 
plaatsen werd ingenomen door de partner of kinderen.140 De vraag is nu of de ontwik-
keling van de sigarenindustrie hierop van invloed is geweest. Daarom is voor de tijdvak-
ken 1880-1890 en 1900-1910 op individueel niveau nagegaan wat er in het tijdvak met 
het bedrijf gebeurde na het overlijden van een gezinshoofd dat aan het begin van het de-
cennium in het bevolkingsregister als hoofdberoep de vermelding ‘landbouwer’ had. Dit 
betrof negentien (1880-1890) respectievelijk dertig (1900-1910) gezinshoofden, zie tabel 
3.15. Op deze aantallen zijn drie respectievelijk zes gezinshoofden in mindering gebracht 
omdat zij bij hun overlijden ongehuwd waren dan wel kinderloos. Voor deze categorie ge-
zinshoofden was bedrijfsopvolging in familiekring (partner of kind) immers onmogelijk.

138    Het deficit is berekend op basis van de gegevens uit tabel 3.15 door uit deze tabel de aantallen in de catego-
rieën ‘overleden’ en ‘geen gezinshoofd meer’ te sommeren en vervolgens te verminderen met het aantal in 
de categorie ‘nieuw als gezinshoofd’. Voor de periode 1880-1890 leidt dat tot de volgende berekening: (19+3) 
-/- 12 = 10.

139   Dit is de som van de deficits van de tijdvakken 1900-1910 en 1910-1920 respectievelijk groot 27 en 17 gevallen.
140   De 76 opengevallen plaatsen zijn gebaseerd op tabel 3.15 waarbij voor het tijdvak 1900-1920 de aantallen bij 

‘overleden’ en ‘naar zonder beroep’ zijn gesommeerd (30+24+9+13).
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Van de resterende 16 respectievelijk 24 landbouwers is nagegaan wat er na hun overlij-
den met het bedrijf gebeurde. Leidend hiervoor waren (beroeps)vermeldingen, mutaties 
bij het gezin in het bevolkingsregister en de verkoop van bezittingen van de overledene in 
de kadastrale en notariële archieven. Dit leidt tot een overzicht zoals in tabel 3.18 is weer-
gegeven. Daaruit blijkt dat in het tijdvak 1880-1890 in 75% van de gevallen het bedrijf na 
het overlijden van het gezinshoofd werd voortgezet door de partner of een (aangetrouwd) 
kind en dat de gevallen waarin dit niet gebeurde, zich alle bevonden in de categorie van 
agrariërs met een klein grondbezit. Twintig jaar later blijkt de situatie ingrijpend te zijn 
gewijzigd. In de periode 1900-1910 werd niet alleen bijna twee derde (62,5%) van de 
bedrijven na het overlijden van het gezinshoofd niet voortgezet door ‘eigen volk’, maar 
kwam dit fenomeen ook in alle bedrijfscategorieën voor, zij het relatief het minst in de 
groep van boeren in bezit van een relatief groot grondareaal. De invloed van de sigaren-
industrie wordt zichtbaar als gekeken wordt naar de gezinssamenstelling aan het begin 
van het betreffende decennium. Dan blijkt dat in 1880 in de gezinnen waarvan na het 
overlijden van de ouders het bedrijf in de familie bleef, geen enkel kind werkzaam was in 
de sigarenindustrie, terwijl in de gezinnen waarvan de bedrijven niet werden voortgezet, 
in drie van de vier gevallen een of meer kinderen in de sigarenindustrie werkten. Voor 
de boeren van wie het bedrijf werd voortgezet, was dit beeld ook in het tijdvak 1900-1910 
zichtbaar: van de negen gezinnen was in totaal slechts één kind actief in de tabaksnijver-
heid. Ook nu was in de gevallen waarin het bedrijf niet werd voortgezet, bij de kleine en 
middelgrote bedrijven het tegenovergestelde het geval: in slechts twee van de elf gezin-
nen werkte geen enkel kind in de sigarenfabriek, terwijl in de overige negen gezinnen 
één tot vier kinderen per gezin daarin een inkomen verwierven. Bij de vier grote land-
bouwers van wie het bedrijf niet werd voortgezet, lijken bijzondere omstandigheden een 
rol te hebben gespeeld aangezien daar geen enkel kind werkte in de tabaksindustrie. Het 
gaat hier om de nabestaanden van de overleden agrariërs Francis Driessen (overleden 
in 1903), Laurens Jansen (1900), Hubertus Verdonschot (1905) en Peter van Otterdijk 
(1907). In één geval namen de stiefkinderen het bedrijf niet over dan wel mochten zij 
wellicht het bedrijf niet overnemen en in twee gevallen verkochten de weduwen de on-
roerende goederen, waarschijnlijk om met de vrijkomende gelden in hun levensonder-
houd te kunnen voorzien. In het vierde en laatste geval lijken de beide zoons geen trek 

Tabel 3.18 Bedrijfsopvolging bij boerenbedrijven, Valkenswaard 1880-1890 en 1900-1910141

Jaar
Bedrijf 

voorgezet?

Bedrijfsomvang
Totaal %

Groot (> 6 ha) Midden (3-6 ha) Klein (< 3 ha)

1880-1890
Ja 3 3 6 12 75,0%

Neen 4 4 25,0%

Totaal 3 3 10 16 100%

1900-1910
Ja 4 1 4 9 37,5%

Neen 4 3 8 15 62,5%

Totaal  8 4 12 24 100%

Bron: gegevens ontleend aan het ten behoeve van dit onderzoek opgebouwde basisbestand, zie bijlage 1 Bronnen-
verantwoording.
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gehad te hebben in de boerderij. Zij verdeelden het onroerend goed en verhuurden dat 
waarschijnlijk daarna aan derden.

Uit de analyse blijkt dat de ontwikkeling van de sigarenindustrie een behoorlijke in-
vloed heeft gehad op de bedrijfsopvolging, zeker bij de boeren met een gering of middel-
groot grondbezit. Dit is verklaarbaar omdat een dergelijk klein grondareaal slechts toerei-
kend was als het gezinsinkomen werd aangevuld met looninkomsten van thuiswonende 
kinderen. Maar dit was geen situatie die continuïteit kon garanderen en die kinderen een-
maal werkzaam in de sigarenindustrie, kon bewegen om terug te keren naar de landbouw 
en een gezin te stichten. Het grondbezit was immers gering en vereiste aanvullende in-
komsten van kinderen. Maar die moesten daarvoor eerst de leeftijd van tenminste twaalf 
jaar bereiken. Vaak ging er dan ook bij pasgetrouwden meer dan een decennium over-
heen voordat kinderen looninkomsten konden verwerven en in die tussentijd bleven de 
inkomsten van de boerderij zelf onder subsistence level. De sigarenindustrie had daarom 
niet alleen tot gevolg dat er meer kleine landbouwbedrijven kwamen die, aangevuld met 
looninkomsten van kinderen, een toereikend gezinsinkomen opleverden. Door diezelfde 
industrie waren de landbouwers veelal ook gedoemd eendagsvliegen te blijven zonder uit-
zicht op een voortbestaan van het bedrijf na hun dood. De landbouw werd zo door de in-
dustrie als het ware van binnenuit uitgehold. Daardoor kregen anderen in en buiten Val-
kenswaard de kans om een boerenbedrijf te starten.

De mate waarin thuiswonende kinderen werden tewerkgesteld in de sigarenfabrieken 
blijkt sterk samen te hangen met de omvang van het grondareaal in bezit van de landbou-
wer-gezinshoofden. Tabel 3.19 laat zien dat, gecumuleerd voor vier peilmomenten, kin-

141    In dit overzicht zijn de pachters van de Maatschappij van Welstand niet opgenomen.

Afb. 3.11 De boerderij van Martinus Koolen in het gehucht de Zeelberg (collectie Heemkundekring Weer-
derheem).
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deren van grotere landbouwers voor het overgrote deel in de landbouw actief waren. Niet 
alleen was daar gezien de bedrijfsomvang meer gelegenheid voor, maar ook kunnen sta-
tusaspecten daarbij een rol hebben gespeeld, bijvoorbeeld het adagium dat een boeren-
zoon of -dochter op een boerderij thuishoort en niet in een fabriek. Gecumuleerd over de 
vier peilmomenten bezat slechts 14,9% van de kinderen van de grotere landbouwers een 
beroepsvermelding in de sigarenindustrie. Daartegenover was bijna driekwart (72,4%) 
van hun kinderen in de landbouw actief; op het ouderlijke boerenbedrijf of op dat van 
een derde.

Bij de landbouwers met een klein eigen grondareaal was slechts 13,8% van de thuiswo-
nende kinderen in de landbouw actief (tabel 3.19). Interessant is de ontwikkeling van dit 
gemiddelde percentage over de periode 1890-1920. Dan is er een dalende trend te zien, 
namelijk van 17,6% in 1890 tot 6,8% in 1920, een daling die vooral na 1910 inzette (ta-
bel 3.20). Daarentegen was ongeveer twee derde (69,6%) van de kinderen van deze klei-
ne landbouwers werkzaam in de sigarenindustrie (tabel 3.19). Deze ontwikkeling laat een 
opgaande lijn zien, van 64,7% in 1890 tot 79,5% in 1920. Ook nu met name stijgend in 
het decennium na 1910 (tabel 3.20). Zoals ook Hanagan signaleert, hadden kleine boeren 
vaak een arbeidsoverschot omdat de geringe omvang van het in gebruik zijnde land een 
productieve inzet van alle beschikbare gezinsleden verhinderde.142

Tabel 3.19 Beroepsuitoefening thuiswonende kinderen landbouwersgezinnen, 1890-1920143

Omvang grondbezit 
ge zinshoofd en partner

Aantal
landbouwers-

gezinnen

Aantal kinderen 
in gezin met een 

beroepsvermelding

Beroep kinderen

Sigaren-
industrie

Land-
bouw

Overig

Minder dan 3 ha 193 319 69,6% 13,8% 16,6%

3 ha en minder dan 6 ha 63 76 42,1% 42,1% 15,8%

6 ha of meer 98 181 14,9% 72,4% 12,7%

Totaal144 354 576 48,8% 35,9% 15,3%

Toelichting: als thuiswonend kind wordt aangemerkt de bij de ouder(s) wonende zoon of dochter, ongeacht de leeftijd.
Bron: gegevens ontleend aan het ten behoeve van dit onderzoek opgebouwde basisbestand, zie bijlage 1 Bronnen-
verantwoording.

Maar ook bij de thuiswonende kinderen van de grote boeren – landbouwers met een eigen 
grondbezit van meer dan zes hectare – daalde het emplooi in de landbouw. Had in 1890 
nog 73,9% van deze kinderen een beroepsvermelding in de landbouw, in 1920 was dat 
aandeel geslonken tot 58,8%, na een aanvankelijke stijging in 1900 tot 78,8% (tabel 3.20). 
Deze trend werd ook bij de grotere agrariërs gecompenseerd door de toename van het 
aantal kinderen werkzaam in de sigarenindustrie. Dat aandeel steeg van 10,9% in 1890 
tot 23,5% in 1920 (tabel 3.20), waarbij de stijging met name na de eeuwwisseling plaats-
vond. Zo ontstond bij de Valkenswaardse landbouwers, eerst bij degenen met een beperkt 
grondareaal en later ook bij de boeren met meer eigen grondbezit, een aangepaste vorm 
van de family economy. Het boerengezin was niet meer louter een productie- en consump-
tie-eenheid, maar kende ook een loonbestanddeel als inkomstenbron, waardoor een adap-
tive family economy ontstond.145 
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Tabel 3.20 Aandeel van thuiswonende kinderen van landbouwers, werkzaam in de landbouw 

(LA) respectievelijk sigarenindustrie (SM) als proportie van het totale aantal landbouwerskin-

deren met een beroepsvermelding in de verschillende peiljaren van het tijdvak 1890-1920

Omvang grondbezit 
gezinshoofd en partner

Landbouw (LA)/
Sigarenindustrie (SM)

1890 1900 1910 1920

Minder dan 3 ha
LA 17,6% 17,0% 15,7% 6,8%

SM 64,7% 65,2% 66,7% 79,5%

3 ha en minder dan 6 ha
LA 55,6% 32,0% 40,0% 35,7%

SM 22,2% 56,0% 40,0% 57,1%

6 ha of meer
LA 73,9% 78,8% 67,3% 58,8%

SM 10,9% 10,6% 21,2% 23,5%

Totaal 
LA 57,8% 38,9% 33,5% 17,6%

SM 24,4% 46,3% 50,6% 68,9%

N
LA 52 79 55 21

SM 22 94 83 82

Toelichting: als thuiswonend kind wordt aangemerkt de bij de ouder(s) wonende zoon of dochter, ongeacht de leeftijd.
Bron: gegevens ontleend aan het ten behoeve van dit onderzoek opgebouwde basisbestand, zie bijlage 1 Bronnen-
verantwoording.

Deze ontwikkeling is eveneens zichtbaar als deze vanuit de optiek van het gezin in beeld 
wordt gebracht. Opnieuw wordt opgemerkt dat geen zicht bestaat op het feitelijk benutte 
landbouwareaal, maar slechts op het grondareaal dat in het bezit is van het gezinshoofd 
en diens partner. Wel zijn zoals gezegd de bekende pachters van de Maatschappij van Wel-
stand geëlimineerd uit de overzichten. Tabel 3.21 laat zien dat bij de kleine land bouwers 
– boeren met een eigen grondbezit van drie hectare of minder – de tabaksindustrie in toe-
nemende mate zorgde voor aanvullende inkomsten via de inzet van thuiswonende kinde-
ren. Uiteindelijk werkte in 73% van de gezinnen met thuiswonende kinderen in de ‘werk-
bare leeftijd’, één of meer kinderen in de tabaksindustrie. De stijging tussen 1890 en 1900 
lijkt overigens procentueel niet groot, maar afgezet tegen de forse toename van het aantal 
kleine landbouwers betekende dit wel een vervijfvoudiging van het aantal gezinnen – na-
melijk van 5 in 1890 tot 27 in 1900 – waar thuiswonende kinderen werkzaam waren in 
de tabaksindustrie. Daartegenover marginaliseerde het aandeel van de thuiswonende kin-
deren in de landbouwsector, terwijl dat in de overige beroepssectoren na 1910 eveneens 
daalde, zij het in veel mindere mate. Dat laatste was ook het geval bij de grote boeren – de-
genen met een grondbezit van zes hectare of meer – maar voor wat betreft de inzet in de 

142   Hanagan, ‘Agriculture and industry’, 80.
143   De aantallen in deze tabel zijn exclusief de pachters van de Maatschappij van Welstand. Het peiljaar 1880 is 

niet meegenomen omdat – zoals eerder al is aangegeven – door het geringe aantal landbouwerskinderen met 
een beroepsvermelding in dat jaar (38 versus 94 in 1890) en de relatief hoge leeftijd van de kinderen zonder 
beroep (13,0 jaar versus 9 à 10 jaar in de overige peiljaren) het vermoeden bestaat dat de beroepsvermelding 
in het bevolkingsregister op dit punt onvolledig is, met name voor wat betreft de beroepsvermelding in de 
landbouw. 

144   Betreft de som van het aantal landbouwers/gezinshoofden op de vier peilmomenten.
145   Baud en Engelen, ‘Introduction: structure or strategy’, 352; Fontaine en Schlumbohm, ‘Household strategies 

for survival’, 3.
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beide andere beroepssectoren is een omgekeerde situatie zichtbaar: een beperkt aantal ge-
zinnen met thuiswonende kinderen actief in de tabaksnijverheid terwijl in het overgrote 
deel thuiswonende kinderen werkten in de landbouwsector.

Naast het al eerder vastgestelde verband tussen de intergenerationele continuïteit waar-
mee het boerenbedrijf werd uitgeoefend, blijkt ook de mate waarin thuiswonende kin-
deren werkzaam waren in de sigarenindustrie een relatie te hebben met de omvang van 
het grondbezit van gezinshoofden met landbouw als beroepsvermelding. Een na de re ana-
lyse wijst overigens uit dat degenen die het boerenbedrijf verlieten en het land bouw beroep 
ter plaatse verwisselden met een ander, dan wel uit Valkenswaard vertrokken, nauwe lijks 
in de sigarenindustrie werkzame kinderen (meer) hadden. Zij vielen geheel terug op de 
revenuen uit het boerenbedrijf, die echter vaak onvoldoende waren om in een toereikend 
gezinsinkomen te voorzien. Daardoor moest een andere inkomstenbron wor den aange-
boord in Valkenswaard of elders. Het relatief geringe grondbezit hielp daar bij, aangezien 
daardoor de flexibiliteit en de mobiliteit toenamen. Hendrickx con sta teert in de proto-in-
dustriële fase in de Twentse textieldorpen Borne en Wierden even eens de combinatie van 
kleine boeren met geen of weinig grondbezit van wie de kin de ren werkzaam waren in de 
textielindustrie. Hij stelt daarbij dat dit uit een oogpunt van risicospreiding geschiedde.146 
De Valkenswaardse situatie in de industriële periode toont echter aan dat daardoor welis-
waar risicospreiding plaatsvond, maar dat dit niet de re den was van de inzet van de kin-

Tabel 3.21 Inzet van thuiswonende kinderen in de verschillende beroepssectoren in gezinnen 

van landbouwers met minder dan drie hectare c.q. meer dan zes hectare aan eigen grondbe-

zit, Valkenswaard 1890-1920

Omvang grondbezit gezinshoofd en partner 1890 1900 1910 1920

Minder dan 3 ha

Aantal landbouwgezinshoofden 19 62 54 58

Waarvan gezinnen zonder kinderen of met kinderen allen 
jonger dan 12 jaar

8 16 20 21

Resterende gezinnen met kinderen van 12 jaar en ouder 11 46 34 37

Waarvan 1 of meer kinderen werkzaam in tabakssector 45,5% 58,7% 70,6% 73,0%

Idem in landbouwsector 27,3% 21,7% 11,8% 13,5%

Idem in overige sectoren 18,2% 30,4% 38,2% 21,6%

Meer dan 6 ha

Aantal landbouwgezinshoofden 26 28 26 18

Waarvan gezinnen zonder kinderen of met kinderen 
jonger dan 12 jaar

6 9 11 8

Resterende gezinnen met kinderen van 12 jaar en ouder 20 19 15 10

Waarvan 1 of meer kinderen werkzaam in tabakssector 15,0% 15,8% 26,7% 20,0%

Idem in landbouwsector 55,0% 100,0% 80,0% 70,0%

Idem in overige sectoren 30,0% 26,3% 33,3% 30,0%

Toelichting: als thuiswonend kind wordt aangemerkt de bij de ouder(s) wonende zoon of dochter, ongeacht de leeftijd.
Bron: gegevens ontleend aan het ten behoeve van dit onderzoek opgebouwde basisbestand, zie bijlage 1 Bronnen-
verantwoording.
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deren. Die was veeleer gelegen in de noodzaak van extra in kom sten vanwege de geringe 
inkomsten uit de landbouw.

De relatie tussen de agrarische crisis (1875-1895) en de ontwikkeling van de sigaren-
industrie, dat wil zeggen de vraag of, en zo ja, in hoeverre beide ontwikkelingen op elkaar 
inwerkten, is lastig te duiden omdat slechts cijfermateriaal op de peilmomenten voor-
handen is en niet van de tussenliggende jaren. Tussen 1880 en 1890 nam het aantal land-
bouwers af en het valt daarbij op dat dit met name de kleine boeren betrof, de agrariërs 
met een grondbezit van minder dan drie hectare. De beide andere categorieën namen in 
dat tijdvak in aantal zelfs iets toe (tabel 3.22). Blijkbaar sloeg de agrarische crisis het eerste 
toe bij de kleine boeren. Hoewel in de periode 1880-1890 de werkgelegenheid in de plaat-
selijke tabaksnijverheid verdrievoudigde, steeg het aantal kinderen van kleine landbou-
wers dat in deze sector actief was slechts van acht in 1880 tot elf in 1890.147 De sigarenin-
dustrie werd toen door de landbouwers blijkbaar nog nauwelijks gezien als mogelijkheid 
om met een gering grondbezit toch te overleven.

146   Hendrickx, In order not to fall, 224-226.
147   De werkgelegenheid in de tabaksnijverheid nam toe van 139 werknemers in 1880 tot 303 in 1890 (zie bijlage 7 

Werkgelegenheid sigarenindustrie (1880-1920)). De beroepsvermeldingen van de landbouwerskinderen zijn 
ontleend aan het ten behoeve van dit onderzoek opgebouwde basisbestand, zie bijlage 1 Bronnenverantwoor-
ding.

Afb. 3.12 Martinus Koolen (1858-1943) gehuwd met Elisabeth Meurkens, was een van de kleine landbou-
wers die, ondanks een geringe omvang van het eigen grondbezit, door de inzet van thuiswonende kinde-
ren in de plaatselijke tabaksindustrie toch een behoorlijk gezinsinkomen kon genereren (collectie Heem-
kundekring Weerderheem).
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Hoewel in 1890 bij de boeren met een eigen grondbezit van minder dan drie hectare 
al ruim meer dan de helft van de kinderen met een beroepsvermelding werkzaam was in 
de sigarenindustrie, ging het daarbij zoals gezegd in absolute zin nog maar om een klein 
aantal, namelijk elf. Ofschoon de agrarische crisis in het decennium 1890-1900 nog niet 
was uitgewoed, verdrievoudigde in dat tijdvak het aantal kleine boeren (tabel 3.22). Het 
aantal kinderen van deze landbouwerscategorie dat werkzaam was in de sigarenindustrie, 
nam evenwel met een factor van bijna 7 nog sterker toe, namelijk van 11 in 1890 tot 73 in 
1900. Het aantal gezinnen waarin dit voorkwam nam toe van 5 in 1890 tot 27 in 1900. In 
dit decennium kozen veel kleine boeren er dan ook voor om hun kinderen te laten werken 
in een sigarenfabriek in het besef dat daarmee de bedrijfsvoering met een beperkt grond-
oppervlak toch nog lonend gemaakt kon worden, leidend tot een adaptive family economy. 
In grote lijnen wordt nu de wisselwerking duidelijk tussen de agrarische crisis en de ont-
wikkeling van de sigarenindustrie. De crisis heeft in Valkenswaard niet in aanvang, maar 
wel in de tweede helft daarvan gezorgd voor meer aanbod van jonge werknemers in de 
vorm van thuiswonende kinderen ten behoeve van de plaatselijke sigarenindustrie. Maar 
in omgekeerde richting is eveneens een relatie zichtbaar geworden. De sigarenindustrie 
kon met de steeds toenemende werkgelegenheid ook een inkomen bieden aan kinderen 
van landbouwers met een beperkt grondbezit en deze aldus op een gezinsinkomen boven 
subsistence level brengen, de adaptive family economy. Zo hielp de sigarenindustrie de klei-
nere boeren in deze lastige periode het hoofd boven water te houden.

Ook wordt duidelijk hoe het ontbreken van een proto-industriële voorfase doorwerkte in 
de ontwikkeling van de sigarenindustrie als het gaat de rekrutering van nieuwe medewer-
kers. Anders dan de textielindustrie, die kon voortbouwen op een basis van thuiswerken-
de wevers, was de Valkenswaardse tabaksnijverheid vanaf het begin een fabrieksmatige 
aangelegenheid, zonder dat daarvoor de kennis en de arbeidscapaciteit in brede zin voor-
handen was. Zoals is aangetoond, werd in eerste instantie gerekruteerd in milieus waarin 
het werken in dienstbetrekking al een gewoonte was. De analyse bij de landbouwers laat 
zien dat na verloop van tijd, zeker na 1890, de groei in de tabakssector noopte tot uitbrei-
ding van de rekruteringsvijver naar kinderen uit landbouwgezinnen, eerst die uit gezin-
nen met een beperkt grondbezit en later ook uit die met een wat groter grondareaal. Het 
eerder vastgestelde gegeven dat veel nieuwe agrariërs door beroepsconversie afkomstig 
waren uit het arbeidersmilieu zal bij deze groep eveneens een drempelverlagend effect 
hebben gehad op de beslissing van de betreffende gezinshoofden om hun kinderen in de 
sigarenindustrie te laten werken.

Tabel 3.22 Ontwikkeling aantal landbouwers per categorie grondbezit, 1880-1920

Omvang grondbezit gezinshoofd en partner 1880 1890 1900 1910 1920

Minder dan 3 ha 39 19 62 54 58

3 ha-6 ha 18 22 16 10 15

6 ha of meer 23 26 28 26 18

Totaal 80 67 106 90 91

Bron: gegevens ontleend aan het ten behoeve van dit onderzoek opgebouwde basisbestand, zie bijlage 1 Bronnen-
verantwoording.
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Conclusie agrariërs

De vorige paragraaf behandelde de ontwikkeling van de omvang, samenstelling en de her-
komst van de landbouwersklasse in Valkenswaard en de vraag of, en zo ja op welke wijze 
de industrialisatie daarop van invloed is geweest. Allereerst is de conclusie te trekken dat 
in de periode 1850-1920 het aantal landbouwers in absolute zin behoorlijk afnam. Anders 
dan in de landbouwgemeente Leende marginaliseerde de beroepsgroep in het sterk indus-
trialiserende Valkenswaard zowel in relatieve als in economische zin. Ook de samenstel-
ling van de beroepsgroep wijzigde zich in het tijdvak 1880-1920 voortdurend. De opkomst 
van de sigarenindustrie blijkt daarin een belangrijke rol te hebben gespeeld. Hoewel er 
nauwelijks sprake was van een overstap door de gezinshoofden van de landbouw naar de 
sigarenindustrie (beroepsconversie) en omgekeerd, trokken hun kinderen wel in groten 
getale naar het sigarenfabriek. Dat had twee effecten. Ten eerste leidden de aanvullende 
inkomsten van de kinderen tot een nog lagere drempel om een landbouwbedrijf uit te 
oefenen dan wel er een te beginnen.148 Nog lager, omdat ook door het gebruik van kunst-
mest en de oprichting van botercoöperaties, ook een kleiner grondareaal kon renderen. 
Het tweede effect van de inzet van kinderen in de sigarenfabrieken was dat daardoor de 
Valkenswaardse landbouw problemen kreeg met de bedrijfsopvolging. Eenmaal (langdu-
rig) werkzaam in de sigarenindustrie konden of wilden de voormalige boerenzoons niet 
meer terug, omdat zij bijvoorbeeld door de jarenlange fabrieksarbeid gewend waren ge-
raakt aan het binnenshuis werken en aan de specifieke fysieke inspanning – het voortdu-
rend en langdurig dezelfde werkhandelingen herhalen – die het sigarenmakersvak ver-
eiste. Ook het langdurige zittende werk binnenshuis was van een geheel andere orde dan 
het toch meer seizoensgebonden werken onder de vrije hemel, kenmerkend voor agrari-
sche arbeid. Maar de blokkade voor terugkeer kon ook gelegen zijn in de inmiddels aan-
gegane relatie met een toekomstige huwelijkspartner. Zoals in hoofdstuk 6 wordt aange-
toond, huwden sigarenmakers vooral met beroepsgenotes, voor wie dezelfde bezwaren 
tegen terugkeer naar de landbouw kunnen hebben gegolden. Ook moet niet vergeten wor-
den dat er door de continue groei van de Valkenswaardse sigarenindustrie een hoge mate 
van werkzekerheid was. Het loon was weliswaar laag, maar wel nagenoeg zeker naar de 
toekomst toe. De in Valkenswaard geconstateerde situatie is vergelijkbaar met die welke 
Gmelch vaststelt bij veel retourmigranten. Ook die voelden zich na terugkeer om psycholo-
gische of economische redenen niet langer aangetrokken tot de landbouw.149 De verschui-
ving van de landbouw naar de tabaksnijverheid werd dus niet gerealiseerd door de zittende 
agrarische gezinshoofden, maar door hun zonen en dochters en had daarmee een inter-
generationeel karakter. Maar omdat de sigarenmakende boerenzoons het lieten afweten, 

148   Ook Kalb stelt dat ‘local industrialization […] subsidized the survival of small peasant holdings’, echter zon-
der deze bewering cijfermatig te onderbouwen (Kalb, Expanding class, 95). Uit de annotatie blijkt echter dat hij 
met name doelt op het gegeven dat twee beroepen in één persoon verenigd kunnen zijn, namelijk arbeider 
en landbouwer. De combinatie sigarenmaker-landbouwer lijkt in Valkenswaard evenwel niet mogelijk te zijn, 
gezien de slechts kleine verschillen die er met uitzondering van het peiljaar 1880 getalsmatig bestaan tussen 
de tellingen uit het bevolkingsregister en die uit de gemeenteverslagen. Dit laat onverlet dat sigarenmakers 
wellicht op kleine schaal ook landbouwactiviteiten kunnen hebben gehad, maar deze personen zijn in deze 
paragraaf niet betrokken in de landbouwanalyses.

149   Gmelch, ‘Return migration’, 149.
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ontstonden in de Valkenswaardse landbouw tegelijkertijd mogelijkheden voor anderen.
Beide effecten, de – door de landbouwinnovaties en de industriële arbeidsinzet van 

thuis wonende kinderen – drempelverlaging in de landbouw en de problemen met de be-
drijfs opvolging, leidden plaatselijk zowel tot een behoorlijke beroepsconversie naar de 
land bouw als tot een relatief forse immigratiebeweging van elders naar de Valkenswaard-
se land bouwsector, waardoor rond 1910 in de helft van de landbouwgezinnen zowel het 
hoofd als diens partner niet in Valkenswaard was geboren. Daarmee absorbeerde Valkens-
waard, zij het in beperkte mate, het overschot dat elders in de regio in de landbouw ont-
stond. De theo rie dat ten gevolge van de industrialisatie kleine boeren naar de stad trok-
ken, gaat voor Val kenswaard dan ook niet op.150 De landbouwer stapte niet over naar de 
industrie. Eerder het omgekeerde blijkt het geval te zijn geweest, namelijk een trek naar 
de boerenstand van wege de lagere instapdrempel door landbouwinnovaties en de moge-
lijkheid van loon in komsten van de kinderen. Deze ‘trek’ kwam zowel vanuit andere be-
roepen als van land bouwers uit andere en met name (na)buurgemeenten. Bij de grote(re) 
boeren waren de kinderen veelal werkzaam in de landbouw en aangenomen mag worden 
dat dit op het ouderlijke bedrijf was. Daardoor was ook familiale bedrijfsopvolging verze-
kerd. Bij de kleine boer was dit alles niet het geval. Vaak betekende zijn overlijden of het 
vertrek van sigarenmakende kinderen uit zijn gezin ook het einde van het bedrijf. Met het 
geringe grondbezit konden slechts voldoende gezinsinkomsten worden gegenereerd door 
de lonen van de thuiswonende kinderen, iets dat voor gezinnen zonder of slechts bestaan-
de uit kleine kinderen naar alle waarschijnlijkheid niet of nauwelijks perspectief bood. 
De inkomsten uit de sigarenindustrie dienden dan ook ter ondersteuning van deze kleine 
agrarische bedrijfsvoeringen.

De trek van kinderen van boerderij naar (sigaren)fabriek begon bij de boeren met een 
gering grondareaal in eigendom en uiteindelijk gingen ook kinderen van grote land-
bouwers, zij het in beperktere mate, werken in de tabaksnijverheid. Door de  vermen ging 
van bedrijfs- en looninkomsten was er niet langer sprake van een zuivere family economy, 
maar van een aangepaste vorm daarvan, de adaptive family economy. Door de aanvullende 
inkomsten van de kinderen kon het gezin vaak toch nog een behoorlijk inkomen verwer-
ven. Maar daarvoor moesten de inkomsten wel afgedragen worden aan het gezinshoofd. 
Klep beschouwt op basis van de rapporten van de Staatscommissie voor den Landbouw 
van 1906 het zuidoostelijk deel van de provincie Noord-Brabant als een loyalty-gebied, 
waarin de kinderen thuis werkten zonder loon te ontvangen van hun ouders of het elders 
verdiende loon afgaven aan hun vader en moeder.151 Maar gezien de constatering van Ba-
rentsen dat volwassen kinderen het grootste deel van het verdiende loon zelf hielden, is 
het de vraag of de constatering van Klep onverkort op alle thuiswonende kinderen van toe-
passing is of dat een nuancering naar leeftijd op zijn plaats is, waarbij naarmate een kind 
ouder werd het een (groter) deel van het loon kon of mocht achtergehouden als eigen toe-
komstvoorziening.152 

De adaptive family economy bevestigt de positie van de agrariërs tussen die van het ‘ka-
pitaal’ en de ‘arbeid’, zij het in een andere zin dan Marx oorspronkelijk bedoelde. De land-
bouwcrisis had aan de ene kant tot gevolg dat kleine boeren hun bedrijf moesten beëin-
digen. Aan de andere kant schiep de tabaksindustrie in Valkenswaard een mogelijkheid 
om met een relatief klein grondareaal toch voldoende gezinsinkomen te creëren door de 
inzet van kinderen in de sigarenfabrieken. Daarmee werden de scherpe kantjes van de 
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gevolgen van de agrarische crisis afgehaald. Deze weg werd het eerst bewandeld door de 
kleine landbouwers, later gevolgd door hun (middel)grote beroepsgenoten. Dit droeg in 
het laatste decennium van de negentiende eeuw in Valkenswaard bij aan een forse toena-
me van het aantal landbouwers. Maar aangezien deze landbouwstrategie niet duurzaam 
bleek doordat voor het welslagen ervan loonarbeid van kinderen noodzakelijk was, daalde 
het aantal landbouwers na de eeuwwisseling weer.

Het ontbreken van een proto-industriële voorfase leidde in Valkenswaard niet tot grote 
problemen in het arbeidsaanbod voor de sigarenindustrie. De rekrutering van kinderen 
uit loontrekkende gezinnen werd door de aanhoudende vraag naar jonge arbeidskrachten 
later uitgebreid tot gezinnen van kleine landbouwers en vervolgens tot die van de grotere 
agrariërs. De relatief gematigde en continue groei van de tabaksnijverheid maakte dat dit 
proces in de tijd bezien gelijkmatig kon verlopen.

Migratie

Inleiding

In deze studie worden de termen immigratie respectievelijk emigratie gebezigd als zijnde 
synoniem voor personen die zich metterwoon in Valkenswaard vestigden of deze plaats 
verlieten, hoewel strikt genomen deze term slechts wordt gebruikt voor mensen die zich 
definitief in een land vestigen of dat verlaten. De term ‘migratie’ omvat zowel immi- als 
emigratie.

Zoals al in voorgaande paragrafen naar voren is gekomen, speelde migratie een be-
langrijke rol in het transformatieproces van lokale sociale structuren. In het voorgaande 
is deze beweging vanuit de vijf peilmomenten gereconstrueerd. Voor de Valkenswaardse 
situatie wreekt zich in dezen het feit dat de registers van ingekomen en vertrokken per-
sonen slechts voor een beperkte periode bewaard zijn gebleven, terwijl de vastlegging ter 
zake in de bevolkingsregisters betrekkelijk veel hiaten vertoont.153 Door de onvolkomenhe-
den in de bevolkingsregisters is bij de berekeningen in de voorgaande paragrafen steeds 
uitgegaan van de situatie op de peilmomenten en zijn de mutaties daartussen op te vatten 
als gesaldeerde aantallen. Dat betekent dat personen die zich binnen een tijdvak in Val-
kenswaard hebben gevestigd en deze gemeente in datzelfde tijdvak weer hebben verlaten, 
noch bij de emigratie noch bij de immigratie zijn meegeteld. Met name de migratiebewe-
gingen zijn daardoor tot dusverre waarschijnlijk onvolledig in beeld gebracht.

Gezien het belang van de migratiebewegingen is daarom gekozen voor een aanvullende 
analyse van de eerste jaren waarover deze gegevens wel bekend zijn. Deze jaren zijn gele-

150   Lucassen, ‘De sociale ontwikkeling’, 125.
151    Klep, Gezinssolidariteit en rotten kids, 20-21.
152    Barentsen, Het oude Kempenland, 319.
153    RHCe, GA VW, inv.nrs. 1246-1255, Registers van ingekomen personen, 1869-1880,1906-1935; inv.nrs. 1256-1260, 

Registers van vertrokken personen, 1906-1932. Uitgaande van de bevolking op de vijf peilmomenten bleek van 
circa 5% van de vertrekkende inwoners het jaar van vertrek onbekend terwijl van ruim 8% van de inkomende 
personen het jaar van aankomst niet was geregistreerd. Dit is een minimumpositie, aangezien de bevolkings-
registers duidelijke hiaten vertonen naarmate het tijdvak dat het bevolkingsregister beslaat, verder is verstreken. 
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gen rondom een peiljaar zodat mogelijk aanwezige additionele gegevens van de migran-
ten kunnen worden benut. Dit leidde tot de keuze voor tijdvak 1906-1911. Volgens het re-
gister van ingekomen personen vestigden zich in deze jaren 1.072 personen in Valkens-
waard.154 Dit komt nagenoeg overeen met het aantal van 1.099 personen dat in totaal in die 
jaren in de gemeenteverslagen wordt vermeld onder het kopje ‘Vermeerdering gedurende 
het jaar door vestiging’.155 Bij de uitgaande personen is er eveneens een relatief kleine af-
wijking, namelijk 736 emigranten volgens het register van vertrokken personen tegenover 
een getal van 760 vermeldingen bij ‘Vermindering gedurende het jaar door vertrek’ in de 
gemeenteverslagen van 1906 tot en met 1911. Zowel bij de immi- als de emigratie leidt dit 
tot een afwijking van ongeveer drie procent. In de periode 1906-1911 bedroeg het migra-
tieoverschot volgens de registers van inkomende en vertrokken personen 336 individuen, 
derhalve 56 per jaar of 17,3 per 1.000 inwoners. Hierbij is uitgegaan van een bevolkings-
omvang van 3.240 op 1 januari 1910. Dit is het zelfstandig opgebouwde totaal vanuit het 
bevolkingsregister per 1 januari 1910. Wel is het berekende migratieoverschot een mini-
mumpositie aangezien bij de tienjaarlijkse volkstellingen de berekende bevolkingsom-
vang met name in 1910 en 1920 naar boven respectievelijk beneden moest worden bijge-
steld, zij het in 1910 slechts in beperkte mate.156

Hochstadt hanteert een ruime definitie van migratie. Volgens hem omvat deze elke 
woonplaatsverandering voor niet-recreatieve doeleinden.157 Deze ruime definitie wordt 
ook in dit onderzoek gehanteerd. In de literatuur is vanouds veel aandacht besteed aan de 
drijfveren voor mensen om van woonplaats te veranderen. In een van de door Kearney be-
schreven migratietheorieën, de moderniseringstheorie, worden de oorzaken van de bewe-
ging gesplitst in ‘push’-factoren, aanwezig in traditionele samenlevingen, en in aan ‘ont-
wikkelde’ gebieden gerelateerde ‘pull’-factoren.158 Piore zoekt daarbij de verklaring van 
het verschijnsel migratie in de vraagzijde van de factor arbeid. 159 Bengtsson ondersteunt 
weliswaar deze relatie met de industriële ontwikkeling of groei, maar voegt daar wel een 
‘aanbod’-element aan toe, namelijk het ontstaan van een arbeidssurplus in de landbouw 
als gevolg van een sterk gestegen productiviteit in die sector.160 Ook Paping onderstreept 
economische migratieredenen, namelijk het verschil in werkgelegenheidsperspectief in 
herkomst- respectievelijk bestemmingsplaats, gericht op het verhogen van de inkomsten 
van de gezinsleden op korte of lange termijn. Daarbij beschouwt hij het genereren van 
een toereikend inkomen als een kortetermijndoel en het verhogen van de kans op betere 
verdiensten als een doelstelling voor de langere termijn.161 Hoewel in de literatuur weinig 
aandacht wordt besteed aan andere dan economische beweegredenen om te migreren, is 
het de vraag of economische motieven inderdaad een afdoende verklaring geven. Men-
sen kunnen immers ook migreren op basis van sociale motieven als het aangaan van een 
huwelijksverbintenis, het terugkeren in of het volgen van het gezin, of het opzoeken van 
sociale zekerheid. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval bij alleenstaande ouderen die, niet 
meer in staat om in hun eigen onderhoud te voorzien, intrekken bij het (elders wonende) 
gezin van zoon of dochter.162

Katz, Doucet en Stern stellen dat de migratieomvang een afspiegeling vormt van de si-
tuatie op de lokale arbeidsmarkt, waar bijvoorbeeld een relatief lage emigratie, gekoppeld 
aan een toevloed van immigrerende ongeschoolde arbeiders, zou wijzen op een ruime 
werkgelegenheidssituatie. Tijdens de ontwikkeling van industrieel kapitalisme is volgens 
hen sprake van een situatie waarbij de bevolkingsgroep van laag betaalde arbeiders hoge 
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migratieratio’s en een korte verblijfsduur kent, in tegenstelling tot de hogere sociale klas-
sen.163 Ook Kok en Paping constateren verschillen in migratiepatronen tussen diverse be-
volkingsgroepen, met name tussen arbeiders enerzijds en zelfstandigen en landbouwers 
anderzijds.164 Dit zou de migrantengroep in sociaal opzicht relatief homogeen maken, 
maar Moch bestrijdt deze homogeniteit vanwege verschillen in plaats van herkomst en 
burgerlijke staat (alleenstaand, man-vrouw, gezin inclusief kinderen).165

Resumerend kan uit de literatuur een zestal elementen uit het migratiepatroon worden 
gedestilleerd: de reden voor migratie, de plaats van herkomst of bestemming, bevolkings-
groep, burgerlijke staat, leeftijd en verblijfsduur. Deze elementen worden hieronder na-
gegaan voor wat betreft de migratie van en naar Valkenswaard. Daarbij wordt voor zover 
mogelijk de relatie vastgesteld met de ontwikkeling van het plaatselijke industrialisatie-
proces.

Valkenswaard had na 1870 een migratieoverschot dat zeker na 1880 behoorlijk in om-
vang toenam (tabel 3.23). Wel kenden sommige jaren binnen deze tijdvakken een migra-
tietekort, bijvoorbeeld de jaren tussen 1901 en 1905. Tussen 1895 en 1905 kampte de loka-
le tabaksnijverheid met een relatieve terugslag, aangezien de werkgelegenheid ter plaatse 
minder sterk steeg dan in vergelijkbare tabakscentra in de omgeving. Dat de ontwikkeling 
van de werkgelegenheid in de sigarenindustrie van invloed was op het migratiepatroon, 
blijkt uit het vastgestelde significante positieve verband tussen beide processen in de peri-
ode 1880 en 1920, jaren waarover zowel migratiecijfers als gegevens van de werkgelegen-
heid voorhanden zijn.166

De relatie tussen werkgelegenheid en migratie blijkt ook uit een vergelijking van de Val-
kenswaardse migratie-ontwikkeling met die van de gemeenten Geldrop en Leende (tabel 
3.23). In de landbouwgemeente Leende ontstond pas na 1905 een (ook dan nog slechts 
gering) positief migratiesaldo terwijl het geïndustrialiseerde Geldrop tot 1880 weliswaar 

154   RHCe, GA VW, inv.nr. 1248, Registers van ingekomen personen, 1906-1916.
155    RHCe, GA VW, inv.nrs. 481-486, Gemeenteverslagen 1906-1911.
156   De bevolkingsomvang ultimo van het jaar werd in het gemeenteverslag jaarlijks berekend door de omvang 

van het begin van het jaar te vermeerderen met de geboorten en immigratie en vervolgens te verminderen 
met de sterfte en de emigratie. Onjuist- en onvolledigheden in deze gegevens leidden dan ook tot een foutief 
bevolkingsaantal. Door gebruik te maken van de uitkomsten van de tienjaarlijkse volkstellingen kon dit euvel 
elk decennium worden hersteld. Begin 1910 moest daarom de bevolkingsomvang ten opzichte van eind 1909 
met 30 worden vermeerderd. Begin 1921 moest de omvang daarentegen met 233 worden verminderd ten op-
zichte van jaareinde 1920 (RHCe, GA VW, inv.nrs. 484, 485, 495 en 496, Gemeenteverslagen 1909, 1910, 1920 
en 1921). De gegevens van de in- en de uitstroom waren in de gemeenteverslagen het minst zeker omdat aan-
gifte in die gevallen nogal eens werd vergeten. Meer dan eens werden dan ook oproepen gedaan om deze ver-
plichting na te komen, zie bijvoorbeeld RHCe, GA VW, inv.nrs. 422 en 424, Registers van processen-verbaal 
en bekendmakingen van het college van B en W, 9 april 1882 en 27 april 1910.

157    Hochstadt, ‘Migration and industrialization’, 465 noot 4.
158    Kearney, ‘From the invisible hand’, 338.
159   Piore, Birds of passage, 26.
160   Bengtsson, ‘Migration, wages, and urbanization’, 192-193.
161   Paping, ‘Family strategies concerning migration’, 160, 166 en 169.
162   Zie hiervoor bijvoorbeeld het artikel van Neven, ‘Terra incognita: migration of the elderly’.
163   Katz, Doucet en Stern, ‘Migration and the social order’, 668-669.
164   Kok, ‘Choices and constraints’, 147; Paping, ‘Family strategies concerning migration’, 170.
165   Moch, ‘Joining the urban world’, 86.
166   r = 0,395*,  = 0,05, N (aantal jaren) = 41.
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Tabel 3.23 Migratiesaldo per 1.000 inwoners per jaar; Valkenswaard, Geldrop en Leende (1850-1920)

Periode Valkenswaard Geldrop Leende

1851-1855 1,2 22,9 -7,9

1856-1860 5,3 2,8 -5,2

1861-1865 -0,5 64,2 -10,6

1866-1870 -3,0 22,4 -18,5

1871-1875 5,1 6,3 -0,4

1876-1880 4,1 39,1 -1,0

1881-1885 9,6 -5,9 -1,5

1886-1890 19,4 -6,5 -14,2

1891-1895 11,0 -29,8 -15,3

1896-1900 5,5 -52,3 -10,5

1901-1905 -1,8 40,9 -3,4

1906-1910 15,9 19,5 0,9

1911-1915 17,0 8,2 1,0

1916-1920 26,0 49,6 3,0

Bron: bijlage 11 Demografische gegevens Valkenswaard, Geldrop en Leende (1851-1920).

Afb. 3.13 Medewerkers en eigenaren van de tabaksfirma Gebroeders Jeurissen aan de Valkenswaardse 
Markt, circa 1920. De eigenaren waren afkomstig uit het Belgische Zonhoven (collectie H. van Mierlo).
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een positief saldo kende, maar daarna gedurende twee decennia eveneens meer mensen 
uit de gemeente zag vertrekken dan zich er vestigden. Pas na 1900 herstelde het overschot 
zich, een ontwikkeling die sterk correleerde met de voor- en tegenspoed in de plaatselijke 
textielnijverheid.167 Het gesignaleerde verband tussen de ontwikkeling van de werkgele-
genheid in de tabaksnijverheid en de omvang van de migratie bevestigt weliswaar de aan-
wezigheid van economische motieven bij migratie, maar tegelijkertijd is de sterkte van 
het significante statistische verband matig, reden om te veronderstellen dat er ook nog an-
dere factoren een rol speelden. Hierop wordt in de komende paragrafen nader ingegaan.

Immigratie versus emigratie, 1906-1911

Allereerst wordt de inkomende personenstroom vergeleken met de groep die in dezelfde 
periode Valkenswaard de rug toekeerde (tabel 3.24). Uit deze vergelijking blijkt allereerst 
dat de emigratie qua omvang ruim 31% lager was dan de immigratie, waardoor de periode 
1906-1911 een behoorlijk migratieoverschot kende. De gemiddelde leeftijd en de relatieve 
verdeling over de beide seksen vertoonden tussen beide personenstromen nauwelijks ver-
schillen. Wel verschilt de samenstelling als het gaat om de verhouding alleenstaanden en 
gezinnen. Terwijl immigratie vaker in gezinsverband plaatsvond, had vertrek uit de ge-
meente veel vaker een individueel karakter. Het overgrote deel van de migratie vond plaats 
van en naar gemeenten in de provincie Noord-Brabant, in de helft van de gevallen ging 
het dan om (na)buurgemeenten. Ruim tien procent van de migranten kwam uit het bui-
tenland of vertrok daarheen, vooral van en naar België, het land waaraan Valkenswaard in 
het uiterste zuiden grenst. Ongeveer één op de tien immigranten kan worden beschouwd 
als retourmigrant, omdat zij in Valkenswaard waren geboren. Bij de vertrekkers maakten 
niet in Valkenswaard geboren personen ruim twee derde uit van de emigrerende popu-
latie. Dit aandeel krijgt extra reliëf als het wordt afgezet tegen de samenstelling van de 
Valkenswaardse populatie. In 1910 was 64% van de 3.240 inwoners in Valkenswaard ge-
boren tegenover 36% elders.168 Bij een gemiddelde van 38,0 per 1.000 inwoners bedroeg 
rond 1910 de emigratieratio voor autochtonen 18,3, tegenover 72,9 voor allochtonen.169 De 
laatste groep was derhalve duidelijk minder aan Valkenswaard gebonden dan de eerste.

Van de migranten met een beroep vormden de dienstboden en -knechts de grootste 
groep, gevolgd door de sigarenmakers, ambachtslieden en landbouwers. Bij de ambachts-
lieden hadden werknemers in de leer- en schoenindustrie, de enige andere industriële ac-
tiviteit in Valkenswaard, de overhand. Tot die groep behoorde 27,4% respectievelijk 31,6% 
van de immigrerende dan wel emigrerende ambachtslieden. Bij de timmerlieden (+9) en 
in mindere mate bij de leer- en schoenindustrie (+5), kleermakers (+4), smeden (+2) en 
bakkers (+2) is een migratieoverschot zichtbaar. Hierbij kan sprake zijn van een indirecte 
relatie met de industriële ontwikkeling in de tabaksnijverheid, die ervoor zorgde dat ook 
in andere economische sectoren extra werkgelegenheid ontstond. Aan het verband tussen 
de ontwikkeling in de tabaksnijverheid en die in de landbouw, is in de vorige paragraaf 

167   Van Stratum, Bevolking in beweging, 326 (tabel 6.3) en 510 (tabel 8.6).
168   RHCe, GA VW, inv.nrs. 1224-1228, Bevolkingsregister 1910-1920; inv.nr. 1236, Dienstbodenregister 1910-1921.
169   De emigratieratio is berekend door de emigratie vermeld in tabel 3.24 (736 personen) door zes te delen te re-

lateren aan het aantal inwoners per 1 januari 1910 uitgedrukt per 1.000 inwoners.
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reeds aandacht besteed. De grootste groep migranten, ongeveer de helft, betrof personen 
zonder beroep, veelal kinderen. Dit is voor wat betreft de emigranten wel een maximum-
positie, aangezien de beroepsvermelding ontleend is aan het bevolkingsregister. Voor de 
emigranten in de jaren 1906-1909 was dit het bevolkingsregister van 1900. Er is een gere-
de kans dat in voorkomende gevallen op het emigratiemoment – zes tot negen jaar later – 
wel een beroep werd uitgeoefend. In het totale aantal immigranten hadden de sigarenma-
kers met 11,3%, respectievelijk 21,4% als de meeverhuizende gezinsleden in aanmerking 
worden genomen, weliswaar een substantieel maar geen doorslaggevend aandeel. Bij 
de emigranten was het aandeel van deze beroepscategorie lager, namelijk 9,8%, en in-
clusief gezinsleden 19,0%. De ontwikkeling van de tabaksnijverheid was dus in directe 

Tabel 3.24 Immigratie versus emigratie te Valkenswaard, 1906-1911

Categorie Immigratie Emigratie

Naar geslacht

Mannen 52,9% 51,0%

Vrouwen 47,1% 49,0%

Naar burgerlijke staat

Alleengaanden 47,9% 59,4%

In gezinsverband 52,1% 40,6%

Naar herkomst/bestemming

Buurgemeenten 15,3% 15,1%

Nabuurgemeenten 25,3% 16,2%

Overig Noord-Brabant 34,7% 39,6%

Overig Nederland 13,3% 18,2%

België 9,5% 9,0%

Overig buitenland 1,9% 1,9%

Naar beroep170

Ambachten 7,8% 7,7%

Dienstboden/-knechts 12,8% 16,3%

Landbouw 6,0% 5,3%

Overheid 4,9% 7,2%

Sigarenmakers 11,3% 9,8%

Overige beroepen 6,2% 4,8%

Zonder beroep 51,0% 48,9%

Naar geboorteplaats

Valkenswaard 11,2% 30,7%

Niet-Valkenswaard 88,8% 69,3%

Gemiddelde leeftijd 23,5 jaar 24,6 jaar

N 1.072 (100%) 736 (100%)

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1224-1228, Bevolkingsregister 1910-1920; inv.nr. 1236, Dienstbodenregister 1910-1921; 
inv.nr. 1248, Registers van ingekomen personen, 1906-1916; inv.nr. 1256, Registers van vertrokken personen, 1906-
1916.
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zin slechts voor een deel van de migratie verantwoordelijk. Dit verklaart mede de matige 
sterkte van het eerder vastgestelde significante verband tussen beide grootheden.

Vervolgens wordt de verblijfsduur van de migranten in ogenschouw genomen, want 
voor lang niet alle nieuwkomers was Valkenswaard de definitieve woonplaats. Ruim een 
kwart (28,7%) van de immigranten die tussen 1906 en 1911 in Valkenswaard kwamen 
wonen, verliet de nieuwe woonplaats al binnen twee jaar, maar 40,1% woonde er na een 
decennium nog steeds. Hierbij zijn wel grote verschillen zichtbaar tussen de diverse be-
roepsgroepen. Zo vertrok meer dan de helft (51,1%) van de geïmmigreerde dienstboden 
en -knechts binnen twee jaar en was bij de ambachtslieden en het overheidspersoneel 
het percentage dat Valkenswaard in een dergelijke korte tijdspanne weer verliet eveneens 
hoog: 45,2% respectievelijk 38,5%. Logischerwijs scoorden deze beroepsgroepen dan ook 
laag als het ging om een verblijf van tien jaar of langer. Bij de geïmmigreerde sigarenma-
kers lag het percentage van een verblijf korter dan twee jaar met 29,8% slechts iets boven 
het gemiddelde, terwijl 47,9% van de beroepsgroep tenminste een decennium in Valkens-
waard bleef wonen. Dit was het hoogste percentage van immigranten met een beroeps-
vermelding, op de kleine groep van vier sigarenfabrikanten na, die met een 50%-percen-
tage van een langer dan tienjarig verblijf hier nog iets boven uitsteeg. De alleengaande 
immigrant verbleef overigens veel korter in Valkenswaard dan zijn collega die in gezins-
verband naar Valkenswaard verhuisde. Van de alleengaanden was 39,1% binnen twee jaar 
alweer vertrokken en woonde slechts 26,3% na één decennium nog steeds in Valkens-
waard. Van de immigrant in gezinsverband bedroegen deze percentages 19,2% respectie-
velijk 52,9%.171 Zowel het beroep als de burgerlijke staat was derhalve medebepalend voor 
de verblijfsduur in de nieuwe woonplaats.

Redenen voor migratie

Zoals in de inleiding al is geschetst, wordt in de literatuur veel aandacht besteed aan de 
redenen waarom mensen van woonplaats veranderen. De gegevens in de Valkenswaardse 
archieven maken het mogelijk om van de inkomende personen de drijfveren voor migra-
tie globaal te benaderen. Voor bijna 98% van de immigranten in de periode 1906-1911 is 
dit mogelijk gebleken. Daarbij is aangenomen dat als men kort na de immigratiedatum 
in het huwelijk trad, dit de hoofdreden voor migratie is geweest. Indien als kind of part-
ner met het gezinshoofd werd meeverhuisd, is aangenomen dat deze gezinsomstandig-
heid voor deze twee categorieën de reden voor woonplaatsverandering is geweest. Fami-
liehereniging is als reden aangenomen ingeval een kind van elders als alleengaande weer 
terugkeerde naar Valkenswaard (retourmigratie) en opnieuw bij ouders of aanverwanten 
introk. Werk ten slotte is als migratiereden aangenomen indien de nieuwkomer in Val-
kenswaard aan het werk ging en de andere redenen geen opgeld deden. De immigratie 
van een gezin van man, vrouw en drie kinderen betekende volgens dit systeem één werk-
gerelateerde immigrant (het gezinshoofd) en vier gezinsgerelateerde nieuwkomers (part-

170   Dit is het beroep dat in Valkenswaard, dus ná de immigratie c.q. vóór de emigratie, in het bevolkingsregister 
werd vermeld.

171    RHCe, GA VW, inv.nrs. 1224-1228, Bevolkingsregister 1910-1920; inv.nr. 1236, Dienstbodenregister 1910-1921; 
inv.nr. 1248, Registers van ingekomen personen, 1906-1916; inv.nr. 1256, Registers van vertrokken personen, 
1906-1916.
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ner en kinderen). Op basis van deze uitgangspunten ontstaat een beeld dat in tabel 3.25 
wordt weergegeven.

Tabel 3.25 Redenen voor immigratie, Valkenswaard (1906-1911)

Reden immigratie Aantal %

Familie 147 13,7%

Gezin 402 37,5%

Huwelijk 58 5,4%

Werk 440 41,0%

Onbekend 25 2,4%

Totaal 1.072 100%

Bron: RHCe, GA VW, inv.nr. 1248, Registers van ingekomen personen, 1906-1916.

Uitgaande van de geformuleerde veronderstellingen is ‘Werk’ dus voor slechts een – zij 
het forse – minderheid van de immigranten de voornaamste directe reden van migra-
tie, gevolgd door ‘Gezin’. Met recht kan worden gesteld dat werk hier ook indirect een rol 
speelt aangezien de werksituatie van het gezinshoofd veelal doorslaggevend was voor het 
migratiebesluit. Gehuwde vrouwen verrichtten immers slechts in beperkte mate betaald 
werk en het inkomen van kinderen vormde bijna altijd een aanvulling op dat van het ge-
zinshoofd. Vanuit die optiek geredeneerd, zou ten minste driekwart van de immigratie 
werkgerelateerd zijn. Immigrerende sigarenmakers en hun gezinnen hadden daarin een 
aandeel van 27,2%. Familie en huwelijk vormden voor bijna 20% van de immigranten de 
voornaamste reden voor woonplaatsverandering.

Eenzelfde benadering bleek voor de emigratiezijde lastig uitvoerbaar aangezien te veel 
emigranten in de plaats van bestemming niet teruggevonden konden worden in de be-
volkingsregisters. Van de 226 autochtone Valkenswaardenaars die in de jaren 1906-1911 
het dorp verlieten, had driekwart in het voorafgaande peiljaar in het bevolkingsregister 
geen beroepsvermelding. Zoals eerder al is opgemerkt, behoeft dit door het tijdsverloop 
tussen het peiljaar en het moment van emigratie niet te betekenen dat er op het laatstge-
noemde moment geen beroep werd uitgeoefend. Het overgrote deel (87%) van deze emi-
granten was op dat moment thuiswonend kind, van wie iets minder dan de helft (45%) 
in gezinsverband emigreerde en het restant (55%) op individuele basis de gemeente ver-
liet. Tot deze groep behoorden onder meer kinderen van de meer vermogenden die hun 
kroost na de lagere school elders voortgezet onderwijs lieten genieten, kinderen op zoek 
naar een ‘dienst’ buiten Valkenswaard of kinderen die zich elders bij hun huwelijkspart-
ner voegden.

De keuze om de migratieanalyse te verrichten op het tijdvak 1906-1911 maakt een ver-
gelijking mogelijk met de Valkenswaardse bevolkingssamenstelling op 1 januari 1910. De 
bevolking telde op dat moment 3.240 zielen, van wie 1.343 (41,5%) met een beroepsver-
melding tegenover 48,9% versus 51,1% van de populaties immi- respectievelijk emigran-
ten met een beroepsvermelding.172 Door vergelijking van de beroepssamenstelling van de 
bevolking in 1910 met die van de immi- en emigratie in de periode 1906-1911 ontstaat 
meer zicht op de dynamiek in de diverse economische sectoren in Valkenswaard (zie ta-
bel 3.26).
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Tabel 3.26 Aandeel migranten per hoofdberoepsgroep (1906-1911) op de totale bevolking van 

Valkenswaard in 1910

Beroepsgroep
Immigratie
1906-1911

Emigratie
1906-1911

Totaal
1906-1911

Per 
jaar

Bevolking 
1910

Migratiebewe ging 
per jaar (%)

Ambacht 84 57 141 23,5 190 12,4

Dienstbode/-knecht 137 120 257 42,8 95 45,1

Landbouw 64 39 103 17,2 201 8,5

Overheid 52 53 105 17,5 75 23,3

Sigarenmaker 121 72 193 32,2 617 5,2

Overige beroepen 66 35 101 16,8 165 10,2

Totaal met beroep 524 376 900 150,0 1.343 11,2

% van totaal 48,9 51,1 49,8 41,5

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1224-1228, Bevolkingsregister 1910-1920; inv.nr. 1236, Dienstbodenregister 1910-1921; 
inv.nr. 1248, Registers van ingekomen personen, 1906-1916; inv.nr. 1256, Registers van vertrokken personen, 1906-
1916.

Tabel 3.26 laat zien dat per beroepsgroep forse relatieve verschillen voorkomen in de mate 
van woonplaatsverandering. Dienstboden/-knechts en overheidsfunctionarissen blijken 
daarin weinig honkvast in tegenstelling tot bijvoorbeeld de categorie sigarenmakers. Ook 
in de landbouw wordt minder dan gemiddeld gemigreerd. Overigens bevestigt een nade-
re analyse van de immigranten die nadien in Valkenswaard als gezinshoofd actief waren 
in de landbouw (24), dat deze nagenoeg altijd (91,7%) ook in de plaats van herkomst al 
als landbouwer actief waren (18) dan wel uit een gezin kwamen waarvan de vader land-
bouwer was (4). In totaal ging het om 26 gezinshoofden. Twee daarvan bleken niet te tra-
ceren in de bevolkingsregisters van de herkomstplaatsen, die als bron dienden voor deze 
verdiepende analyse. De analyse van de migratiebeweging toont aan dat bij dienstbodes/-
knechts en in mindere mate bij de overheidsfunctionarissen sprake was van een sterke 
externe substitutie, terwijl de tabaksnijverheid een veel sterkere interne dynamiek kende. 
Dit lijkt in tegenstelling te zijn tot het heersende beeld van de sterk mobiele sigarenma-
ker.173 In zijn studie over de migratie in de kleigebieden van de provincie Groningen stelt 
Paping dat geschoolde arbeidskrachten een hoge mate van mobiliteit kenden vanwege de 
universele inzetbaarheid van hun kennis en competenties.174 Hoewel, zoals eerder is aan-
getoond, ook de immigratie van sigarenmakers naar Valkenswaard met name ervaren ta-
bakswerkers betrof, heeft dit niet tot een overmatige mobiliteit binnen deze beroepsgroep 
geleid.

De migratiebewegingen van de beroepsgroep sigarenmakers verschilden per jaar. Het 
aantal inkomende tabakswerkers liep uiteen van 10 in 1906 tot 24 in 1907 terwijl het aan-
tal vertrekkenden uit dezelfde beroepsgroep varieerde van 7 in 1909 tot 16 in 1908. Het 
migratiesaldo was met +17 personen het hoogste in 1909 en het laagste in 1906 toen het 
saldo nihil was. Er is op dit specifieke punt weinig verband zichtbaar met de ontwikke-

172   RHCe, GA VW, inv.nrs. 1224-1228, Bevolkingsregister 1910-1920; inv.nr. 1236, Dienstbodenregister 1910-1921.
173    Zie bijvoorbeeld Knotter, Economische Transformatie, 188 en 189.
174   Paping, ‘Family strategies concerning migration’, 170.
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ling van de werkgelegenheid in de sector, want zowel in 1906 als 1909 was de groei in 
de werkgelegenheid van een vergelijkbaar niveau, namelijk 1,8% om 1,9%.175 Zoals in de 
vorige paragraaf al is aangegeven, bleven de geïmmigreerde sigarenmakers relatief lang 
in Valkenswaard wonen, zeker indien de verhuizing in gezinsverband plaatsvond. In dat 
laatste geval verbleef 53,1% na 10 jaar nog steeds in deze gemeente. De geïmmigreerde si-
garenmaker was met een leeftijd van 28,2 jaar even oud als de gemiddelde immigrant met 
een beroepsvermelding. Iets minder dan de helft (47,1%) van de tussen 1906 en 1911 in-
gekomen sigarenmakers kwam als alleengaande, terwijl de rest (52,9%) in gezinsverband 
naar Valkenswaard verhuisde, welke verhouding behoorlijk afweek van het gemiddelde 
van immigranten met een andere beroepsvermelding. Van deze laatste categorie kwam 
72,5% als alleengaande naar Valkenswaard en 27,5% in gezinsverband.

Overigens kwam zowel onder de sigarenmakers als bij de overige immigranten retour-
migratie voor: in Valkenswaard geboren emigranten die naar hun geboorteplaats terugke-
ren. Bij de 121 tussen 1906 en 1911 ingekomen sigarenmakers lag de retourmigratie met 
12 personen op een iets lager niveau (9,9%) dan gemiddeld (11%).

In vergelijking met de overige beroepsbeoefenaren waren de immigrerende sigaren-
ma kers veel meer afkomstig uit België en de Valkenswaardse nabuurgemeenten (56,8% 
ver sus 28,7%) en veel minder uit de buurgemeenten (6,4% versus 21,1%). Dit is verklaar-
baar omdat de Valkenswaardse buurgemeenten nauwelijks tabaksnijverheid kenden en 
voor al ervaren sigarenmakers van elders naar Valkenswaard trokken. De verschillen wor-
den scherper als de omvang van de tabaksnijverheid in de plaats van herkomst in ogen-
schouw wordt genomen – hier is de analyse overigens beperkt tot herkomstplaatsen in de 
provincie Noord-Brabant. Dan blijkt dat de sigarenmakers in tegenstelling tot de ove rige 
beroepsbeoefenaren, nagenoeg geheel (93,5%) afkomstig waren uit plaatsen met ta baks-
nijverheid. De omvang van de tabaksnijverheid in de plaats van herkomst in acht ne mend, 
valt op dat ruim drie kwart (76,7%) van de sigarenmakers zich in Valkenswaard vestig-
de vanuit gemeenten met een tabaksnijverheid van geringe of middelgrote omvang. Dit 
betekent dat Valkenswaard een goede concurrentiepositie bezat, vooral ten opzichte van 
kleine en middelgrote tabaksnijverheidsplaatsen in de directe omgeving, inclusief België. 
Dit impliceert dat de lonen in Valkenswaard op een hoger niveau lagen dan in de veel klei-
nere tabaksplaatsen. Ook nu is via de diverse bevolkingsregisters nagegaan welk beroep 

Afb. 3.14 Belgische sigaren-
makers in dienst van de firma 
Gebroeders Van Best, 1917 (col-
lectie H. Mélotte).
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de immigrant die in Valkenswaard na aankomst in de tabaksnijverheid ging wer ken, in 
de plaats van herkomst uitoefende. Wel is deze analyse beperkt tot siga ren  ma kers afkom-
stig uit een herkomstplaats die behoorde tot het werkgebied van het RHCe te Eindhoven. 
Van de groep van 1.072 immigranten tussen 1906 en 1911 waren er na aan komst in Val-
kenswaard 116 actief in de tabaksnijverheid. Uit deze groep waren 75 per so nen afkomstig 
uit een herkomstplaats behorend tot het werkgebied van het RHCe. Het be trof hier zowel 
personen die in gezinsverband naar Valkenswaard waren ge ko men (43 ge zinshoofden en 
familieleden) als zij die alleen naar deze gemeente waren geïm mi greerd (32). Van de 75 
personen, 71 mannen en 4 vrouwen, hadden er 13 op het moment van het op maken van 
het bevolkingsregister in de herkomstplaats geen beroep, veelal van wege de jonge leeftijd. 
Van de 62 resterende immigranten waren er maar liefst 59 (95,2%) ook in de plaats van 
herkomst al actief in de tabaksnijverheid.176 Dit bevestigt het eer der al vast gestelde patroon 
dat vooral praktijkgeschoolde en ervaren sigarenmakers van el ders naar Valkenswaard 
migreerden en dat beroepsconversie via migratie nauwelijks voor kwam.

Ook bij de sigarenmakers die Valkenswaard metterwoon verlieten, waren de buur-
gemeen ten veel minder in trek dan bij de overige 304 emigrerende inwoners in de peri-
ode 1906-1911 met een beroepsvermelding (4,2% versus 19,1%). Naast België waren daar-
entegen vooral plaatsen in de provincie Noord-Brabant buiten de (na)buurgemeenten bij 
de sigarenmakers populair als bestemming in vergelijking met de anderen (47,2% ver-
sus 36,5%). Tot een Nederlandse bestemming buiten de provinciegrenzen waren de si-
garenmakers daarentegen met 13,9% minder genegen dan andere beroepsbeoefenaren 
(20,1%), wellicht omdat in de andere provincies de tabaksnijverheid bijna altijd veel min-
der prominent aanwezig was dan in Noord-Brabant. De sigarenmakers emigreerden dan 
ook ruim eens zo vaak naar een van de regionale tabakscentra als andere beroepsbeoefe-
naren, namelijk 36,1% versus 15,5%.177

Conclusies migratie
De analyse van de migratiestromen brengt de complexiteit van dit proces aan het licht. 
Duidelijk is geworden dat er meer redenen voor woonplaatsverandering waren dan lou-
ter economische. Zo blijkt ongeveer 20% van de immigranten naar Valkenswaard te zijn 
gekomen om te trouwen dan wel om herenigd te worden met daar al aanwezige fami-
lieleden. Minder dan de helft (41,0%) van de immigratiestroom is in directe zin werk-
gerelateerd. Maar een bijna even zo groot deel (37,5%) kwam naar Valkenswaard in het 
voetspoor van het gezinshoofd en is daardoor in indirecte zin ook aan te merken als werk-
gerelateerd. Hoewel er een – zij het zwak – significant verband aanwezig is tussen de ont-
wikkeling van sigarenindustrie en migratie, bleek toch slechts ongeveer een vijfde van de 
immigratie een direct gevolg te zijn van de ontwikkeling van de tabaksnijverheid. Daar-
naast zorgde deze sector ook indirect voor een immigratiestroom, waarvan de omvang 
echter niet in volle omvang kon worden vastgesteld. Zowel het beroep als de migratie-

175    RHCe, GA VW, inv.nr. 1248, Registers van ingekomen personen, 1906-1916; inv.nr. 1256, Registers van vertrok-
ken personen, 1906-1916; inv.nrs. 480-486, Gemeenteverslagen 1905-1911.

176   Met dank aan Chr. van den Besselaar voor de onderzoeksresultaten.
177    Als regionale tabakscentra zijn aangemerkt de plaatsen Bladel, Eindhoven, Gestel, Hoogeloon, Stratum, 

Strijp en Woensel. 
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vorm (alleen of in gezinsverband) en de afkomst (allochtoon of autochtoon) bleken me-
debepalend voor de lengte van de verblijfsduur in de nieuwe woonplaats. Vooral dienst-
bodes, dienstknechten en overheidsfunctionarissen wisselden vaak van gemeente waarbij 
nieuwe of openvallende plaatsen in het arbeidsproces veelal werden ingenomen door van 
elders afkomstige personen. Allochtonen waren doorgaans minder gebonden aan Val-
kenswaard en hetzelfde gold voor ongehuwden. De plaatselijke tabaksnijverheid toonde 
daarentegen een veel sterkere interne dynamiek waarbij de arbeidsplaatsen veel meer van 
binnen de gemeente grenzen werden op- en aangevuld. Er is dan ook geen directe samen-
hang vastgesteld tussen de migratieomvang bij sigarenmakers en de werkgelegenheids-
ontwikkeling in de plaatselijke tabaksnijverheid. Sigarenmakers bleken niet bovenmatig 
mobiel te zijn en waren nagenoeg geheel afkomstig uit plaatsen met een tabaksnijverheid 
die qua omvang vaak kleiner was dan die te Valkenswaard. Bijna altijd waren zij ook in de 
plaats van herkomst al werkzaam in de tabakssector, hadden hierin hun scholing ontvan-
gen en ervaring opgedaan. Hieruit blijkt niet alleen de concurrentiekracht van Valkens-
waard ten opzichte van de andere tabaksplaatsen, maar ook het effect van de rekruterings-
strategie waarbij bij voorkeur werd geput uit de plaatselijke jeugd uit gezinnen met een 
smalle beurs. Doordat deze steeds in voldoende mate aanwezig waren, bestond er door 
het gelijkmatige groeipatroon van de plaatselijke tabaksnijverheid slechts zelden behoefte 
aan ongeschoolden van elders. Wel trokken andere regionale tabakscentra meer dan ge-
middeld aan de beroepsgroep van de sigarenmakers om te emigreren teneinde elders hun 
diensten te verrichten.

De in de literatuur geformuleerde hypothesen konden in Valkenswaard niet allemaal 
worden gevalideerd. Er was in Valkenswaard zeker sprake van een ‘pull-situatie’ gezien de 
steeds toenemende werkgelegenheid in de tabaksnijverheid. Maar dit leidde niet tot een 
toestroom van landbouwers naar de tabaksindustrie omdat er elders te weinig werk was 
in de landbouw. Integendeel, nagenoeg alle nieuwe tabakswerkers van elders waren al als 
zodanig actief in hun herkomstplaats. Wel was hier mogelijk sprake van een indirecte toe-
stroom want tussen 1906 en 1911 vond ook een behoorlijke immigratie plaats in de land-
bouw, een sector van waaruit steeds meer kinderen gingen werken in de sigarenindustrie. 
Dit moet echter eerder worden gezien als een ‘pull’ vanuit de Valkenswaardse landbouw 
dan vanwege een ‘push’ van buiten de gemeentegrenzen. In de Valkenswaardse landbouw 
ontstonden immers in verband met de onvolledige familiale substitutie en de mogelijk-
heid van de adapative family economy perspectieven voor immigranten. Met andere woor-
den: er waren kansen voor immigranten in de landbouw in Valkenswaard. Op de eerste 
plaats omdat veel kinderen uit boerengezinnen in de fabriek gingen werken en het land-
bouwbedrijf van hun ouders niet overnamen. Ten tweede waren er mogelijkheden om het 
inkomen uit de landbouw aan te vullen met de verdiensten van thuiswonende kinderen 
in de sigarenindustrie. In die zin kan de hypothese van Paping, dat verschillen in werkge-
legenheidsperspectief leiden tot migratie, worden onderschreven, maar wel met de kant-
tekening dat de sigarenindustrie in directe zin slechts tabakswerkers aantrok, dus ge-
schoolde personen. Die bood waarschijnlijk vooral betere loonperspectieven op korte ter-
mijn en werkgelegenheidsvooruitzichten voor de kinderen op middellange termijn. Dat 
met name geschoolde tabakswerkers migreerden ontkracht de hypothese van Katz, Dou-
cet en Stern, die een ruime werk gelegen heidssituatie – waarvan in Valkenswaard sprake 
was – koppelen aan een toevloed van immigrerende ongeschoolde arbeiders, hetgeen in 
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Valkenswaard niet het geval bleek. Ook de door Kok en Paping gesignaleerde verschillen 
in migratiepatroon tussen arbeiders en landbouwers deden zich in Valkenswaard niet 
voor. Beide categorieën migreerden niet alleen minder dan gemiddeld, maar de landbou-
wers migreerden daarnaast, gerelateerd aan hun bevolkingsaandeel, ook nog eens relatief 
vaker dan de sigarenmakers. Valkenswaard absorbeerde de mogelijke ‘push’ van elders 
dus slechts voor zover dit paste in de plaatselijke ‘pull’. Beroepsconversie via immigratie 
kwam in de hier relevante delen van de economische structuur, te weten de tabaksnijver-
heid en de landbouw, niet of nauwelijks voor. Het is dus niet zo dat landbouwers naar Val-
kenswaard kwamen om in de sigarenindustrie te gaan werken. De meesten van hen ble-
ven in de landbouw werkzaam en dat gold eveneens voor de immigrerende arbeiders: zij 
werkten doorgaans ook in hun plaats van herkomst al in de sigarenindustrie. Verder lijkt 
de relatie die Bengtsson aanbrengt met het arbeidssurplus in de landbouw, ontstaan van-
wege een stijging van de productiviteit, in Valkenswaard niet of slechts ten dele aanwezig 
te zijn. Het surplus werd hier, zeker in aanvang, niet veroorzaakt door een productiviteits-
stijging, maar met name doordat kleine grondarealen slechts leidden tot een toereikend 
gezinsinkomen als dat inkomen kon worden aangevuld met looninkomsten van kinde-
ren. Door de continue groei van de plaatselijke tabakssector kon deze daarin niet alleen 
nagenoeg gedurende de gehele periode 1880-1920 voorzien, maar paste dit eveneens in 
de strategie van de fabrikanten om door het structureel aantrekken van jonge mensen de 
industrie doorlopend te voorzien van goedkope arbeidskrachten.

Conclusies transitie sociale structuur

Dit hoofdstuk behandelde de veranderingen die optraden in de sociale structuur van Val-
kenswaard tussen 1850 en 1920, waarbij de aandacht zich toespitste op enkele compo-
nenten daarvan, namelijk de ontwikkeling van de omvang en samenstelling van de bevol-
king, de arbeidsmarkt en de beroepsbevolking, de arbeiders- en landbouwersklasse en de 
migratie, steeds gerelateerd aan de eerder geconstateerde veranderingen in de economi-
sche structuur.

Tussen 1850 en 1920 behoorde Valkenswaard tot de snelst groeiende gemeenten van 
de provincie Noord-Brabant. De industrialisatie leidde gaandeweg niet alleen tot een be-
hoorlijk migratieoverschot, maar ook tot meer huwelijken en lagere huwelijksleeftijden, 
waardoor het geboortecijfer sterk toenam. Het relatief lage sterftecijfer ten slotte gaf de 
bevolkingsgroei een extra impuls. Door de stijging van het inwoneraantal nam ook de be-
roepsbevolking in omvang toe, evenals de arbeidsmarkt. Maar een belangrijk deel van de 
populatie, name lijk de gehuwde vrouwen, had nauwelijks toegang tot die laatste markt. 
Na het huwe lijk verdwenen vrouwen doorgaans uit de fabrieken. De arbeidsmarkt kreeg 
geleidelijk weliswaar een sterk industrieel karakter, maar veranderde in het laatste decen-
nium, 1910-1920, ook anderszins van samenstelling doordat de arbeidsparticipatie van 
kinderen onder de 16 jaar in dat tijdvak aanmerkelijk afnam. De arbeidsmarkt was relatief 
inelastisch, vooral bij het geschoolde deel ervan, mede doordat de mogelijkheden om een 
ander beroep te kiezen door de eenzijdige economische bestaansmogelijkheden beperkt 
waren. Hoewel de industrie door de constante groei en het gestage vertrek van vrouwelijke 
werknemers na hun huwelijk een nagenoeg continue arbeidsvraag had, was over de gehe-
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le periode 1850-1920 gemiddeld een zesde deel van de beroepsbevolking niet economisch 
actief, waarbij een sterk onderscheid zichtbaar is tussen de beide seksen. De arbeidsre-
serve bij jongens/mannen was steeds behoorlijk krap in tegenstelling tot die bij meisjes/
vrouwen. Deze laatste groep trad slechts toe tot de arbeidsmarkt indien de financiële situ-
atie in het ouderlijke gezin dit vereiste. De krapte op de arbeidsmarkt bij de mannen zorg-
de ervoor dat de arbeidsparticipatie van vrouwen in de tabaksindustrie in Valkenswaard 
relatief hoog was, overigens vergelijkbaar met die in andere tabakscentra in de Kempen 
als Gestel, Stratum en Woensel. Voor zover bekend was het loon- en ontslagbeleid redelijk 
sekseneutraal. Van het door Kalb in Eindhoven vastgestelde flexible familism – als onder-
deel waarvan bij teruglopende werkgelegenheid voornamelijk meisjes en vrouwen wer-
den ontslagen – is in Valkenswaard niets gebleken.178

De nieuwe klasse van de arbeiders, in Valkenswaard door het overheersende karak-
ter van de tabaksnijverheid nagenoeg synoniem voor ‘de sigarenmakers’, werd van ‘on-
deraf ’ opgebouwd, waarbij steeds gerekruteerd werd uit de groep van kinderen uit fi-
nancieel weinig bemiddelde gezinnen, vooral uit arbeiders- en uit boerenmilieus. Door 
deze strategie was pas rond 1900 sprake van een arbeidersklasse waarin het aantal ge-
zinshoofden/sigarenmakers een substantiële omvang had. Tot dan waren de inkomsten 
uit de tabaksindustrie op gezinsniveau met name aanvullend op het inkomen dat het 
gezinshoofd in een andere economische sector genereerde. Voor veel kinderen was het 
werken in de tabaksnijverheid een baan voor het leven aangezien er in Valkenswaard 
nauwelijks andere industrie was. De rekruteringsstrategie zorgde er ook voor dat land-
bouwers met weinig grondbezit toch boer konden blijven als hun inkomen werd aan-
gevuld met fabrieksinkomsten van de kinderen.179 De relatie die Bengtsson bij het ar-
beidsaanbod vanuit de landbouw aanbrengt met een – door een sterk gestegen produc-
tiviteit ontstaan – arbeidssurplus in die sector, wordt in Valkenswaard niet aangetrof-
fen. Het arbeidsaanbod vanuit die sector werd hier gevoed door de noodzaak om het 
beperkte inkomen uit de landbouw aan te vullen. Deze afhankelijkheid leidde er wel 
toe dat bij het wegvallen ervan het boerenbedrijfje veelal moest worden beëindigd. Dit 
creëerde voor anderen uit of van buiten Valkenswaard echter steeds nieuwe mogelijk-

Afb. 3.15 Sigarenmakers van de tabaksfirma J. Heesterbeek en Co, circa 1915 (collectie H. van Mierlo).
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heden om een bedrijfje te beginnen. De landbouwpopulatie, die overigens in absolute 
omvang sterk fluctueerde, kreeg dan ook een sterk allochtoon karakter. De verbinding 
tussen de landbouwklasse en die van de sigarenmakers verliep intergenerationeel, via 
de boerenzoons en -dochters die gingen werken in de sigarenfabriek en daarna om fy-
sieke, emotionele of economische redenen niet meer terugkeerden op de boerderij. In 
de Valkenswaardse landbouwgezinnen was daardoor nauwelijks sprake van een zuivere 
family economy aangezien het totale gezinsinkomen voor een substantieel deel bestond 
uit de looninkomsten waardoor een adaptive family economy ontstond. De economische 
betekenis van de landbouw voor Valkenswaard nam in de periode 1850-1920 sterk af. 
Voor zover kan worden nagegaan, gingen door de landbouwcrisis aan het eind van de 
negentiende eeuw meer kinderen uit gezinnen van landbouwers in loondienst werken. 
Anderzijds kan de tabaksnijverheid de effecten van de landbouwcrisis voor de Valkens-
waardse boerenstand hebben verminderd doordat als gevolg van de loonarbeid kleine 
feitelijk nauwelijks zelfstandig renderende boerenbedrijven toch konden worden opge-
start of voortgezet.

De arbeidersklasse werd voornamelijk opgebouwd door industriële arbeid van kinderen 
uit arme(re) arbeiders- en landbouwgezinnen. De zekerheden die de tabakssector bood en 
de zo ontstane risicospreiding, appelleerden aan waarden als risk aversion uit de pre-indu-
striële moral economy, en zullen zeker in de transitie naar een industriële gemeenschap 
voor gezinshoofden een rol hebben gespeeld bij de keuze om hun kroost te werk te stel-
len in de fabriek. Die bood overigens de jeugdige sigarenmaker door het stukloonsysteem 
wel het perspectief om al op relatief jonge leeftijd een volwassenensalaris te verdienen. 
Daarmee kon hij zich niet alleen een sterkere positie in het ouderlijke gezin verwerven, 
maar creëerde hij voor zichzelf ook een zekere economische zelfstandigheid. Dit laatste 
kan van invloed zijn geweest op zijn huwelijksgedrag.180 Doordat wisselen van beroep wei-
nig voorkwam, werden vele jongens na korte of langere tijd hoofd van een gezin, waarbij 
de partner niet langer fabrieksarbeid kon of mocht verrichten. Het karige inkomen moest 
en kon dan worden aangevuld met thuiswerk, terwijl een stukje grond (‘hof’) en kleinvee 
voor een aanvulling van het menu zorgden. Daardoor ontstond ook bij de arbeiders een 
aangepaste vorm van de family wage economy, namelijk de adaptive family wage economy. 
Dit creëerde ook enige onafhankelijkheid ten opzichte van de fabrikant. De arbeidersklas-
se groeide, gelijk opgaand met de plaatselijke industriële ontwikkeling, uit tot de beeldbe-
palende klasse in Valkenswaard. In 1920 was 36,5% van de gezinshoofden werkzaam in 
de tabaksnijverheid en 52% van de inwoners met een beroepsvermelding.181 De verande-
ring in de sociale structuur wordt treffend uitgedrukt in de mutatie van de verhouding tus-
sen zelfstandige inkomensverwerving en die in loondienst. Deze verhouding veranderde 
van 75-25 (1850) in 27-73 (1920). De Valkenswaardse bevolking proletariseerde en werd in 
financieel-economisch opzicht in hoge mate afhankelijk van de werkgevers-fabrikanten. 
Hierop wordt overigens in latere hoofdstukken uitgebreid teruggekomen. Het ontbre-
ken van een proto-industriële voorfase lijkt door de specifieke structuur en de ontwikke-

178   Kalb, Expanding class, 272-273.
179   De innovaties in de landbouw zorgden overigens voor een versterking van deze trend.
180   Hierop wordt in hoofdstuk 6 nader ingegaan.
181    RHCe, GA VW, inv.nrs. 1244 en 1245, Gezinskaartensysteem, 1920-1934 en Afzonderlijk registratiekaartensys-

teem, 1920-1934.
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ling van de plaatselijke tabaksnijverheid, na-
melijk een gelijkmatige en continue groei, 
geen voor- of nadelig effect te hebben gehad 
op de ontwikkeling van de arbeidersklasse. 
De specifieke groei van de werkgelegenheid 
is daarbij van cruciaal belang geweest, aan-
gezien er door het ontbreken van de proto-
industriële voorfase voorafgaande aan de in-
dustrialisering geen bevolkingsgroei optrad, 
waardoor het arbeidspotentieel eveneens be-
perkt bleef.182 

Ook bij de migratiebewegingen is er een 
significant verband aanwezig met de indu-
striële ontwikkeling. Het aanzienlijke migra-
tieoverschot leidde in Valkenswaard tot een 
wijziging van de verhouding autochtoon-al-
lochtoon. De 80-20 verdeling in 1850 veran-
derde in een 59-41 verhouding in 1920. Maar 
de bijzondere ontwikkeling in de landbouw 
had tot gevolg dat die sector verhoudingsge-
wijs meer allochtonen ging tellen. In 1920 
was zelfs meer dan de helft van de agrarische 
gezinshoofden én partners niet in Valkens-

waard geboren, een aandeel dat aanmerkelijk hoger was dan dat bij gezinshoofden werk-
zaam in de tabaksnijverheid en hun partners. De tabakswerkers werden dan ook vooral in 
Valkenswaard zelf gerekruteerd. De migratiebeweging bij de sigarenmakers bleek relatief 
gering. Maar zowel bij deze groep als bij de landbouwers was geen sprake van beroeps-
conversie via immigratie. De boeren en tabakswerkers die van buiten kwamen, waren ook 
in hun plaatsen van herkomst al als zodanig actief. Aangezien meestal in gezinsverband 
werd geïmmigreerd, zorgden zij door hun meeverhuizende kinderen ook voor nieuwe 
arbeidsreserves die op relatief korte termijn beschikbaar kwamen voor de arbeidsmarkt. 
Maar economische redenen vormden zeker niet de enige motivatie voor de woonplaats-
verandering. Een substantieel deel van de verhuizers deed dat vanwege de verblijfplaats 
van de huwelijkspartner of in verband met de wens tot familiehereniging. Bij een ander 
essentieel deel van de migranten, de met het gezinshoofd meeverhuizende partners en 
kinderen, was de economische relatie indirect. Zowel het beroep als de migratievorm (al-
leen of in gezinsverband) en de afkomst (allochtoon of autochtoon) bleken medebepalend 
voor de lengte van de verblijfsduur in de nieuwe woonplaats. De plaatselijke tabaksnijver-
heid toonde daarbij, na de initiële fase waarin de benodigde kennis van elders werd in-
gehuurd, een sterke interne dynamiek waarbij nieuwe of opengevallen arbeidsplaatsen 
vooral van binnen de gemeentegrenzen werden op- en aangevuld.183 Doordat steeds in 
voldoende mate arbeidscapaciteit aanwezig was, bestond er door het gelijkmatige groei-
patroon van de plaatselijke tabaksnijverheid doorgaans dan ook nauwelijks behoefte aan 
ongeschoolden van elders. Een ruime werkgelegenheidssituatie leidde in Valkenswaard 
dan ook niet, zoals Katz, Doucet en Stern stellen, tot een toevloed van immigrerende on-

Afb. 3.16 Advertentie van de Gebroeders Van 
Best, circa 1920 (collectie familie Bots-Gooden).
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geschoolde arbeiders. Ook de door Kok en Paping gesignaleerde verschillen in migratie-
patroon tussen arbeiders en landbouwers traden in Valkenswaard niet aan het licht.

Overigens maakt de beschreven samenhang binnen de laag van de sociale structuur en 
de relatie van de verandering daarin met de eerder geconstateerde mutaties in de eerste 
laag van het ordeningsmodel, de economische structuur, duidelijk dat er niet, zoals Katz-
nelson stelt, slechts sprake was van een eenrichtingsverkeer vanuit de economische naar 
de sociale structuur. Integendeel, de beïnvloeding vond ook andersom plaats, bijvoorbeeld 
door het industriële arbeidsaanbod van kinderen uit gezinnen van landbouwers. Maar 
ook doordat zij vervolgens nauwelijks meer terugkeerden naar de landbouwsector maar 
als arbeider in de fabriek bleven werken en door een ander huwelijksgedrag – zie hoofd-
stuk 6 – het arbeidsaanbod ook voor de toekomst waarborgden. In die zin lijkt het citaat 
van Lesger, handelend over ondernemers en aangehaald in het vorige hoofdstuk, onver-
kort geldigheid te bezitten voor werknemers. Ook hun gedrag kan alleen worden begre-
pen als onderdeel van een breed maatschappelijk veranderingsproces.

182   Kalb, Expanding class, 30-31.
183    Of en in hoeverre Valkenswaard hiermee afweek van de situatie elders is vanwege het ontbreken van verge-

lijkend cijfermateriaal onbekend. Knotter constateert voor de Amsterdamse sigarenmakerspopulatie in 1850 
een ‘grote beweeglijkheid’ van sigarenmakers, maar ook dat rond 1895 de aanwas van de groep sigarenma-
kers in de hoofdstad met name plaatsvond in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar (Knotter, Economische 
Transformatie, 188 en 194). Ook Kalb lijkt, zij het impliciet, voor de Eindhovense situatie te constateren dat 
sprake is van een interne dynamiek door de nadruk te leggen op de rol van de flexibele familierelaties als het 
gaat om het aannemen of afstoten van personeel (Kalb, Expanding class, 267).

Afb. 3.17 De markt in Valkenswaard omstreeks 1920 (collectie H. van Mierlo).



Afb. 4.1 De arbeiderswoningen aan de Fabriekstraat met op de achtergrond de sigarenfabriek van Gijrath 
en Bots, circa 1915 (collectie Chr. van den Besselaar).

Afb. 4.2 De villa van de familie Van Best op de Rapelenburg rond de eeuwwisseling (fotoarchief gemeente 
Valkenswaard).



4 Rijkdom en armoede
 Ongelijkheid in inkomen en vermogen

Inleiding

In het vorige hoofdstuk is vastgesteld hoe groot de groepen zijn die de lokale gemeen-
schap bepalen en hoe deze groepen zijn samengesteld. Verder is vastgesteld hoe deze 
groepen zich ontwikkelden en wat deze ontwikkelingen te maken hadden met verande-
ringen in de economische structuur. Deze groepen behoren tot de sociale structuur, de 
tweede laag van het onderzoeksmodel dat in deze studie wordt gehanteerd.

In dit vierde hoofdstuk wordt de analyse van deze laag gecompleteerd door onderzoek 
naar een ander facet van deze sociale structuur. Dit facet behelst de gevolgen van de ver-
anderingen in de economische structuur voor de sociale ongelijkheid: werden de verschil-
len tussen de maatschappelijke groeperingen, groter, werden ze kleiner of bleven ze het-
zelfde. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat in het pre-industriële tijdperk de sociale 
structuur sterk afhankelijk was van de economische structuur, in dit geval van het heer-
sende landbouwstelsel.1 In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat in Valkenswaard door 
de industrialisatie en de daarmee samenhangende economische veranderingen de sociale 
structuur op twee manieren veranderde. Ten eerste ontstonden er nieuwe groepen, zoals 
sigarenfabrikanten en -makers. Ten tweede transformeerde in de gezinnen de traditione-
le agrarisch-ambachtelijke family economy naar een agrarische adaptive family economy of 
naar een industriële adaptive family wage economy. Aan de andere kant bleek dat de soci-
ale structuur en de wijzigingen daarin op hun beurt de veranderingen in de economische 
structuur mogelijk maakten.

De literatuur over sociale ongelijkheid en stratificatie kent een rijke traditie. Al in 1970 
publiceerde Slicher van Bath over dit onderwerp een bibliografie die 732 titels omvatte. 
Ook daarna hebben onderzoekers artikelen aan dit onderwerp gewijd, hoewel de aan-
dacht hiervoor in de literatuur na de jaren zeventig van de vorige eeuw afnam.2 Tot een 
vastomlijnde en algemeen aanvaarde definitie van sociale ongelijkheid of sociale stratifi-
catie is het overigens niet gekomen. Zo is Wilterdink van mening dat macht een doorslag-
gevend criterium is voor sociale ongelijkheid, terwijl anderen, zoals De Belder, Lucassen 
en Trienekens, het bezits- of inkomenscriterium cruciaal achten.3 Deze laatsten conclu-

1  Van Zanden en Van der Veen, ‘Boeren, keuters en landarbeiders’, 185.
2  Slicher van Bath, ‘Methodiek en techniek’, 166, noot 6; In 1971 is door het Tijdschrift voor Geschiedenis sociale 

stratificatie als (jaar)thema gekozen; Lucassen en Trienekens, ‘Om de plaats in de kerk’; Giele en Van Oenen, 
‘Theorie en praktijk’; Van Zanden en Van der Veen, ‘Boeren, keuters en landarbeiders’.

3  Wilterdink, ‘Stratificatie’, 191-192; De Belder pleit voor bezit als criterium, maar maakt daarbij niet duidelijk of 
hij daarmee vermogen, inkomen of een combinatie van beide bedoelt. Hij heeft het in zijn studie bijvoorbeeld 
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deren op basis van hun onderzoek dat de hoogte van het inkomen de bepalende factor is 
voor ‘stand’, een begrip dat zij definiëren als ‘het zich zichtbaar onderscheiden in de kwa-
liteit en de kwantiteit van de te consumeren objecten, op grond waarvan maatschappelijk 
erkenning wordt verworven’.4 Elders spreken zij daarbij over ‘sociaal aanzien’.5 In die zin 
geven zij aan het begrip ‘stand’ een afwijkende inhoud in vergelijking met andere histo-
rici wier meningen zij in hun artikel de revue laten passeren.6 Vanwege die verschillen in 
terminologie wordt in deze studie de voorkeur gegeven aan het begrip ‘status’ in de zin 
van ‘maatschappelijk aanzien’.7 Het stratificatiemodel van Lucassen en Trienekens (zie fi-
guur 4.1) is later op het punt van de relatie tussen bezit, beroep en inkomen gevalideerd 
en verder cijfermatig onderbouwd door Van Zanden en Van der Veen in hun onderzoek 
naar de sociale structuur in enkele Sallandse gemeenten aan het begin van de negentien-
de eeuw.8 Ook in deze studie naar de situatie in Valkenswaard wordt het inkomens- en be-
zitscriterium als basis genomen voor de duiding van sociale verschillen. De ongelijkheid 
in de verdeling van inkomen en vermogen als indicator voor sociale ongelijkheid vormt 
om die reden dan ook het centrale thema van dit hoofdstuk. Allereerst zal daarbij worden 
stilgestaan bij de gevolgen van de economische ontwikkeling en groei voor de inkomens-
ontwikkeling in Valkenswaard in het algemeen. Vervolgens wordt de ontwikkeling van de 
inkomens- en vermogensongelijkheid onderzocht en de relatie daarvan met de eerder ge-
constateerde veranderingen in de economische structuur. 

Ontwikkeling lokaal gegenereerd inkomen

De hoogte van het inkomen dat in een bepaalde gemeenschap wordt genereerd, in deze 
studie aangeduid met de term ‘generiek inkomen’, vormt een belangrijke indicator voor 
de economische ontwikkeling, niet te verwarren met economische groei. Economische 
ontwikkeling is gerelateerd aan de veranderingen in de omvang van het generieke inko-
men, terwijl economische groei wordt weerspiegeld in inkomensmutaties per hoofd van 
de bevolking.9 Doordat in de kohieren van de gemeentelijke hoofdelijke omslag het inko-
men jaarlijks werd vastgesteld, is het in principe mogelijk via deze weg de economische 
ontwikkeling te volgen. Wel moeten daarbij twee kanttekeningen worden geplaatst. Aller-
eerst bij de volledigheid van het aantal belastingplichtigen, het deel van de bevolking dat 

Onderlinge relaties van de factoren die leiden tot stand

afkomst beroep 
  inkomen                         stand
leeftijd marxistische
 klassepositie
geboorteplaats  mobiliteit
 vermogen
scholing

Figuur 4.1 Stratificatiemodel van Lucassen en Trienekens

Bron: Lucassen en Trienekens, ‘Om de plaats in de kerk’, 288.
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werd aangeslagen voor dit belastingmiddel. In dit onderzoek wordt dit verhoudingsgetal 
aangeduid met de hoofdelijke omslag (HO-)ratio. Aangezien de inkomsten van de kinde-
ren werden meegeteld bij het inkomen van het gezinshoofd, wordt de HO-ratio bepaald 
door het aantal voor de hoofdelijke omslag aangeslagen belastingplichtigen te relateren 
aan het aantal gezinshoofden. Deze ratio is eenvoudig te bepalen maar tegelijkertijd ook 
globaal omdat zich onder de aangeslagenen ook niet-gezinshoofden bevinden. Maar aan-
gezien dat aantal relatief gering is, geeft de ratio toch een toereikende indicatie over de 
mate waarin gezinshoofden niet zijn aangeslagen voor de hoofdelijke omslag omdat ze 
een te gering inkomen hadden. De HO-ratio zoals die in deze studie wordt toegepast, in-
diceert zo het globale percentage gezinshoofden dat in een bepaald jaar werd aangeslagen 
voor de hoofdelijke omslag. Het tweede aspect behelst de juistheid en volledigheid van de 
vastgestelde inkomens. Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 1 Bronnenverantwoording. 
De conclusie daarin is dat niet alle inkomens in de kohieren zijn opgenomen en dat de 
wel op kohier gebrachte inkomens over het algemeen iets te laag zijn vastgesteld zodat 
deze als een minimumpositie moeten worden beschouwd.

Naast deze beperkingen is ook het tijdvak waarover inkomensgegevens beschikbaar zijn 
begrensd omdat in Valkenswaard de inkomens pas in 1885 voor het eerst in de kohieren 
werden vermeld, terwijl daarvóór werd volstaan met het opnemen van het bedrag van de 
aanslag. Wel bleek het mogelijk om op basis van de aanslagen en de belastinggrondslagen 
met een redelijke betrouwbaarheid, vanuit de kohieraanslagen en de gezinssamenstelling 
uit het bevolkingsregister, de inkomens te berekenen voor het peiljaar 1880. Hierdoor 
wordt het beoordelingstijdvak opgerekt tot de periode 1880-1920. Hoewel de generieke in-
komensontwikkeling in Valkenswaard op zichzelf een interessant gegeven vormt, wordt 
de informatieve waarde daarvan sterk verhoogd door deze te vergelijken met gemeenten 
die een overeenkomstige dan wel een sterk afwijkende economische structuur kenden. 
Daarom is een vergelijking gemaakt met de plaatsen Geldrop en Leende. Gezien de eer-
der genoemde beperkingen van de inkomensvermeldingen vindt deze vergelijking plaats 
over het tijdvak 1890-1920. Door het ontbreken van gezinsgegevens was voor Geldrop en 
Leende de terugrekening van het inkomen op basis van de aanslag voor de hoofdelijke 
omslag over 1880 niet mogelijk.

Economische bedrijvigheid creëert inkomen in de vorm van winst (voor de onderne-
mers) en loon (voor de werknemers). De vraag is nu of en in welke mate de wijzigingen 
in de economische structuur hebben bijgedragen aan de hoogte en de samenstelling van 
het lokaal verdiende inkomen. In tabel 4.1 zijn de kerngegevens opgenomen van de kohie-
ren van de hoofdelijke omslag – in 1850 nog personele omslag genoemd – op een aantal 
peilmomenten in de periode 1850-1920. De voor de omslag aangeslagen personen zijn op 

zowel over ‘fortuinklassen’ (p. 266), ‘inkomen’ (p. 274) als over ‘bezitsbronnen’ (p. 275) (De Belder, ‘Beroep of 
bezit als criterium’); Lucassen en Trienekens, ‘Om de plaats in de kerk’, 288.

4  Lucassen en Trienekens, ‘Om de plaats in de kerk’, 288.
5  Lucassen en Trienekens, ‘Om de plaats in de kerk’, 256.
6  Lucassen en Trienekens, ‘Om de plaats in de kerk’, 240 e.v.
7  Daarmee wordt aangesloten op de standsbenadering van Weber (Duijvendak en Kooij, Sociale geschiedenis, 54).
8  Van Zanden en Van der Veen, ‘Boeren, keuters en landarbeiders’, 183. Van Zanden en Van der Veen onderzochten 

daarvoor de relatie tussen het beroep, de huurwaarde van het huis en de pachtwaarde van de grond in enkele 
Sallandse gemeenten.

9  Lucassen, ‘De sociale ontwikkeling’, 121 en 122.
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de genoemde momenten gekoppeld aan degenen die opgenomen zijn in de bevolkings-
registers. In gemiddeld 94% van de gevallen bleek een voldoende zekere identificatie van 
de belastingplichtige mogelijk. Als dit niet mogelijk was, kwam dit meestal doordat de 
betrokkene op het moment van het opmaken van het bevolkingsregister nog niet of niet 
meer woonachtig was in Valkenswaard. Dit wordt veroorzaakt door het verschil tussen 
het moment van het opmaken van het bevolkingsregister (het peilmoment), veelal per 1 
januari (in 1920 per 31 december) en dat van het opmaken van het kohier van de hoofde-
lijke omslag, meestal in de zomermaanden. Voor het nagaan van de ontwikkeling van het 
gegenereerde inkomen zijn met name de gezinshoofden van belang, niet alleen omdat 
zij de belangrijkste kostwinners waren, maar ook omdat zij in het Valkenswaardse belas-
tingsysteem voor het totale gezinsinkomen werden aangeslagen.10 Over de gehele periode 
genomen, maakten de inkomens van de gezinshoofden tussen de 86% en 91% uit van 
het totale kohierinkomen. Maar gezinshoofden werden alleen aangeslagen voor de hoof-
delijke omslag indien hun inkomen hoger was dan de belastingvrije voet, een bedrag ge-
lijk aan dat wat nodig was voor noodzakelijk levensonderhoud.11 Tabel 4.1 laat zien dat een 
substantieel deel van de Valkenswaardse gezinshoofden een inkomen op of onder deze 
(armoede)grens had. In 1850 was dit bij 30% van de gezinshoofden het geval, maar dit 
aandeel liep gestaag op tot 50% in 1910. In deze periode kwam ook de industrialisatie tot 
ontplooiing. Pas na 1910 zette een verbetering in, waardoor in 1920 nog maar een klein 
deel (7%) van de gezinshoofden niet werd aangeslagen. Deze teruggang werd deels ver-
oorzaakt doordat de hoge inflatie tijdens de Eerste Wereldoorlog de inkomens deed stij-
gen, maar vooral doordat de belastingvrije voet slechts in beperkte mate voor deze inflatie 
werd gecorrigeerd. De inkomens stegen dus meer dan de belastingvrije voet. Dit had tot 
gevolg dat gezinshoofden eerder in de belastingheffing werden betrokken.

Beroepsgroepen waarvan in de periode tot en met 1910 relatief veel gezinshoofden niet 
werden aangeslagen, waren de arbeiders inclusief de sigarenmakers. In 1880 werd de 
helft van de vier gezinshoofden met een beroepsvermelding in deze laatste categorie niet 
voor de hoofdelijke omslag aangeslagen. Dit percentage steeg in het decennium erna tot 
87%, zakte in 1900 tot 76% en liep daarna weer op tot 83% in 1910. Op dat moment was 
bijna een derde (31%) van de Valkenswaardse gezinshoofden in de tabakssector werk-
zaam. In 1920, toen het aantal niet aangeslagen gezinshoofden was teruggelopen tot 7%, 
bleven vooral gezinnen waarvan het hoofd geen beroepsvermelding had onder de aanslag-
grens. Van de 345 gezinshoofden werkzaam in de sigarenindustrie werd toen nog maar 
3% niet in de heffing betrokken.

In veel studies naar de inkomensontwikkeling en -ongelijkheid wordt, vanwege het ont-
breken van de benodigde gegevens, geen rekening gehouden met inkomens verdiend 
door de niet voor een belasting op het inkomen aangeslagen personen.12 Aangezien voor 
Valkenswaard het aantal niet-aangeslagenen bij benadering bekend is, kan dit manco 
deels worden verholpen. Het gaat daarbij om gezinshoofden die vanwege een te laag in-
komen niet werden aangeslagen, maar ook om anderen, zoals kostgangers, inwonende 
familieleden en dienstboden en -knechten. Bij deze niet-gezinshoofden, die geen kind 
waren van het gezinshoofd, is aangenomen dat ze een eigen inkomen hadden als in het 
bevolkingsregister hun beroep werd vermeld.13 Deze ontbrekende inkomens zijn vervol-
gens in de berekeningen betrokken voor een forfaitair bedrag ter hoogte van twee derde 
deel van de belastingvrije voet voor gezinnen (bij gezinshoofden) dan wel voor alleengaan-
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den (bij de overigen). Dit bedrag is aangenomen als gemiddelde van de niet bekende in-
komens beneden de belastingvrije voet, inkomens die qua hoogte ver dan wel net onder 
die grens konden liggen. Tabel 4.2 laat zien dat deze niet in het kohier opgenomen in-
komens, met uitzondering van 1920, op elk van de peilmomenten een substantieel deel 
van het totaal gegenereerde inkomen uitmaken, variërend van 14,5% in 1880 tot 26,3% 
in 1910. Ook heeft deze groep economisch actieve, maar niet voor de hoofdelijke omslag 
aangeslagen personen een behoorlijke omvang. In 1880 is zij met 97,8% ongeveer even 
groot als de groep aangeslagen personen, terwijl in 1910 deze laatste groep met ruim een 

10   RHCe, GA VW, inv.nr. 355, Verslag gemeenteraadsvergadering van 15 februari 1916.
11   Zie bijlage 1 Bronnenverantwoording.
12   Zie onder meer Kaelble, Industrialisation and social inequality, 31; Van den Berg en Van Zanden, ‘Vier eeuwen wel-

standsongelijkheid’, 197; Van Zanden, ‘Industrialisatie en inkomensverdeling’, 441; Soltow, ‘Income and wealth 
inequality’, 75.

13   Naast gezinshoofden, partners en kinderen zijn bij de niet-gezinshoofden ook de religieuzen, vanwege het bij-
zondere karakter van deze groep, niet in de berekening meegenomen. Bij de partners en kinderen is aangeno-
men dat het eventueel door hun verdiende inkomen is begrepen in dat van het gezinshoofd, zie bijlage 1 Bron-
nenverantwoording.

14   Hoewel tot 1857 de belasting personele belasting heette wordt hier toch gesproken over de hoofdelijke omslag 
(HO), een benaming die vanaf 1857 ging gelden.

15   Voor het jaar 1850 is hier het totaal van de aanslagen weergegeven, in de overige jaren het kohierinkomen. Het 
kohierinkomen van 1880 is teruggerekend aan de hand van de aanslag, de gezinssamenstelling, de geldende 
belastingvrije voet en het tarief.

16   Als referentiejaar is 1890 genomen omdat de jaren daarvóór onzekerheden bevatten over de hoogte van het ko-
hierinkomen.

Tabel 4.1 Kerngegevens hoofdelijke omslag (HO) Valkenswaard, 1850-192014

1850 1880 1890 1900 1910 1920

Aantal belastingplichtigen 189 223 252 300 356 1.093

Geïdentificeerd in het bevolkingsregister 96% 96% 95% 96% 97% 94%

Waarvan gezinshoofd (%) 92% 80% 89% 87% 88% 85%

Totaal kohieraanslagen/-inkomen (ƒ)15 600 116.807 133.505 212.850 311.840 2.783.663

Gemiddeld(e) aanslag/kohierinkomen (ƒ) 3,17 524 530 710 876 2.547

Kohierinkomen gezinshoofden als percen-
tage van het totaal kohierinkomen/-aanslag

91% 86% 91% 87% 88% 86%

Totaal aantal gezinshoofden in het 
bevolkingsregister

240 280 345 449 615 946

Aantal gezinshoofden in het kohier HO 168 172 214 251 305 877

Percentage gezinshoofden in het kohier HO 70% 61% 62% 56% 50% 93%

Indexcijfers (1890=100)16

Aantal aangeslagenen 75 88 100 119 141 434

Gemiddeld kohierinkomen nvt 99 100 134 165 481

Totaal kohierinkomen nvt 87 100 159 234 2085

Aantal gezinshoofden bevolkingsregister 70 81 100 130 178 274

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1025-1084, Kohieren van de personele omslag, vanaf 1857 van de hoofdelijke omslag, 
1850-1920.
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derde (136,2%) wordt overtroffen. Daarmee wordt duidelijk dat het al dan niet betrekken 
van de groep niet-aangeslagen personen eveneens consequenties heeft voor de analyse 
van de inkomens(on)gelijkheid.

Bij de bepaling van het totaal verdiende inkomen van Valkenswaard over het tijdvak 
1880-1920 dient nog een opmerking te worden gemaakt over de waarde van de gulden. 
Deze munt bezat gedurende deze periode niet steeds dezelfde koopkracht. In tabel 4.3 is 
de koopkrachtontwikkeling op nationaal niveau weergegeven in relatie tot de muntwaar-
de in 1890. De waarde van de gulden daalde tussen 1850 en 1880, maar nam daarna tot 
circa 1900 weer toe. Dit betekent dat in de laatste twee decennia van de negentiende eeuw 
het reële inkomen toenam en daarmee ook de koopkracht. Na de eeuwwisseling zette op-
nieuw een inflatoire ontwikkeling in, waardoor de muntwaarde vooral tijdens de Eerste 
Wereldoorlog sterk daalde. Dat leidde ertoe dat het totale inkomen van Valkenswaard tus-
sen 1910 en 1920, met een indexdaling van 88 naar 43, meer dan halveerde in geldwaarde 
van 1890. Desondanks verdrievoudigde tussen 1880 en 1920 het reële inkomen per hoofd 
van de bevolking, van 79 tot 232 gulden per jaar. Wel werd die toename vooral gerealiseerd 

Afb. 4.3 De hoogstaangeslage-
nen in het kohier van de hoofde-
lijke omslag van 1885 (RHCe).



 Ontwikkeling lokaal gegenereerd inkomen 187

tussen 1910 en 1920 en was er in het daaraan voorafgaande decennium zelfs sprake van 
een lichte daling van het reële inkomen.

Tabel 4.3 laat een sterke positieve economische ontwikkeling in Valkenswaard zien, 
waarbij het totale inkomen na inflatiecorrectie tussen 1880 en 1920 meer dan vertienvou-
digde. Maar er was ook sprake van economische groei aangezien het reële inkomen per 
hoofd van de bevolking toenam. Dit verdrievoudigde tussen 1880 en 1920 en dan vooral 
in het tijdvak 1910-1920. Ook bij de sigarenmakers was dat het geval. Rond 1913 werd mi-
nimaal 3,20 gulden aan stukloon betaald per 1.000 sigaren; in 1920 was dat bedrag bij het 
afsluiten van de eerste cao gestegen tot 16 gulden, een vervijfvoudiging.17 Deze stijging 
vond met name plaats tijdens de Eerste Wereldoorlog. Van Best schrijft daarover: ‘Ten 
gevolge van den wereldoorlog kregen wij in de sigarenindustrie voortdurend oploopen-
de loonen te zien, eigenlijk een chaos, maar men stond vrij onverschillig daartegenover, 
want de prijzen stegen in gelijke verhouding door zeer grooten uitvoer naar de oorlogvoe-
renden …’18 Door de nominale loonstijging gingen ook meer personen de belastingvrije 
voet overschrijden en werden zo in de belastingheffing betrokken. Deze verbreding van de 
grondslag veroorzaakte, samen met de toename van de bevolking (en dus van het aantal 
potentiële belastingplichtigen) en de stijging van de nominale lonen, de sterke toename 
van het totale kohierinkomen in 1920.

17   Van Best, Relaas van en herinneringen, 15-16.
18   Van Best, Relaas van en herinneringen, 16.

Tabel 4.2 Berekening totaal gegenereerd inkomen Valkenswaard, 1880-1920

1880 1890 1900 1910 1920

A Kohierinkomen (ƒ) 112.135,– 129.080,– 199.200,– 301.940,– 2.657.303,–

A.1 Aantal belastingplichtigen (tabel 4.1) 223 252 300 356 1.093

Niet in kohier opgenomen inkomens

B Gezinshoofden

B.1 Aantal niet aangeslagen hoofden 108 131 198 310 69

B.2 2/3 deel belastingvrije voet (ƒ) 100,– 133,– 133,– 200,– 300,–

B.3 Totaal B (Gezinshoofden) (ƒ) 10.800,– 17.423,– 26.334,– 62.000,– 20.700,–

C Niet-gezinshoofden

C.1 Aantal niet aangeslagen individuen 110 172 168 175 141

C.2 2/3 deel belastingvrije voet (ƒ) 50,– 67,– 67,– 100,– 150,–

C.3 Totaal C (Niet-gezinshoofden) (ƒ) 5.500,– 11.524,– 11.256,– 17.500,– 21.150,–

Totaal aantal B.1+C.1 218 303 366 485 210

In procenten van A.1 97,8% 120,2% 122,0% 136,2% 19,2%

Totaal geschat inkomen Valkenswaard 
(A+B3+C3) (ƒ) 128.435,– 158.027,– 236.790,– 381.440,– 2.699.153,–

Geschat inkomen niet op kohier 
(B.3+C.3) 16.300,– 28.947,– 37.590,– 79.500,– 41.850,–

In procenten van A 14,5% 22,4% 18,9% 26,3% 1,6%

Bron: kohieren hoofdelijke omslag en de bevolkingsregisters van Valkenswaard, 1880-1920.
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Tabel 4.3 Ontwikkeling reëel inkomen Valkenswaard, 1880-1920

1880 1890 1900 1910 1920

Totaal inkomen Valkenswaard (ƒ) 128.435,– 158.027,– 236.790,– 381.440,– 2.699.153,–

Geïndexeerde inkomensontwikkeling 
(1890-100)

81 100 150 241 1.708

Geldontwaarding (1890-100)19 84 100 106 88 43

Totaalinkomen in waarde gulden 1890 (ƒ) 107.885,– 158.027,– 250.997,– 335.667,– 1.160.636,–

Geïndexeerde inkomensontwikkeling 
voor inflatie gecorrigeerd (1890-100)

68 100 159 212 734

Inwonertal volgens bevolkingsregister 1.363 1.825 2.327 3.240 5.011

Absolute waarde inkomen per hoofd (ƒ) 94,– 87,– 102,– 118,– 539,–

Reëel inkomen per hoofd (ƒ) 79,– 87,– 108,– 104,– 232,–

Bron: kohieren hoofdelijke omslag en de bevolkingsregisters van Valkenswaard, 1880-1920.

Nu zicht is ontstaan op de omvang en de ontwikkeling van het in Valkenswaard gegene-
reerde inkomen en daarmee op de ontwikkeling van de welvaart, is het ook mogelijk om 
de bijdrage daaraan van de verschillende beroepscategorieën in beeld te brengen.
Tabel 4.4 vermeldt het aandeel van elke beroepsgroep in het totale inkomen dat in Val-
kenswaard werd verdiend. De tabel toont opnieuw de relatieve afname aan van het belang 
van de landbouw in het tijdvak 1850-1920, nu als inkomstengenerator. Deze hoofdbe-
roepsgroep was in 1850 nog goed voor meer dan de helft van de afgedragen personele be-
lasting en leverde ook in 1880 met 30% nog het grootste inkomensaandeel. Vier decennia 
later is dat aandeel echter gedaald tot een marginale 8%. Ook het belang van de catego-
rie handel en verkeer liep sterk terug, van 10% in 1850 en een kleine stijging in 1880 tot 
13% daalde het aandeel naar 4% in 1920. Bijna hetzelfde kan worden gezegd van de over-
heid en de vrije beroepen, terwijl ook het ambachtelijk bedrijf aan belang inboette, hoewel 
minder dan de beide eerder genoemde beroepscategorieën. De inkomensbijdrage van de 
groep zonder beroepsvermelding bleef gedurende de periode 1880-1920 stabiel, met een 
bijdrage van rond de 10%. De tabakssector steeg daarentegen van een minimale bijdrage 
in 1880 (3%) tot ruim een kwart (27%) in 1910, een aandeel dat in het decennium erna 
bijna verdubbelde tot 48% in 1920, dit in een situatie waarbij in datzelfde tijdvak het ge-
nerieke reële inkomen ook nog eens meer dan verdrievoudigde (figuur 4.2).

Na de eeuwwisseling werd de tabakssector de belangrijkste directe inkomstengenera-
tor van Valkenswaard, in de zin dat werkgevers en werknemers daaraan rechtstreeks hun 
winsten en inkomens ontleenden. Maar daarnaast leverde deze sector ook een indirecte 
bijdrage aan de plaatselijke economie. De gerealiseerde winsten en verdiende inkomens 
werden immers voor een groot deel uitgegeven in Valkenswaard zelf: aan voedsel, drank, 
kleding, roerende zaken, belasting en aan zaken als huur, rente en aflossing. Daarmee 
creëerden zij een inkomen voor de lokale middenstander, kastelein, ambachtsman, huis-
baas, geldverstrekker of overheid. Met name de lagere inkomens van de sigarenmakers 
zullen nagenoeg geheel in Valkenswaard zijn besteed en zeker na 1900 ging het daarbij 
jaarlijks om relevante bedragen tussen in totaal 54.400 gulden in 1910 en 627.000 gulden 
in 1920.20 In algemene zin en op plaatselijk niveau droeg de tabaksnijverheid dus bij tot 
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groei van de welvaart. Maar daarmee is niet gezegd dat dit ook op individueel niveau gold. 
Zo zorgden bijvoorbeeld in 1920 de 49 sigarenfabrikanten gezamenlijk voor een hogere 
inkomensbijdrage dan de 419 personen, die als gezinshoofd, als inwonende kostganger of 
als inwonend familielid in de tabaksnijverheid de kost verdienden (tabel 4.4).

Om de inkomens- of welvaartsbijdrage van de sector op individueel niveau te kunnen be-
naderen, is het aandeel in het generieke inkomen per hoofdberoepsgroep gerelateerd aan 
het aandeel van de groep in de arbeidsmarkt, waaronder in deze studie de personen – ex-
clusief gehuwde vrouwen – met een beroepsvermelding in het bevolkingsregister worden 

19   Bron: Datafile ‘Value of the Guilder / Euro’, http://www.iisg.nl/hpw/cpi.php, 21 juli 2010, gebaseerd op gege-
vens van Arthur van Riel (1800-1913) en Jan Luiten van Zanden (1913 e.v.).

20   Deze bedragen betreffen het berekende inkomen van de sigarenmakers in 1910 en 1920, zijnde 14% respectie-
velijk 23% van het totale inkomen in die peiljaren (zie tabel 4.4).

Tabel 4.4 Aandeel beroepscategorieën in het totale inkomen van Valkenswaard, 1880-1920

Beroepscategorie 1850 1880 1890 1900 1910 1920

Ambachtelijk bedrijf 15% 18% 20% 21% 16% 12%

Arbeiders 1% 5% 8% 3% 4% 3%

Diversen – 4% 4% 2% 3% 2%

Fabrikanten – 0% 1% 1% 2% 4%

Handel en verkeer 10% 13% 7% 7% 8% 4%

Landbouw 53% 30% 21% 20% 14% 8%

Overheid en vrij beroep 12% 15% 14% 17% 15% 8%

Particulieren 3% 0% 2% 0% 0% 0%

Religieuzen 3% 1% 2% 1% 1% 1%

Sigarenfabrikanten – 2% 5% 9% 13% 25%

Sigarenmakers – 1% 4% 8% 14% 23%

Totaal tabakssector – 3% 9% 17% 27% 48%

Zonder beroep 3% 10% 11% 10% 9% 11%

 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Totaal aanslag/inkomen 576,25 128.435,– 158.027,– 236.790,– 381.440,– 2.699.153,–

Toelichting: in 1850 is uitgegaan van het bedrag aan betaalde belasting in het kohier van de personele omslag 1850. 
Van het totaal aan aanslagen (600 gulden) kon 576,25 gulden worden geïdentificeerd (RHCe, GA VW, inv.nr. 1025, 
Personele omslag 1850). Voor de peiljaren 1880-1920 is het kohierinkomen dan wel – indien het inkomen te laag 
was om te kwalificeren voor een aanslag – het forfaitaire inkomen (twee derde van de belastingvrije voet) als basis 
genomen, evenals de beroepsvermelding van de betrokken personen in het bevolkingsregister van het betreffende 
jaar. Kinderen met een beroepsvermelding zijn weliswaar in de verdeling betrokken, maar zonder inkomen, omdat 
dat is begrepen in het inkomen van het gezinshoofd. Hierdoor is sprake van een indicatieve verdeling, aangezien 
kinderen niet per definitie het beroep van het gezinshoofd uitoefenden. De categorie ‘Sigarenmakers’ omvat alle 
werknemers in de tabaksnijverheid, ongeacht hun functie, maar exclusief de sigarenfabrikanten. Deze zijn als eige-
naar immers niet aan te merken als werknemer. Voor 1850 geldt het totaal van de aanslagen, voor de overige jaren 
het totaal van de inkomens. Het ‘Totaal tabakssector’ vormt de som van de percentages van de sigarenfabrikanten 
en de sigarenmakers. Als ‘Totaal aanslag/inkomen’ geldt voor 1850 het totaal van de aanslagen, voor de overige ja-
ren het totaal van de inkomens.
Bron: kohieren personele/hoofdelijke omslag Valkenswaard, 1850-1920, en tabel 4.3.
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begrepen. Ook nu is sprake van een grove vergelijking, aangezien het gezinshoofd werd 
aangeslagen voor het totale gezinsinkomen en de kinderen niet per se hetzelfde beroep 
behoefden uit te oefenen als het gezinshoofd. Zo wordt een relatieve indicator verkregen, 
die het welvaartsniveau van een hoofdberoepsgroep vergelijkt met het Valkenswaardse ge-
middelde. Bij een strikt evenredige verdeling zou het aandeel van de hoofdberoepsgroep 
in het inkomen gelijk moeten zijn aan het aandeel in de arbeidsmarkt. Dit blijkt niet zo 
te zijn want het aandeel van de sigarenmakers in het totaal gegenereerde inkomen is aan-
merkelijk kleiner dan het aandeel van deze groep in de arbeidsmarkt ( tabel 4.5). Het (ne-
gatieve) verschil tussen beide steeg voor deze hoofdberoepsgroep van 11% in 1880 tot 30% 
in 1910 en daalde daarna licht tot 26%. De sigarenfabrikanten ontwikkelden daarentegen 
tussen 1880 en 1920 een ruim surplus, met een inkomensaandeel dat in 1920 uiteinde-
lijk 24% groter was dan het aandeel in de Valkenswaardse beroepsbevolking. Ook als to-
taal leverde de tabakssector relatief een minder dan gemiddelde bijdrage aan de welvaart, 
oplopend van -9% in 1880 tot -21% tien jaar later en daarna tot 1910 langzaam afnemend 
om na 1910 sterk te dalen richting -2% in 1920 (tabel 4.5). De pijn zat met name bij de 
sigarenmakers, van wie het welvaartsniveau over de gehele periode 1880-1920 bijna een 
kwart lager lag dan het gemiddelde in Valkenswaard en van wie een groot deel vanwege 
een te laag inkomen niet kon worden aangeslagen voor de hoofdelijke omslag. Wel trad na 
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Figuur 4.2 Ontwikkeling reëel generiek inkomen van Valkenswaard met de bijdrage daarin per 

beroepscategorie, 1880-1920 (in guldens)

Bron: kohieren hoofdelijke omslag Valkenswaard, 1880-1920, en tabel 4.3.
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1910 enige verbetering in de situatie op. Tabel 4.5 maakt duidelijk dat door de industriali-
satie weliswaar de ‘koek’ groeide maar dat deze tegelijkertijd in toenemende mate onge-
lijk werd verdeeld, zeker in de bepalende tabakssector waar de ongelijkheid sterk toenam. 
Willink constateert deze ontwikkeling in Enschede – met de textielindustrie als bepalen-
de nijverheidssector – waar de inkomenskloof tussen fabrikanten en arbeiders eveneens 
erg groot werd.21

Bij twee andere bepalende hoofdberoepsgroepen, het ambachtelijk bedrijf en de land-
bouw, waren de aandelen in de arbeidsmarkt en in het verdiende inkomen in 1920 onge-
veer even groot. De landbouw startte in 1880 wel met een ruim overschot (+12%), maar 
al rond de eeuwwisseling was dit teruggelopen tot een gemiddeld niveau, dat zich daarna 
niet meer wijzigde. Hier wordt het effect zichtbaar van de in het vorige hoofdstuk gecon-
stateerde toename van het aantal kleine boeren, agrariërs met een gering bezit aan grond. 
Het ambachtelijk bedrijf kende weliswaar een negatief begin in 1880, maar werkte zich 
op tot een surplus van 8% in 1900. Daarna zakte ook deze categorie terug tot het gemid-
delde niveau in 1920. Opgemerkt moet worden dat het steeds gemiddelden op hoofdbe-
roepsgroepsniveau betreft, waarbij binnen de groep op het niveau van gezin of individu 
toch nog aanmerkelijke verschillen in inkomen konden optreden.

De industrialisatie zorgde in Valkenswaard, vooral tussen 1910 en 1920, voor een ster-
ke stijging van het inkomen per hoofd van de bevolking, zowel in absolute als in reële 
zin. Het is belangrijk om deze ontwikkeling te relateren aan die in andere gemeenten en 
het plaatselijke verloop daarmee te voorzien van een relevante context. Geldrop en Leen-
de dienen ook nu als referentiegemeenten. Als eerste wordt de HO-ratio vergeleken (ta-
bel 4.6). Doordat de HO-ratio het aantal voor de hoofdelijke omslag aangeslagenen afzet 
tegenover het totaal aantal gezinshoofden, vormt de ratio een maximumpositie, aange-
zien in de kohieren van de hoofdelijke omslag, zij het in beperkte mate, ook niet-gezins-
hoofden werden aangeslagen. Het blijft eveneens een indicatie omdat de belastinggrond-
slagen niet 100% vergelijkbaar waren vanwege, zij het soms geringe, verschillen in de 
door de gemeenten vastgestelde hoogte van de belastingvrije voet. Daarom zijn deze ook 
in tabel 4.6 weergegeven. Het verschil tussen het totale aantal gezinshoofden en het aan-
tal gezinshoofden dat voor de hoofdelijke omslag werd aangeslagen, geeft aan hoeveel ge-
zinshoofden geen aanslag ontvingen omdat ze een te laag inkomen hadden. Wie minder 
verdiende dan de belastingvrije voet, hoefde immers geen belasting te betalen. Omdat 

21   Willink, De textielbaronnen, 51-52.

Tabel 4.5 Vergelijking van het aandeel van een aantal hoofdberoepsgroepen in de arbeids-

markt met dat in het generieke inkomen, 1880-1920

Hoofdberoepsgroep 1880 1890 1900 1910 1920

Ambachtelijk bedrijf -2% 5% 8% 4% 1%

Landbouw 12% 4% 0% 1% 0%

Sigarenfabrikanten 2% 5% 8% 13% 24%

Sigarenmakers -11% -26% -27% -30% -26%

Totaal tabakssector -9% -21% -19% -17% -2%

Bron: bevolkingsregister en hoofdelijke omslag Valkenswaard, 1880-1920.
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deze belastingvrije voet was gebaseerd op het minimale inkomen dat noodzakelijk was 
voor het levensonderhoud, geeft het aantal gezinshoofden dat geen belasting betaalde ook 
een indicatie van het aantal gezinnen dat onder de armoedegrens leefde.

In het midden van de negentiende eeuw was in Valkenswaard de landbouw nog de 
voornaamste inkomensbron, hetgeen in nog sterkere mate gold voor Leende. In Geldrop 
daarentegen werkten toen al circa duizend inwoners als fabrieksarbeider of thuiswerker 
in de plaatselijke textielnijverheid, maar dit aantal liep tussen 1866 en 1876 sterk terug.22 
Dit is zichtbaar in de HO-ratio’s van 1849, toen de landbouwgemeenten Valkenswaard 
en Leende een betere verhouding realiseerden dan Geldrop. De tendens naar 1880 was 
voor Geldrop (uiteindelijk) licht dalend, terwijl voor de beide andere gemeenten de trend 
zich in tegenovergestelde richting ontwikkelde. De industrialisatie die zich met name 
na 1880 ook in Valkenswaard begon te voltrekken, leidde tot een daling van de HO-ratio 
in de richting van het Geldropse niveau, dat aan het begin van de twintigste eeuw werd 
bereikt. Ook in Geldrop, waar het aantal arbeiders in de textielindustrie tot 1900 afnam, 
daalde de HO-ratio. Toen de werkgelegenheid daarna weer iets groeide, steeg de HO-ra-
tio mee.23 De ratio in Leende daalde in de decennia na 1880, wellicht als gevolg van de 
landbouwcrisis, maar de daling was licht en de HO-ratio steeg daarna weer vrij snel tot 
ruim boven de 100 in 1910, en daarmee tot een bijna eens zo hoog niveau als dat van de 
beide geïndustrialiseerde gemeenten. Zowel de snelle industrialisatie als de neergang 
daarvan blijken in eerste instantie belangrijke negatieve consequenties te hebben ge-
had voor de inkomensontwikkeling van de daarbij betrokken werknemers. Nadien trad 
dan echter weer herstel op, zoals te zien is in de ontwikkeling van de HO-ratio na 1910 
in Geldrop en Valkenswaard. In de Geldropse textielindustrie trok de werkgelegenheid 
toen weliswaar aan, maar in veel mindere mate dan het geval was in de Valkenswaardse 
tabaksnijverheid. 

Een tweede vergelijking die tussen de drie gemeenten wordt gemaakt, is die van de ont-
wikkeling van het gemiddelde kohierinkomen over de periode 1890-1920. Voor eerdere 
jaren is vergelijking niet mogelijk vanwege het ontbreken van de inkomensvermelding in 
de kohieren van de hoofdelijke omslag in Geldrop en Leende. Ook hier is slechts sprake 

Afb. 4.4 Medewerkers van de firma J. Heesterbeek en Co, circa 1915 (collectie H. van Mierlo).
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van een indicatie van de totale inkomensontwikkeling aangezien, zoals is gebleken uit 
het voorgaande in tabel 4.6, belangrijke delen van de bevolking niet werden aangeslagen.

Tabel 4.6 HO-ratio (aantal aangeslagenen voor de hoofdelijke omslag afgezet tegen aantal 

gezinshoofden) in Geldrop, Leende en Valkenswaard, 1849-1919

Jaar Geldrop Leende Valkenswaard
Belastingvrije voet

Geldrop Leende Valkenswaard

1849 69% 95% 79% Onbekend Onbekend Onbekend

1869 74% 95% 83% Onbekend Onbekend Onbekend

1880 67% 106% 82% Onbekend Onbekend 150

1890 60% 99% 76% 100 Geen 200

1900 53% 95% 69% 250 Kinderaftr. 5%24 200

1910 66% 110% 58% 250 200 300

1919 94% 123% 119% 500 500 450

Bron: volkstellinggegevens en kohieren hoofdelijke omslag Geldrop, Leende en Valkenswaard.25

Tabel 4.7 Ontwikkeling gemiddeld kohierinkomen (GKI) te Geldrop, Leende en Valkenswaard, 

1890-1920

Belastingjaar
Geldrop
GKI (ƒ)

Index
Leende
GKI (ƒ)

Index
Valkenswaard

GKI (ƒ)
Index

1890 539 100 556 100 530 100

1900 677 126 44526 80 710 134

1910 1.068 198 420 75 876 165

1920 3.532 656 1.330 239 2.547 481

Excl. vijf hoogste inkomens

1910 858 159 393 71 766 145

1920 2.308 429 1.202 216 2.226 420

Bron: Kohieren hoofdelijke omslag 1890, 1900, 1910 en 1920 van Geldrop, Leende en Valkenswaard.

22   Van Stratum, Bevolking in beweging, 326 e.v.
23   Van Stratum, Bevolking in beweging, 510, tabel 8.6.
24   Er bestond in 1900 te Leende geen belastingvrije voet, wel een reductie van 5% per kind beneden de 16 jaar en 

van 20% ‘voor elken idioot’ (RHCe, GA Leende, inv.nr. 1549, Kohier hoofdelijke omslag 1900, voorblad).
25   De gegevens inzake het aantal gezinnen zijn ontleend aan de uitkomsten van de tienjarige volkstellingen van 

1849, 1869, 1879.1889, 1899, 1909 en 1919 (IISG: www.volkstellingen.nl/nl/volkstelling/jaarview/1849/ (23 juli 
2006)). Vanwege het ontbreken van gegevens over het aantal gezinnen in 1909 en 1919 is voor die jaren in 
plaats daarvan het aantal bewoonde huizen genomen (1909) dat in 1919 nog is vermeerderd met het aantal 
huizen waarin meer dan één gezin woont. Het aantal gezinnen in Leende in 1919 is ontleend aan het bevol-
kingsregister van begin 1921. Deze gegevens zijn vergeleken met het aantal personen dat is aangeslagen in de 
kohieren van de persoonlijk/hoofdelijke omslag van 1850, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910 en 1919, met uitzon-
dering van Leende waar in plaats van 1919 het kohier van 1920 is gebruikt (RHCe, GA Geldrop, inv.nrs. 563 en 
567, Kohieren van de personele belasting/hoofdelijke omslag; RHCe, GA Leende, inv.nrs. 1507-1569, Kohieren 
van de personele belasting/hoofdelijke omslag; RHCe, GA VW, inv.nrs. 1025-1083, Kohieren van de personele 
belasting/hoofdelijke omslag). 

26   Het inkomen van Leende, vermeld in de kohieren, betreft het inkomen ná aftrek van de kinderaftrek. Het gemid-
delde inkomen over dit peiljaar in de tabel is daarom naar schatting 5 à 10% lager dan het feitelijke inkomen.
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In de geïndustrialiseerde plaatsen Geldrop en Valkenswaard stegen de gemiddelde ko-
hierinkomens in het tijdvak 1890-1920 veel sterker dan in het agrarische Leende (ta-
bel 4.7). Daar daalde het gemiddelde kohierinkomen tussen 1890 en 1910 zelfs met een 
kwart. Door deze verschillen bleef Leende, dat in 1890 nog, zij het nipt, het hoogste ge-
middelde kohierinkomen had, dertig jaar later ver achter bij de beide andere gemeenten. 
Overigens is door de relatief gelijke HO-ratio van de drie gemeenten in 1919 (zie tabel 
4.6) het gemiddelde inkomen in het jaar 1920 het beste vergelijkbaar. In de andere jaren 
lagen immers vooral in Geldrop en Valkenswaard veel inkomens onder de aanslaggrens, 
waardoor het gemiddelde kohierinkomen hoger lijkt dan het feitelijk was. Daarnaast werd 
zowel in 1910 als in 1920 het gemiddelde inkomensniveau in Geldrop en in iets minde-
re mate in Valkenswaard sterk beïnvloed door een kleine groep grootverdieners. Na eli-
minatie van de vijf hoogste inkomens in 1910 en 1920, zakt het gemiddelde inkomen in 
Geldrop met 20% in 1910 en 35% in 1920. In Valkenswaard bedraagt de daling 13%, zo-
wel in 1910 als in 1920. In Leende is de invloed van de topverdieners het geringst, met 
dalingen van 6% (1910) en 10% (1920). Maar toch maken de verschillen in HO-ratio (zie 
tabel 4.6) in de peiljaren vóór 1920 een vergelijking tussen enerzijds Leende en ander-
zijds Valkenswaard voor deze periode discutabel. De gemiddelde kohierinkomens van 
Geldrop en Valkenswaard zijn, vanwege de min of meer overeenkomende HO-ratio’s, be-
ter vergelijkbaar. Maar ook in dit geval geven de gemiddelde kohierinkomens door de lage 
HO-ratio’s vóór 1920 een geflatteerd beeld van de werkelijkheid. Zonder de vijf hoogste 
inkomens vertonen de inkomensontwikkelingen in de textielgemeente Geldrop en in het 
sigaren producerende Valkenswaard echter sterke overeenkomsten. Tijdens de verschil-
lende decennia wordt in de ene en dan weer in de andere gemeente een iets sterkere groei 
gerealiseerd, samenhangend met de ontwikkelingen in de bepalende economische sec-
tor ter plaatse.

Geconcludeerd kan worden dat in de periode 1880-1920 in Valkenswaard het volume 
van het gezamenlijk verdiende nominale inkomen voortdurend toenam, zodanig dat het 
in 1920 het twintigvoudige bedroeg van dat in 1880 (tabel 4.2). Deze sterke stijging had 
drie oorzaken, ten eerste een toename van de bevolking, ten tweede de inflatie en ten der-
de een stijging van het reële inkomen. Deze factoren manifesteerden zich vooral in het 
tijdvak 1910-1920, waarin het totale inkomen verzesvoudigde. Maar doordat de bevolking 
met de helft toenam en de inflatie de waarde van het inkomen halveerde, nam het reële 
inkomen per hoofd van de bevolking in die periode met ‘slechts’ 123% toe. Deze stijging 
was overigens wel het viervoudige van de toename die tussen 1880 en 1900 werd gerea-
liseerd (32%). Een belangrijke graadmeter voor de inkomensontwikkeling vormen de ko-
hieren van de hoofdelijke omslag. Maar een substantieel deel van de gezinshoofden, vari-
erend van 30% tot 50%, werd daarin van 1850 tot na 1910 vanwege een te laag inkomen 
niet opgenomen. Dit betekende dat deze gezinnen te weinig inkomen hadden om in hun 
levensonderhoud te kunnen voorzien.

De wijzigingen in de economische structuur hadden ook ingrijpende gevolgen voor de 
samenstelling van de inkomensbronnen. Was in 1850 de landbouw nog goed voor meer 
dan de helft van het generieke inkomen, in 1920 droeg de tabaksnijverheid bijna de helft 
hieraan bij. Samen met de inkomsten uit de schoenennijverheid was de industrie in Val-
kenswaard in dat jaar goed voor het overgrote deel van het gezamenlijk gegenereerde in-
komen. Doordat dit inkomen grotendeels plaatselijk werd besteed, leverde de industrie 
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ook indirect een positieve bijdrage aan de economische ontwikkeling. Wel sloegen de 
revenuen van de industrialisatie in ongelijke mate neer. Zo was de ontwikkeling van het 
inkomensniveau van de individuele sigarenmaker gemiddeld lager dan dat van Valkens-
waard als geheel. Tussen 1890 en 1910 was zelfs sprake van forse verschillen van onge-
veer -20%. Dit in tegenstelling tot het inkomensniveau van de sigarenfabrikanten dat 
zeker na 1900, met een surplus van 13 tot 24%, aanmerkelijk hoger was dan het Valkens-
waardse gemiddelde.

In vergelijking met een andere industriegemeente (Geldrop) en een landbouwgemeen-
te (Leende) werden in de landbouwgemeente relatief meer gezinshoofden aangeslagen 
voor de hoofdelijke omslag. Ook was het verloop van het aantal aangeslagen inwoners er 
veel gelijkmatiger. Het blijkt dat naarmate de lokale economie meer marktgeoriënteerd 
was, het aantal inwoners dat belasting moest betalen afnam. Pas toen het prijsmechanis-
me door oververhitting niet optimaal meer functioneerde en de lonen sterker konden stij-
gen, werd deze tendens omgebogen. Door de grote verschillen in het aantal niet-aange-
slagenen voor de hoofdelijke omslag zijn de gemiddelde kohierinkomens tussen de drie 
gemeenten niet zonder meer vergelijkbaar, temeer daar deze gemiddelden in de beide 
industriegemeenten sterk blijken te worden beïnvloed door enkele grootverdieners. De 
ontwikkeling van de hoogte van het inkomen tussen 1890 en 1920 had in Geldrop en Val-
kenswaard een min of meer vergelijkbaar verloop met een trendmatige positieve groei, 
waar de ontwikkeling in Leende behoorlijk bij achterbleef. Het lijkt erop dat de meeste in-
woners van Valkenswaard pas tegen 1920 gingen profiteren van de industrialisatie, zij het 
dat daarbij op het niveau van hoofdberoepsgroep en individu sprake kon zijn van behoor-
lijke verschillen. Deze worden in de komende paragrafen nader beoordeeld.

Inkomens- en vermogensongelijkheid

In het voorgaande is vastgesteld dat de tabaksnijverheid in Valkenswaard leidde tot een 
sterke economische ontwikkeling. Het in Valkenswaard gegenereerde inkomen steeg en 
uiteindelijk leidde dit tot economische groei, die zorgde voor een stijging van het reële in-
komen per hoofd van de bevolking. Deze groei kwam evenwel niet in evenredige mate ten 
goede aan elke inwoner van Valkenswaard, zo bleek al in de vorige paragraaf, reden om nu 
daarop dieper in te gaan. De ontwikkeling van de inkomens- en vermogensverdeling laat 
zien wie daarvan profiteerden en of de verschillen in inkomen en bezit tussen individuen 
en sociale groepen toe- of afnamen.27 Deze vragen worden in deze paragraaf behandeld, 
waarbij zowel het inkomen als het vermogen onderwerp van studie zijn.

Het vraagstuk van de ontwikkeling van de inkomensongelijkheid kreeg in de jaren vijf-
tig van de twintigste eeuw een belangrijke impuls door de theorie van Kuznets, die stelde 
dat de inkomensongelijkheid groter wordt (upswing) aan het begin van een economische 
ontwikkeling om, na een piek bereikt te hebben, bij het volwassen worden ervan weer 
te verminderen (downswing). Hij verklaarde dit door de overheveling van arbeid van een 
economische sector met lage inkomens en dito productiviteit (landbouw) naar een sector 

27   Kaelble noemt dit ‘the most important question in postwar research’ (Kaelble, Industrialisation and social ine-
quality, 14).
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met hoge inkomens en productiviteit (industrie en dienstverlening).28 Maar naast de argu-
mentatie van Kuznets zelf bestaan er ten minste nog drie andere verklaringen. De klassiek 
economische stroming zoekt de oorzaak van de ontwikkeling van de inkomensongelijk-
heid in wijzigingen in de onderlinge verhouding tussen de voornaamste inkomensbron-
nen, namelijk arbeid, kapitaal en land. Dit als gevolg van veranderingen in positie en 
macht tussen de verschillende sociale groeperingen, zoals landeigenaren, ondernemers 
en de arbeidersklasse. De neoklassieke benadering verklaart de oorsprong en ontwikke-
ling van de inkomensongelijkheid daarentegen uit de aanwezige verschillen in de be-
schikbaarheid van arbeid en de daardoor optredende beloningsdifferentiatie.29 Kaelble en 
Thomas beargumenteren de stijging in de Kuznetscurve door te wijzen op een toename 
van het relatieve inkomensbestanddeel van de top-20% van de populatie.30 Grant ten slot-
te, brengt nog een andere invalshoek naar voren, namelijk het ongelijkheidsniveau in de 
periode voorafgaand aan de industrialisatie. Indien dan al een hoge mate van ongelijkheid 
aanwezig is, is de kans groot dat de daaropvolgende toename van de ongelijkheid door de 
industrialisatie beperkt zal blijven.31 Maar ook als de ongelijkheid voorafgaande aan de 
industrialisatie laag is kan de toename door de industrialisatie naar zijn mening beperkt 
zijn, met name als sprake is van een geringe demografische druk en een welvarende agra-
rische sector waarin de lonen gelijke tred houden met die in geürbaniseerde gebieden.32

In het hierna volgende zal worden nagegaan hoe de inkomensongelijkheid zich in Val-
kenswaard ontwikkelde en welke van de hierboven gegeven verklaringen daarvoor in de 
Valkenswaardse situatie van toepassing zouden kunnen zijn.

Bepaling van ongelijkheid

Inkomen en vermogen vormen een centraal begrippenpaar als het gaat om ongelijkheid in 
financiële zin. Atkinson omschrijft het begrip ‘inkomen’ als ‘de potentiële koopkracht’, en 
verbindt dit vervolgens aan de inkomensdefinitie van Henry Simons: ‘the value of rights 
a person might have exercised in consumption without altering the value of his wealth’.33 
Daarmee sluit deze benadering nauw aan bij de constatering van Lucassen en Trienekens 
dat status veel meer bepaald wordt door het uitgavenpatroon dan door de manier waarop 
iemand zijn inkomen verwerft. Het is immers niet mogelijk om langdurig meer te verte-
ren dan de financiële positie toelaat.34 Simons’ definitie onderstreept tevens de sterke rela-
tie tussen inkomen en vermogen. Inkomen verwijst naar een stroom van goederen in een 
gegeven tijdsperiode, vermogen naar een momentopname van een hoeveelheid goederen 
op een gegeven tijdstip.35 Vermogen kan wijzigen door be- of ont sparingen op inkomen 
of door tussentijdse waardemutaties van tot het vermogen behorende bestanddelen. In-
komen betekent potentiële koopkracht, hetgeen dus niet wil zeggen dat het gehele inko-
men per se moet of zal worden geconsumeerd. Naarmate het inkomen stijgt, zal een gro-
ter deel ervan niet worden uitgegeven, maar worden gespaard. Bij een laag inkomen is het 
daarentegen niet of nauwelijks mogelijk om te sparen en daardoor vermogen op te bou-
wen. Het inkomen is immers geheel nodig voor de noodzakelijke uitgaven voor levens-
onderhoud. Bij inkomens onder de armoedegrens is het inkomen zelfs onvoldoende voor 
een toereikend consumptieniveau.36 Veelal is dat het geval wanneer het gezinsinkomen 
lager is dan de belastingvrije voet bij de plaatselijke belastingen. Maar daaronder bestond 
nog een andere armoedegrens, namelijk die waaronder iemand tot de bedeelden ging be-
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horen.37 Deze grens zou kunnen worden aangeduid als het absolute bestaansminimum 
(subsistence level). Ongelijkheid in inkomen en/of vermogen betekent dat er in een bepaal-
de samenleving verschillen bestaan in de hoogte van inkomens of vermogens van de tot 
die samenleving behorende (groepen van) personen.

Er bestaan diverse methodieken om ongelijkheid te berekenen.38 De meest toegepaste is 
de Gini-coëfficiënt, in 1912 gepubliceerd door de Italiaanse statisticus Corrado Gini.39 Een 

28   Kuznets, ‘Economic growth and income inequality’; Kaelble en Thomas, ‘Introduction’, 9; Soltow en Van 
Zanden, ‘Income and wealth inequality’, 1.

29   Soltow en Van Zanden, ‘Income and wealth inequality’, 1 en 2.
30   Kaelble en Thomas, ‘Introduction’, 42.
31   Grant, ‘Does industrialisation push up inequality?’, 46.
32   Grant, ‘Does industrialisation push up inequality?’, 45.
33   Atkinson, The economics of inequality, 31. Deze omschrijving wordt ook gebruikt door Wilterdink (Wilterdink, 

Vermogensverhoudingen in Nederland, 438, noot 41).
34   Lucassen en Trienekens, ‘Om de plaats in de kerk’, 285 en 287.
35   Wilterdink, Vermogensverhoudingen in Nederland, 41; Atkinson, The economics of inequality, 31; OECD, Frame-

work for statistics, 27.
36   Artkinson gaat uit van armoede bij een ‘level of income below which families are in need’ (Atkinson, The eco-

nomics of inequality, 191).
37   Van Loo, Arm in Nederland, 29.
38   Champernowne, ‘A comparison of measures of inequality’, 790.
39   Kaelble en Thomas, ‘Introduction’, 25; http://en.wikipedia.org/wiki/Gini_coefficient (9 april 2011).

Afb. 4.5 De elite van Valkenswaard verenigd in sociëteit Eensgezindheid, 1916 (collectie Chr. van den Bes-
selaar). 
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volledig gelijke verdeling van inkomens en vermogens over de populatie leidt grafisch tot 
een rechte lijn van 45 graden, waarbij X% van de populatie steeds eenzelfde percentage 
van het inkomen/vermogen bezit, zie figuur 4.3, waar op de X-as de omvang van de bevol-
king is weergegeven (0-100%) en op de Y-as het cumulatieve deel van het totale inkomen/
vermogen (0-100%). De feitelijke verdeling van de inkomens of vermogens zal echter al-
tijd van dit uiterste afwijken en deze wordt weergegeven door de Lorenz-curve. Deze geeft 
het verband weer tussen een cumulatief percentage van de bevolkingsomvang en het cu-
mulatieve inkomen/vermogen dat die groep bezit als percentage van het inkomen/vermo-
gen van de totale populatie. Een fictieve Lorenz-curve is eveneens weergegeven in figuur 
4.3. Het verschil tussen de Lorenz-curve en de volledig gelijke verdeling is in de figuur 
aangeduid als gebied A. Hoe groter de oppervlakte van A, hoe groter de ongelijkheid. De 
Gini-coëfficiënt (hierna ook wel aangeduid als Gini) wordt berekend door de oppervlakte 
van A te delen door de oppervlakte van het totale gebied, derhalve in een wiskundige ver-
gelijking: A/(A+B).40 De waarde van Gini bevindt zich altijd tussen 0 (volledige gelijkheid, 
iedereen heeft hetzelfde inkomen/vermogen) en 1 (het gehele inkomen/vermogen is in 
bezit van één persoon, de rest bezit niets). De representatie van ongelijkheid door de Gi-
ni-coëfficiënt verloopt echter niet recht evenredig. Zo is bij een Gini-waarde van 0,30 het 
hoogste deciel van de bevolking vier keer rijker dan het laagste deciel. Deze verhouding 
wordt ook wel de ‘S90/S10 ratio’ genoemd.41 Bij een Gini van 0,40 bedraagt deze ratio 7, 
oplopend tot 12 bij 0,50 en 21 bij een Gini-coëfficiënt van 0,60.42

Doordat de gehele inkomens-/vermogensverdeling wordt uitgedrukt in één getal kun-
nen in theorie verschillende verdelingen van ongelijkheid leiden tot eenzelfde Gini-waar-
de.43 Ook registreert Gini veranderingen in de middenklasse beter dan die in de hoogste of 
laagste inkomens- of vermogensklassen.44 Daarom wordt Gini vaak, zo ook in deze studie, 
gebruikt in combinatie met de toerekening van het totale inkomen aan delen van de po-
pulatie, bijvoorbeeld het inkomens- of vermogensdeel in bezit van strata van steeds 25% 
van de populatie (segmentatie).45

In de literatuur wordt aangegeven dat de Gini-coëfficiënt niet beneden een bepaalde 
grens kan komen. Kaelble en Thomas stellen die benedengrens op een Gini-waarde van 
0,20 omdat in een kapitalistische maatschappij betaling plaatsvindt naar de economische 
bijdrage die wordt geleverd. Aangezien de daarvoor benodigde vaardigheden van mens tot 
mens variëren, zullen, zo redeneren zij, ook de inkomens (blijven) verschillen.46 Deze be-
nadering ligt in de lijn van de human capital theory, die ervan uitgaat dat scholing en trai-
ning leiden tot inkomensverschillen.47 De Gini-coëfficiënt van de Nederlandse huishou-
dens bedroeg in 2008 afgerond 0,27.48

Methodologisch zijn bij de bepaling van de inkomensverschillen nog twee elementen 
van belang, namelijk de analyse-eenheid en de volledigheid van de populatie. Met de een-
heid van analyse wordt gedoeld op de vraag of de analyse wordt gebaseerd op het individu 
of op het gezin. In deze studie wordt voor het laatste gekozen, een keuze die met name is 
ingegeven door de bronnen waarop de analyse is gebaseerd, de kohieren van de plaatselij-
ke hoofdelijke omslag en de kadastrale leggers. Daarin werden het inkomen en het bezit 
bepaald op gezinsniveau en werd het verdiende gezinsinkomen of het onroerend goed in 
eigendom toegerekend aan en op naam gezet van het gezinshoofd.49 Daarnaast vormt het 
gezin een goede maatstaf vanwege de onderlinge vergelijkbaarheid en is het mede daar-
door ook in de literatuur vaak gebruikt als vergelijkingsmaatstaf bij de bepaling van (in-
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komens)ongelijkheid.50 Een gezin is hier gedefinieerd als de op hetzelfde adres wonende 
man en/of vrouw met (hun) thuiswonende kinderen.51 De keuze voor het gezin als analy-
se-eenheid wordt verder gerechtvaardigd door het gegeven dat de positie van het gezins-
hoofd in het algemeen tevens de sociale status van het gehele gezin bepaalde.52 Hoe de 

40   Voor de wiskundige formule en de uitleg van de Gini-coëfficiënt wordt verwezen naar Soltow en Van Zanden, 
‘Income and wealth inequality’, 9 en 10.

41   OECD, Crisis squeezes income, 3.
42   Hannes en Vanhaute, ‘Economische verandering en inkomensongelijkheid’, 89 (noot 6); Soltow en Van Zan-

den, ‘Income and wealth inequality’, 14-15.
43   Kaelble, Industrialisation and social inequality, 30, noot 19; Atkinson, ‘On the measurement of inequality’, 255 

noot 12.
44   Kaelble en Thomas, ‘Introduction’, 28 incl. noot 30; De Meere, ‘Inkomensgroei en -ongelijkheid te Amsterdam’, 13.
45   Kaelble en Thomas, ‘Introduction’, 25.
46   Kaelble en Thomas, ‘Introduction’, 7 en 8; Atkinson, The economics of inequality, 88.
47   Atkinson, The economics of inequality, 80-81.
48   CBS, Terugblikken, 20.
49   Zie voor een bronnenverantwoording van de hoofdelijke omslag bijlage 1 Bronnenverantwoording.
50   Atkinson, The economics of inequality, 41; Kaelble en Thomas, ‘Introduction’, 17 en OECD, Framework for statis-

tics, 61.
51   Hiermee sluit deze definitie weliswaar aan bij die welke Atkinson hanteert voor ’nuclear family’ (‘man, wife and 

dependent children’), maar is wel ruimer, aangezien alle thuiswonende kinderen worden geacht tot het gezin 
te behoren en niet alleen de ‘afhankelijke’ kinderen (Atkinson, The economics of inequality, 40-41).

52   Stokvis, ‘Nederlandse sociale verhoudingen’, 71; Lucassen en Trienekens, ‘Om de plaats in de kerk’, 271-272.
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Figuur 4.3 De Lorenz-curve en de gebieden A en B, op basis waar-

van de Gini-coëfficiënt wordt bepaald
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inkomensdistributie binnen het gezin plaatsvond, de intra family transactions, is vanwe-
ge beperkingen in het bronnenmateriaal ook in deze studie een onbekende grootheid.53 
Het tweede en laatste element betreft de volledigheid van de populatie. Al eerder is vast-
gesteld dat de kohieren van de hoofdelijke omslag niet compleet zijn omdat gezinshoof-
den met een inkomen onder de belastingvrije voet niet werden aangeslagen. Ook is op 
die plaats al aangestipt dat dit kan leiden tot forse verschillen indien met deze gebreken 
geen rekening wordt gehouden.54 In deze studie wordt deze vertekening voor een groot 
deel geneutraliseerd door de koppeling van de gegevens van de belastingkohieren aan die 
van de bevolkingsregisters – zodat de omvang van het vanwege een te laag inkomen niet 
aangeslagen bevolkingsdeel zichtbaar wordt – en door het voorzien van de niet aangesla-
gen gezinshoofden van een geschat inkomen ter grootte van twee derde deel van de be-
lastingvrije voet.

Inkomensverdeling

De verdeling van de inkomens over de Valkenswaardse populatie wordt zowel nagegaan 
via de ontwikkeling van de Gini-coëfficiënt als door een analyse van de inkomenssegmen-
tering, de laatste zowel in algemene zin, over de gehele populatie, als toegespitst op de 
voor dit onderzoek meest relevante hoofdberoepsgroepen: landbouwers, sigarenfabrikan-
ten, sigarenmakers en de groep overige beroepen. Deze laatste categorie omvat ook de ge-
zinshoofden zonder een beroepsaanduiding.

Gini-coëfficiënt
Hoewel het verloop van de inkomensverdeling iets zegt over de gevolgen van de economi-
sche ontwikkeling, zijn historici het over de richting van die gevolgen niet eens.55 In zijn 
vergelijkende studie interpreteert Kaelble onderzoeksresultaten uit en van verschillende 
delen van Europa. Daarbij komt naar voren dat industrialisatie zowel kan leiden tot kleine-
re als tot grotere inkomensverschillen, terwijl ook een neutraal effect tot de mogelijkheden 
behoort.56 Toch concludeert hij, alles overwegende, dat het proces van industrialisatie in 
het algemeen leidt tot een toenemende inkomensongelijkheid.57 Maar zoals Grant al aan-
gaf, moet ook het ongelijkheidsniveau in de periode voorafgaand aan de industrialisatie in 
de beschouwing worden betrokken. Vandaar dat analyse van de inkomensongelijkheid aan-
vangt in 1850 toen in Valkenswaard nog geen sprake was van industrialisatie. Daarbij wor-
den de effecten van het industrialisatieproces op de inkomensverdeling nagegaan door de 
bepaling van de Gini-coëfficiënt op de verschillende peilmomenten, aangevuld met een ana-
lyse van de procentuele verdeling van de totale gezinsinkomens (inkomenssegmentering). 

Voor de hoogte van de Gini-coëfficiënt blijkt het nauwelijks verschil uit te maken of deze 
wordt bepaald voor de gehele populatie aangeslagenen voor hoofdelijke omslag dan wel 
voor de deelpopulatie gezinshoofden daaruit (tabel 4.8). De verschillen tussen de kolom-
men twee en drie zijn immers gering. Dat is niet het geval als de uitkomsten van de Gini-
coëfficiënt van de voor de omslag aangeslagen gezinshoofden worden vergeleken met die 
voor alle gezinshoofden, gerepresenteerd door de kolommen drie en vier. Hier zijn de ver-
schillen fors en belopen zij lange tijd circa tien procentpunten. Zoals eerder al is aangege-
ven betekent dit een nog veel groter inkomensverschil tussen het hoogste en het laagste 
inkomensdeciel (S90/S10-ratio). Pas na 1910 wordt het verschil gereduceerd, hetgeen ver-
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klaarbaar is doordat in 1920 nagenoeg alle gezinshoofden in de heffing van de hoofdelijke 
omslag werden betrokken. Een derde opmerking betreft de grondslag. Voor de jaren 1850, 
1870 en 1880 (1) is de kohieraanslag van de hoofdelijke (en in 1850 de personele) omslag 
als basis genomen voor de bepaling van de Gini-coëfficiënt, terwijl dat voor de jaren 1880 
(2) en volgende het, meer nauwkeurige, kohierinkomen is geweest. Voor 1880 is daarbij 
sprake van een terugrekening op basis van de gezinssamenstelling uit het bevolkingsregis-
ter van 1880. Dit in verband met de neutralisering van het inkomenseffect van de kinder-
aftrek. Het verschil komt duidelijk naar voren als de uitkomsten van 1880 (1) en 1880 (2) 
met elkaar worden vergeleken. Ook nu is tussen beide coëfficiënten een verschil van (bijna) 
tien procentpunten zichtbaar, in dit geval duidend op een twee keer zo groot inkomensver-
schil tussen de hoogste en de laagste inkomensgroepen. Het verschil is grotendeels terug 
te voeren op de doorwerking van de kinderaftrek. Deze verminderde immers het inkomen 
en daarmee de belastingaanslag, maar vergrootte tegelijkertijd de op basis daarvan bere-
kende inkomensverschillen tussen gezinnen met en zonder kinderen. Gezinnen met kin-

53   Dit is een algemeen voorkomend probleem, zie ook Atkinson, The economics of inequality, 41. 
54   Ook Kaelble waarschuwt voor deze vertekening als hij stelt dat ‘recent research always excludes the poor and 

sometimes considers only the wealthier strata of 19th century societies’. Hij stelt dan ook dat onderzoek zelden 
de gehele samenleving omvat (Kaelble, Industrialisation and social inequality, 42 en 45); zie ook Van den Berg en 
Van Zanden, ‘Vier eeuwen welstandsongelijkheid’, 197.

55   Kaelble en Thomas, ‘Introduction’, 1.
56   Kaelble, Industrialisation and social inequality, 18, 23, 25 en 26. 
57   Kaelble, Industrialisation and social inequality, 42.

Tabel 4.8 Ontwikkeling Gini-coëfficiënt te Valkenswaard, 1850-1920

Jaar
Alle 

aangeslagenen
Aangeslagen 

gezins hoofden
Alle 

gezinshoofden

1850 0,51 0,51 0,60

1870 0,53 pm pm

1880 (1) 0,46 0,47 0,51

1880 (2) –,– 0,37 0,42

1890 0,37 0,36 0,45

1900 0,39 0,38 0,49

1910 0,42 0,41 0,48

1920 0,49 0,47 0,49

Toelichting: de tweede kolom omvat alle personen die in de kohieren van de personele (1850) dan wel hoofdelijke 
omslag (na 1851) zijn opgenomen. De derde kolom bevat slechts de gezinshoofden van de kohieren van de beide 
belastingen. De vierde kolom ten slotte heeft betrekking op alle gezinshoofden volgens de kohieren van de Valkens-
waardse bevolkingsregisters op de zes peilmomenten, waarbij aan de niet aangeslagen gezinshoofden een geschat 
inkomen is toegekend ter hoogte van twee derde van de belastingvrije voet. De Gini-coëfficiënt van de jaren 1850, 
1870 en 1880 (1), gecursiveerd weergegeven, is bepaald op basis van de kohieraanslagen, terwijl die van 1880 (2) en 
de daaropvolgende jaren is gebaseerd op de kohierinkomens. Vanwege het ontbreken van het kohier is geen Gini-
coëfficiënt bepaald voor het jaar 1860. Vanwege de incompleetheid van het Valkenswaardse bevolkingsregister van 
1870 is het aantal gezinshoofden in 1870 onbekend.
Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1026-1084, Kohieren van de personele omslag, vanaf 1857 van de hoofdelijke om-
slag, 1851-1920; inv.nrs. 1212, 1218-1229, Bevolkingsregisters 1850, 1880-1920; inv.nrs. 1233-1236, Dienstbodenregis-
ters 1880-1921; inv.nrs. 1244 en 1245, Gezinskaartensysteem en Afzonderlijk registratiekaartensysteem, 1920-1934.
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deren ontvingen immers bij een gelijk inkomen een lagere aanslag. De twee laatste con-
stateringen bevestigen nog eens het belang van een vergelijkbare en volledige grondslag 
voor de bepaling van de Gini-coëfficiënt. Het negeren daarvan kan gemakkelijk leiden 
tot berekening van niet realistische coëfficiënten en het trekken van onjuiste conclusies.

Hoe kan tabel 4.8 worden geïnterpreteerd? Wat gold voor 1880, het effect van de kin-
deraftrek, is voor 1850 niet het geval, aangezien op dat moment een dergelijke inkomens-
reductie niet in de regelgeving was opgenomen, net zo min als in 1870. Daar staat tegen-
over dat in die jaren sprake was van een vrij grove inkomensbepaling.58 Kolom 2 laat zien 
dat de Gini-coëfficiënt tussen 1850 en 1870 slechts licht veranderde. Vanwege de doorwer-
king van de kinderaftrek is de coëfficiënt van 1880 (1) niet realistisch. Dit zou immers be-
tekenen dat, afgaande op de Gini-coëfficiënt 1880 (2) zich tussen 1870 en 1880 een forse 
daling zou hebben voltrokken van circa 18 procentpunten, namelijk van 0,60 naar 0,42 
(kolom 4). De vraag is echter of dit in de gegeven situatie, met een opkomende maar ze-
ker nog niet algemene industrialisatie, de realiteit weerspiegelt, zeker in het licht van de 
ontwikkeling van de Gini-coëfficiënt na 1880, die bij een forse doorontwikkeling van de 
industrialisatie slechts in beperkte mate muteert. Hierop doorredenerend zouden met de 
komst van de industrialisatie in aanvang de inkomensverschillen niet zijn toegenomen, 
maar eerder zijn verminderd. Voor een juiste duiding van het inkomenseffect is echter al-
lereerst een vergelijking nodig met de beide referentiegemeenten, Leende en Geldrop. De 
eerste is namelijk een landbouwgemeente, terwijl de tweede in 1909 niet alleen een nog 
lagere landbouwratio had dan Valkenswaard (8% versus 18%), maar ook een plaats was 
waar de industrialisatie zich eerder en door mechanisatie ook verder had ontwikkeld.59

Voor een correcte interpretatie van tabel 4.9 is het goed de basis van de belastingkohie-
ren weer in herinnering te roepen, aangezien afwijkingen in de HO-ratio, zoals uit tabel 
4.8 is gebleken, kunnen resulteren in behoorlijke verschillen in de hoogte van de Gini-
coëfficiënt. Eerder is al vastgesteld dat de HO-ratio sterk verschilde tussen Leende (met 
steeds een relatief hoge HO-ratio) enerzijds en Geldrop en Valkenswaard (met een in ver-
gelijking lage ratio) anderzijds (tabel 4.6). Een lage HO-ratio duidt erop dat relatief veel 
gezinshoofden vanwege een te laag inkomen niet werden aangeslagen voor de hoofdelijke 
omslag (HO). Pas in 1920 liepen deze verschillen sterk terug, waardoor over dit jaar de 
vergelijking tussen de drie gemeenten op dit punt het meest realistisch is. Door de kop-
peling met de gegevens van de bevolkingsregisters en het toekennen van een forfaitair 
inkomen aan de niet aangeslagen gezinshoofden, kon het probleem van een lage HO-ra-
tio voor Valkenswaard worden opgelost en kolom 3 van tabel 4.9 worden samengesteld. 
Daardoor is het mogelijk om Valkenswaard op alle momenten zowel te vergelijken met 
Leende (kolom 3 versus kolom 4) – dat doorgaans een hoge HO-ratio had – als in 1920 
met Geldrop (kolom 2 versus kolom 5). Dit omdat de cijfers van Geldrop zeker tot en met 
1910 door de continu lage HO-ratio geflatteerd zijn. Vanwege de geduide verschillen in de 
basisgegevens en de verschillen in de HO-ratio van de drie gemeenten moet echter wor-
den volstaan met een globale, meer trendmatige vergelijking.

In de landbouwgemeente Leende namen de inkomensverschillen na 1880 behoorlijk 
af, terwijl na 1910 de ongelijkheid weer wat toenam. Jonker signaleert deze dalende ten-
dens eveneens in drie andere Noord-Brabantse landbouwgemeenten. Hij verklaart dit on-
der meer uit de activiteiten van de boerenbonden.60 Daarnaast gelden de opkomst van 
kunstmest, coöperatieve zuivelfabrieken en de intensieve veehouderij als verklarende fac-
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toren, waardoor met een relatief klein boerenbedrijf al een redelijk inkomen kon worden 
verkregen.61 Maar in het voorgaande hoofdstuk bleek al dat daar voor Valkenswaard nog 
een reden kan worden toegevoegd, namelijk de inkomsten die – voornamelijk in de ta-
baksindustrie – werden gegenereerd door de thuiswonende kinderen van landbouwers 
met geen of weinig eigen grondbezit.

In de industriegemeente Geldrop daarentegen zijn de inkomensverschillen in het der-
de kwart van de negentiende eeuw onverminderd hoog, veel hoger dan in de landbouw-

Tabel 4.9 Ontwikkeling Gini-coëfficiënt te Valkenswaard, Leende en Geldrop, 1850-1920

Jaar Valkenswaard
Alle aangeslagenen

Valkenswaard
Alle gezinshoofden

Leende
Kohierinkomens

Geldrop
Kohierinkomens

1850 0,51 0,60 0,52 0,71

1870 0,53 pm pm 0,75

1880 0,46 0,51 0,50 0,75

1890 0,37 0,45 0,34 0,61

1900 0,39 0,49 pm 0,48

1910 0,42 0,48 0,29 0,50

1920 0,49 0,49 0,33 0,6062

Toelichting: de Gini-coëfficiënt voor Leende en Geldrop is bepaald op basis van de inkomens van alle voor de per-
sonele (1850) en hoofdelijke omslag (overige jaren) aangeslagen personen (kolom 4 en 5). De Gini-coëfficiënt van 
Valkenswaard omvat zowel die van de voor de omslag aangeslagen personen (kolom 2) als die van alle gezinshoof-
den (kolom 3). Deze coëfficiënten zijn identiek aan die van tabel 4.8, kolommen 2 en 4. De Gini-coëfficiënt van de 
jaren 1850, 1870 en 1880, gecursiveerd weergegeven, is bepaald op basis van de kohieraanslagen, terwijl die van de 
overige jaren is gebaseerd op de kohierinkomens. Doordat voor Leende in het kohier van 1900 alleen inkomens be-
schikbaar waren na vermindering met een eventuele kinderaftrek, is vanwege de daardoor optredende vertekening 
de Gini-coëfficiënt voor dat jaar niet bepaald. Omwille van de vergelijkbaarheid is voor Valkenswaard over belasting-
jaar 1880 eveneens uitgegaan van de kohieraanslagen en niet van de voor dat jaar berekende inkomens. Vanwege de 
incompleetheid van het Valkenswaardse bevolkingsregister van 1870 is het aantal gezinshoofden in 1870 onbekend. 
Daarom is er ook van afgezien om voor Leende de Gini-coëfficiënt over 1870 te bepalen.
Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1025-1084, Kohieren van de personele omslag, vanaf 1857 van de hoofdelijke omslag, 
1850-1920; GA Leende, inv.nrs. 1507-1569, Kohieren van de personele belasting/hoofdelijke omslag; GA Geldrop, 
inv.nrs. 563 en 567, Kohieren van de personele belasting/hoofdelijke omslag.

58   Zie bijlage 1 Bronnenverantwoording.
59   CBS, Uitkomsten beroepstelling 1909, Deel 1; In Geldrop had de mechanisering in de textielfabrieken zich al vanaf 

het midden van de negentiende eeuw ontwikkeld (Van Stratum, Bevolking in beweging, 330-335).
60   Jonker, ‘Boerenvreugde of boerenverdriet’, 406 en 407. Het betreft hier de gemeenten Duizel, Haaren en Oir-

schot, die in 1909 een landbouwratio hadden van 68%, 55% respectievelijk 57% (CBS, Uitkomsten beroepstelling 
1909, Deel 1). Wel moet worden opgemerkt dat een deel van de tendens mogelijkerwijs veroorzaakt wordt door 
verschillen in grondslag c.q. ‘dekking’ van het aantal belastingplichtigen in de genoemde gemeenten. Ook Jon-
ker constateert in zijn onderzoek dat ‘nogal wat’ huishoudens buiten de heffing bleven, waardoor zoals hij aan-
geeft: ‘de afname van de ongelijkheid tot 1920 nog markanter is’.

61   Van Zanden en Van der Veen, ‘Boeren, keuters en landarbeiders’, 188; Van Zanden, De economische ontwikkeling 
van de Nederlandse landbouw, 336.

62   De hoogte van deze Gini-coëfficiënt wordt sterk beïnvloed door de aanwezigheid van vier extreem hoge inko-
mens van respectievelijk 200.000, 157.800, 134.700 en 126.200 gulden. In andere jaren waren de uitschieters 
veel minder extreem. Exclusief deze inkomens bedraagt de Gini-coëfficiënt van Geldrop in 1920 0,43. ‘Norma-
lisatie’ van deze inkomens zou leiden tot een Gini van ongeveer 0,50.
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gemeenten Leende en (toen ook nog) Valkenswaard. Dit ondanks het feit dat het niveau 
van de Geldropse Gini-coëfficiënt geflatteerd is en onder het werkelijke ongelijkheids-
niveau ligt omdat met de lage HO-ratio veel gezinshoofden vanwege hun lage inkomen 
niet werden aangeslagen. Valkenswaard volgt in aanvang globaal de ongelijkheidsniveaus 
van de landbouwgemeente Leende. Na 1880 gaat Valkenswaard echter niet mee in de ni-
velleringstendens van buurgemeente Leende, maar ontwikkelt de inkomensongelijkheid 
zich meer in de richting van het hogere ‘industriële’ niveau van Geldrop. In 1920, als de 
uitkomsten van de drie gemeenten grosso modo vergelijkbaar zijn, wordt zichtbaar dat 
de industrialisatie heeft geleid tot een toename van de inkomensongelijkheid tussen de 
plaatsen, die kan worden becijferd op circa 17 Gini-procentpunten, namelijk het verschil 
in de berekende ongelijkheid tussen enerzijds Geldrop en Valkenswaard – beide met een 
Gini van circa 0,50 – en anderzijds Leende met een Gini-waarde van 0,33.63 Maar de ge-
meten inkomensverschillen zijn in Valkenswaard minder extreem dan die in Geldrop. Dit 
kan te maken hebben met de aard van de industrialisering, die in Valkenswaard nog niet 
gemechaniseerd was. In Geldrop daarentegen, had in de textielnijverheid mechanisering 
reeds ingang had gevonden. Ook speelt daarnaast een ander belangrijk kenmerk van de 
Valkenswaardse industrialisatie een rol, namelijk het structureel en lange tijd sterk over-
heersende aandeel in de sigarenmakerspopulatie van thuiswonende ongehuwde kinde-
ren, van wie het loon een aanvulling vormde op het gezinsinkomen. Vele decennia was 
immers slechts een relatief klein, maar wel substantieel, deel van de gezinnen afhanke-
lijk van alleen het (te) lage inkomen van het gezinshoofd dat in de tabaksnijverheid moest 
worden verdiend. De door Kuznets geprofeteerde upswing van de inkomensverschillen 
vond in Valkenswaard, zij het verhuld, dus wel plaats, maar was door de specifieke op-
bouw van de industrialisatie in de tabaksnijverheid in deze plaats minder groot dan elders 
het geval is geweest. Daarbij speelt ook de door Grant al aangegeven invloed van het hoge 

Afb. 4.6 Alleen de welgestelden konden zich aanvankelijk een fiets veroorloven. Rechts op de foto sigaren-
fabrikant H. Snellens, 1917 (collectie Valkerij en Sigarenmakerij Museum).
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ongelijkheidsniveau in de periode voorafgaand aan de industrialisatie.64 Soltow en Van 
Zanden komen voor het jaar 1875 in Overijssel tot Gini-coëfficiënten van 0,46 in Salland 
tot 0,58 in toen al behoorlijk geïndustrialiseerde steden als Enschede en Oldenzaal.65 De 
Valkenswaardse Gini-coëfficiënten van na 1900 bevinden zich daar weliswaar tussenin, 
maar staan wel dichter bij het Twentse plattelandsniveau dan bij dat van de steden aldaar. 
Dit is verklaarbaar, aangezien ook in de Twentse textielindustrie in 1875 reeds belangrijke 
stappen waren gezet in de mechanisatie van het bedrijfsproces, hetgeen schaal- en winst-
vergroting mogelijk maakte met een extra denivellerend effect op de inkomenspositie van 
de industriële toplaag versus de financiële onderzijde van de samenleving.66

Inkomenssegmentering
Omdat de gehele inkomens- en vermogensverdeling wordt uitgedrukt in één getal, kun-
nen verschillende verdelingen van ongelijkheid in theorie leiden tot eenzelfde Gini-waar-
de. Nu geconstateerd is dat de ongelijkheid in Valkenswaard, berekend op basis van de 
Gini-coëfficiënt, zich na 1900 min of meer stabiliseerde, is het de vraag of zich binnen de 
populatie nog tegengestelde tendensen hebben voorgedaan die door de optredende salde-
ring resulteerden in (nagenoeg) dezelfde Gini-coëfficiënt. Om dit te onderzoeken, is de me-
thode van inkomenssegmentering toegepast, waarbij gezinnen op basis van het inkomen 
zijn toegerekend aan één van de vier onderscheiden inkomenscategorieën (tabel 4.10).

Tabel 4.10 Inkomenssegmentering gezinshoofden te Valkenswaard, 1850-1920

Jaar Aantal
gezinnen

Laagste 
25%

2e Laagste 
25%

2e  Hoogste 
25%

Hoogste 
25%

Hoogste
25-10%

Hoogste 
10%

Hoogste 
5%

Hoogste
1%

1850 240 3,7% 6,2% 18,6% 71,4% 33,6% 37,8% 24,3% 5,9%

1880 280 6,5% 9,5% 22,7% 61,3% 25,4% 35,9% 22,9% 6,7%

1890 345 8,4% 11,9% 21,4% 58,3% 22,1% 36,2% 23,0% 5,1%

1900 449 7,4% 9,2% 22,2% 61,2% 22,1% 39,1% 27,4% 9,9%

1910 615 9,3% 9,3% 20,2% 61,1% 23,4% 37,7% 26,5% 10,6%

1920 946 7,4% 12,5% 20,0% 60,1% 18,1% 42,0% 33,2% 19,8%

Toelichting: kolom 2 vermeldt het procentuele aandeel van het totale inkomen van de 25% huisgezinnen met de 
laagste inkomens. Kolom 3 idem voor de daaropvolgende 25% van de huisgezinnen, enz. De vier meest rechtse ko-
lommen vormen een uitsplitsing van de inkomens van de 25% meestverdienende gezinnen (kolom 6). De bereke-
ning heeft voor het jaar 1850 plaatsgevonden op basis van de kohieraanslagen, voor de overige jaren op basis van de 
kohierinkomens, waarbij de inkomens over 1880 op basis van de aanslag zijn herrekend aan de hand van de gezins-
situatie volgens het bevolkingsregister van 1880. Steeds is voor de niet in de personele of hoofdelijke omslag aan-
geslagen gezinshoofden het inkomen gesteld op twee derde deel van de belastingvrije voet, in 1850 op twee derde 
van de laagste aanslag. Omdat voor 1850 noodgedwongen de kohieraanslag als uitgangspunt is genomen, kan dit 
ten opzichte van de andere jaren hebben geleid tot enige vertekening.
Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1026-1084, Kohieren van de personele omslag, vanaf 1857 van de hoofdelijke omslag, 
1851-1920; inv.nrs. 1212, 1218-1229, Bevolkingsregisters 1850, 1880-1910; inv.nr. 1244, Gezinskaartensysteem, 1920-
1934.

63   Hierbij is de Gini-coëfficiënt van Geldrop van 1920 iets naar beneden bijgesteld vanwege de eenmalige invloed 
van de vier topinkomens aldaar, zie tabel 4.9 en noot 62.

64   Grant, ‘Does Industrialisation push up inequality?’, 46.
65   Soltow en Van Zanden, ‘Income and wealth inequality’, 73 en 74.
66   Zie bijvoorbeeld de inkomensontwikkeling van wevers en fabrikanten in: Fischer, Fabriqueurs en fabrikanten, 77 

e.v., 164 en 193.
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Tabel 4.10 laat zien dat het overgrote deel van het totale plaatselijke gezinsinkomen bij 
een relatief klein deel van de Valkenswaardse bevolking neersloeg. Tussen 1850 en 1880 
steeg het aandeel van de gezinnen in de onderste helft van het inkomensgebouw van 
9,9% naar 16%. Dit percentage is de som van de derde en de vierde kolom van tabel 
4.10. De stijging zou, althans deels, een gevolg kunnen zijn van de inkomsten van de 
thuis wonende kinderen die emplooi vonden in de zich ontwikkelende sigarenindustrie, 
in 1880 meer dan honderd in getal.67 Zij zorgden immers voor extra financiële inkomsten. 
Het aandeel van de onderste helft van het inkomensgebouw groeide na 1880 verder tot 
20,3% in 1890, hoewel tegelijkertijd de inkomensverschillen iets toenamen met een stij-
ging van de Gini-coëfficiënt van 0,42 naar 0,45 (tabel 4.8). Na 1890 wijzen beide tenden-
ties in dezelfde richting, namelijk een stijgende Gini, van 0,45 naar 0,49, en een dalend 
inkomensaandeel van de armste 50% van de gezinnen (van 20,3% in 1890 naar 16,6% 
in 1900). Bij een ongeveer gelijkblijvende Gini-coëfficiënt steeg na de eeuwwisseling het 
aandeel van deze groep gezinnen weer tot 18,6% (1910) en 19,9% (1920).

Aan de andere kant van het spectrum wordt zichtbaar dat de lokale financiële top, de 
25% gezinnen met de hoogste inkomens, na 1850 zijn inkomensaandeel in eerste instan-
tie zag slinken tot ongeveer 60%, maar dit vervolgens na 1880 weer wist te consolideren. 
Dit laatste is ook het geval met de subtop, de tweede meestverdienende gezinsgroep van 
25%, zij het dat deze zijn aandeel tussen 1850 en 1880 wel wist uit te bouwen. De groot-
ste veranderingen deden zich echter voor in het segment van het kwart meestverdienende 
huishoudens. Daar blijkt het inkomensaandeel toe te nemen met de hoogte van het inko-
men. Omdat het totaalaandeel zoals gezegd na 1880 ongeveer gelijk bleef, blijkt het onder-
ste subsegment, de groep van de 10 tot 25% meestverdienende gezinnen, het kind van de 
rekening te zijn geworden. Het inkomensaandeel van deze groep daalde tussen 1880 en 
1920 van 25,4% naar 18,1%, een daling van 7,3 procentpunten. De top-10, -5 en -1% daar-
entegen breidden in hetzelfde tijdvak hun aandeel uit: de top-10% met 6,1 procentpunten, 
de top-5% met 10,3 en de top-1% met 13,1 procentpunten, bijna een verdrievoudiging. Dit 
leidde tot een verdere inkomensconcentratie bij een kleine financieel-economische elite.

De mutaties tussen de vier kwarten onderstrepen de beperkingen van de Gini-coëffi-
ciënt en de noodzaak om deze aan te vullen, bijvoorbeeld met een analyse op basis van 
inkomenssegmentering.

Tabel 4.11 Inkomenssegmentering in Leende, Valkenswaard en Geldrop, 1850-1920

1850
Leende

Vw68 Geldrop
1890

Leende
Vw Geldrop

1920
Leende

Vw Geldrop69

Laagste 25% 5,4% 3,7% 1,9% 10,4% 8,4% 5,8% 12,0% 7,4% 6,9%

Hoogste 25% 64,3% 71,4% 81,5% 48,0% 58,3% 66,0% 46,9% 60,1% 70,1%

Top-10% 40,4% 37,8% 56,4% 26,0% 36,2% 46,7% 28,8% 42,0% 58,2%

Top-1% 7,8% 5,9% 11,8% 7,1% 5,1% 15,9% 10,1% 19,8% 37,8%

Bron: RHCe, GA Leende, inv.nrs. 1507-1569, Kohieren van de personele belasting/hoofdelijke omslag; GA Geldrop, 
inv.nrs. 563 en 567, Kohieren van de personele belasting/hoofdelijke omslag; Valkenswaard: tabel 4.10.

Met inachtneming van de al vermelde verschillen tussen de drie gemeenten in de HO-ra-
tio, dat wil zeggen de mate waarin gezinshoofden werden aangeslagen voor de hoofdelijke 
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omslag, is de Valkenswaardse situatie op hoofdlijnen te relateren aan die in de referentie-
gemeenten Leende en Geldrop (tabel 4.11). Daarbij valt het op dat Valkenswaard voor zowel 
de 25% meest- als minstverdienende segmenten steeds een positie inneemt tussen de land-
bouwgemeente Leende en het sterk geïndustrialiseerde Geldrop. Anders ligt de situatie bij 
de financiële toppers. De top-10% had in Valkenswaard in 1850 het laagste aandeel (37,8%), 
in 1890 overtrof deze dat van de vergelijkbare groep in Leende (36,2% versus 26,0%), maar 
bleef daarmee nog wel onder het Geldropse niveau van 46,7%. In de periode tot 1920 zette 
de stijging verder door en werd de afstand met Leende groter, net zoals die met Geldrop, 
hoewel de verdeling daar sterk werd beïnvloed door enkele inkomensuitschieters. Bij de 
top-1% is een vergelijkbare ontwikkeling zichtbaar, zij het dat deze pas na 1890 inzette, toen 
Valkenswaard Leende voorbijstreefde. De industrialisatie leidde, zo blijkt uit de vergelijking 
van de drie gemeenten, dus tot grotere inkomensverschillen, met name in het topsegment 
van het inkomensgebouw. Eerder werd voor Valkenswaard al geconstateerd dat het hoge-
re middensegment, de 10-25% meestverdienenden, in financiële zin relatief het meeste 
inleverden. Nu blijkt dat dit verschijnsel zich ook voordeed in Leende en Geldrop. Wel is 
in Leende de daling veel minder vergaand, namelijk van 23,9% in 1850 tot 18,1% in 1920, 
dan in Geldrop. Dit percentage is het verschil tussen het percentage ‘Hoogste 25%’ en het 
percentage ‘Top 10’ in tabel 4.11. In Geldrop daalde het aandeel van de financiële subtop 
in diezelfde periode van 25,1% naar 11,9%. In Valkenswaard was de daling weliswaar het 
grootste, van 33,6% naar 18,1%, maar is het aandeel in 1920 nog wel aanmerkelijk groter 
dan in Geldrop en identiek aan dat in Leende. Deze vergelijking bevestigt de eerder getrok-
ken conclusie voor Valkenswaard dat door de industrialisatie inkomensconcentratie plaats-
vond bij een kleine financieel-economische elite. In Geldrop – waar de industrialisatie met 
de mechanisatie een nieuwe fase had doorgemaakt – was deze concentratietendens zelfs 
nog sterker aanwezig. Dit impliceert dat de middenklasse tijdens het industrialisatieproces 
als het ware wordt weggedrukt, hetgeen Willink ook vaststelt in de textielstad Enschede.70

In de literatuur is slechts een enkel vergelijkbaar cijfer bekend, namelijk dat van de 
deelstaat Saksen in Duitsland over de periode 1874-1917. Daar ging rond 1880, 1900 en 
1910 60,6%, 61,2% respectievelijk 60,3% van het totale gezinsinkomen naar de bovenste 
25% van de gezinnen, nagenoeg vergelijkbaar met de Valkenswaardse cijfers. Het onder-
ste segment kreeg in die jaren 8,8%, 7,7% en 7,3% toegeschoven. Ook deze cijfers wijken 
nauwelijks af van die van Valkenswaard. Maar omdat van de economische opbouw van 
deze Duitse deelstaat in de betrokken periode weinig bekend is, is een verdere analyse niet 
mogelijk en moet met deze constatering worden volstaan.71

Ontwikkeling inkomensongelijkheid per hoofdberoepsgroep
Door de industrialisatie ontstonden twee nieuwe beroepsgroepen: de sigarenmakers en 
de -fabrikanten, terwijl daarnaast een derde belangrijke en min of meer homogene bevol-

67   Bijlage 7 Werkgelegenheid sigarenindustrie Valkenswaard (1880-1920). Gezien het feit dat het bevolkingsregis-
ter slechts vier sigarenmakers-gezinshoofden telt, moet het overgrote deel van de 139 sigarenmakers en -maak-
sters thuiswonend kind geweest zijn.

68   Vw = Valkenswaard.
69   De percentages van Geldrop worden in 1920 aanmerkelijk beïnvloed door vier extreme topinkomens.
70   Willink, De textielbaronnen, 52.
71   Kaelble, Industrialisation and social inequality, 32 en 33.
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kingsgroep, die van de landbouwers, actief bleef.72 Deze indeling sluit aan bij Lucassen, 
die drie sociale groepen onderscheidt op basis van hun verhouding tot de productiefac-
toren: andermans arbeidskracht exploiteren (fabrikanten), eigen arbeidskracht exploite-
ren (boeren) respectievelijk eigen arbeidskracht aanbieden (sigarenmakers).73 Door nu de 
inkomenssegmentering op gezinsniveau te differentiëren per sociale groep ontstaat een 
beeld van de wijze waarop de inkomensontwikkeling zich daarbinnen voltrok (tabel 4.12). 
De groep ‘Overigen’ omvat de overige beroepscategorieën – inclusief de gezinshoofden 
zonder een beroepsvermelding – en dient in eerste instantie als referentiegroep.

Tabel 4.12 Inkomenssegmentering, -ontwikkeling en -ongelijkheid per hoofdberoepsgroep, 

Valkenswaard 1890-192074

hoofderoepsgroep Jaar
Segm.

1
Segm.

2
Segm.

3
Segm.

4
N

Gemiddeld
inkomen

Index
inkomen

Gini

Landbouwer 1890 8,3% 18,1% 38,9% 34,7% 72 434,– 100 0,29

 1920 19,4% 16,3% 30,6% 33,7% 98 2.022,– 466 0,29

Sigarenmaker 1890 39,1% 56,5% 0,0% 4,3% 23 163,– 100 0,17

 1920 22,3% 40,0% 21,7% 15,9% 345 1.661,– 1019 0,30

Sigarenfabrikant 1890 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 3 2.217,– 100 0,40

 1920 0,0% 17,5% 32,5% 50,0% 40 12.316,– 556 0,71

Overigen 1890 28,7% 24,3% 23,5% 23,5% 247 380,– 100 0,46

1920 30,5% 16,6% 25,7% 27,2% 463 2.270,– 597 0,46

Toelichting: in de tabel zijn de vier inkomenssegmenten zichtbaar gemaakt: het eerste segment (1) telt het relatieve 
aantal gezinnen dat behoorde tot de 25% gezinnen met de laagste inkomens uit tabel 4.10, het tweede segment (2) 
idem voor de een na laagste 25% enzovoorts.
Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1054 en 1084, Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1890 en 1920; inv.nrs. 1220-1221 en 
1244, Bevolkingsregister 1890 en Gezinskaartensysteem, 1920-1934.

Hoewel het gemiddelde gezinsinkomen tussen 1890 en 1920 met 366% steeg van 434 tot 
2.022 gulden, lijken de landbouwers er qua inkomen relatief op achteruit te zijn gegaan. 
Behoorde in 1890 nog bijna driekwart van de boerengezinnen tot de 50% meestverdie-
nenden (tabel 4.12 kolom 5 en 6), in 1920 was dit aandeel gereduceerd tot 64,3%, terwijl 
tegelijkertijd het aandeel in de laagste inkomenscategorie meer dan verdubbelde (kolom 
3). Het was met name de middengroep (het derde inkomenssegment, kolom 5) waarvan 
het aandeel slonk. Het effect van deze mutaties was voor de Gini-coëfficiënt neutraal: 
deze wijzigde namelijk niet en bleef onveranderd op 0,29. Dit is op zich opvallend als 
de gewijzigde samenstelling van de landbouwersgroep in ogenschouw wordt genomen. 
Daarin nam namelijk het aantal kleine boeren toe van 19 in 1890 tot 58 in 1920, met een 
gelijktijdige afname van het aantal grote landbouwers van 26 tot 18.75 Dit zou impliceren 
dat de inkomensverschillen zouden moeten toenemen. Toch doen zij dat niet, hetgeen 
veroorzaakt wordt door de additionele inkomsten van de thuiswonende kinderen in de 
sigarenindustrie. In 1890 werkten in 11,1% van de landbouwgezinnen twee of meer kin-
deren in de plaatselijke sigarenindustrie. Zij zorgden voor een gezinsinkomen dat onge-
veer op het gemiddelde lag in de Valkenswaardse landbouw. In 1920 werkten in 28,6% 
van de landbouwgezinnen twee of meer kinderen in de tabaksnijverheid. Deze gezinnen 
werden aangeslagen naar een gemiddeld inkomen dat bijna 50% hoger was dan gemid-
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deld in de gehele plaatselijke landbouwsector. Er is in de periode 1880-1920 sprake van 
een significant verband tussen de hoogte van het gemiddelde boerengezinsinkomen en 
het aantal thuiswonende zonen en dochters werkzaam in de tabaksnijverheid.76 De kin-
deren werkzaam in de tabaksnijverheid droegen bij aan een nivellering van de inkomens 
in de landbouw. Met andere woorden: door hun inkomsten werden de inkomensverschil-
len niet vergroot.

Ook de sigarenmakersgezinnen wisten in de periode 1890-1920 hun inkomenspositie 
te verbeteren. Niet alleen steeg het gemiddelde inkomen van deze groep in absolute zin 
van 163 tot 1.661 gulden, een toename van ruim 919%, maar ook verschoof hun relatieve 
inkomenspositie. In 1920 behoorde namelijk 37,6% van deze gezinnen tot de 50% meest-
verdienende, een stijging van 33,3 procentpunten ten opzichte van 1890. Maar tussen de 
sigarenmakersgezinnen namen wel de inkomensverschillen toe. De Gini-coëfficiënt steeg 
namelijk van 0,17 in 1890 tot 0,30 in 1920. Ook hier speelden de meewerkende kinderen 
een belangrijke rol bij het verwerven van een toereikend gezinsinkomen. In deze gezin-
nen gingen de kinderen zodra zij daarvoor de leeftijd hadden, bijna altijd werken in de ta-
baksnijverheid. Over de peiljaren 1890 tot en met 1920 was dit namelijk van toepassing 
op 91,5% van de gevallen. Ook hier is sprake van een significant verband tussen de aanwe-
zigheid van meewerkende kinderen in de tabaksnijverheid en de hoogte van het gezins-
inkomen.77 In het tijdvak 1890-1920 versterkten twee mechanismen elkaar. Op de eerste 
plaats nam het aandeel gezinshoofden onder de sigarenmakers toe van 9,1% tot 34,8% en 
op de tweede plaats had een steeds groter deel van de sigarenmakersgezinnen meewer-
kende kinderen. Dit aandeel steeg namelijk van 8,7% van de sigarenmakersgezinnen in 
1890 tot 29,3% in 1920. De paradox is nu dat in Valkenswaard de in de tabaksnijverheid 
werkzame boerenzonen en -dochters mede zorgden voor een reductie van de inkomens-
ongelijkheid in de landbouw, terwijl daarentegen de met name in de sigarenindustrie 
werkzame kinderen van sigarenmakers in deze laatste hoofdberoepsgroep zorgden voor 
een toename van de inkomensverschillen.

Tabel 4.13 laat zien dat het tot na 1910 voor een doorsnee, alleenwerkend sigarenmaker-
gezinshoofd nauwelijks mogelijk was om een inkomen te verdienen dat boven de belas-
tingvrije voet uitkwam, een demarcatie die tijdgenoten duidden als de armoedegrens.78 
In 1920 was dat wel het geval en kwam een alleenverdienende sigarenmaker ruim boven 
deze grens uit. Maar de vraag is of door de optredende inflatie de Valkenswaardse belas-
tingvrije voet op dat moment nog steeds kan fungeren als een betrouwbare graadmeter 
voor de armoedeafgrenzing. Door de lage belastingvrije voet in 1920 werden weliswaar 
veel inwoners in de belastingheffing betrokken, maar een relatief hoge kinderaftrek moest 

72   De hoofdberoepsgroep sigarenmakers omvat alle gezinshoofden die, anders dan fabrikant, hun inkomen in de 
sigarenindustrie verdienden, derhalve zowel sigarenmakers als meesterknechts. De hoofdberoepsgroep land-
bouwer omvat alle gezinshoofden die in de landbouw de kost verdienden, zowel zelfstandige boeren als enkele 
onzelfstandige landbouwers en een enkele landarbeider. Zie voor een toelichting bijlage 2 Lijst van beroepen. 

73   Lucassen, ‘De sociale ontwikkeling’, 123.
74   Vanwege de twijfels aan de juistheid van de beroepsvermeldingen in 1880 en het ontbreken van inkomensge-

gevens in de kohieren van de hoofdelijke omslag, is gekozen voor 1890 als eerste jaar in plaats van 1880.
75   Zie tabel 3.22.
76   F (1,465) = 21,329, p < .05.
77   F (1,644) = 169,58, p < .05, gemeten over de periode 1890-1920.
78   Van Loo, Arm in Nederland, 29.
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toen een onevenredige aanslag te voorkomen.79 Omdat in 1890 maar liefst 20 van de 23 
sigarenmakersgezinnen niet werden aangeslagen voor de hoofdelijke omslag, is dit jaar 
niet in de tabel opgenomen. In 1900 kon alleen met hulp van meewerkende kinderen een 
gezinsinkomen boven de armoedegrens worden gegenereerd. Tabel 4.13 laat zien dat het 
verschil tussen inkomens van gezinnen met en zonder meewerkende kinderen met het 
verstrijken van het tijdvak steeds groter werd.

Wel moet worden opgemerkt dat de inkomensverschillen niet alleen door meewerken-
de kinderen werden veroorzaakt. Omdat tot ver na 1920 in de sigarennijverheid sprake 
was van stukloon, konden de verdiensten per individuele sigarenmaker eveneens aan-
merkelijk van elkaar verschillen. Het beschikbare archiefmateriaal staat echter op dit punt 
geen verdere analyse toe.

Tabel 4.13 Ontwikkeling gezinsinkomen sigarenmakersgezinnen, 1900-1920 (in guldens)

Jaar
Gemiddeld 

gezinsinkomen
Belastingvrije 

voet
Gemiddeld gezinsinkomen 

zonder meewerkende kinderen
Idem met mee-

werkende kinderen

1900 194,– 200,– 174,– 276,–

1910 261,– 300,– 214,– 415,–

1920 1.661,– 450,– 1.191,– 2.796,–

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1064, 1074 en 1084, Kohieren van de hoofdelijke omslag 1900, 1910 en 1920; inv.nrs. 
1222-1229, Bevolkingsregisters 1900-1910 en inv.nr. 1244, Gezinskaartensysteem, 1920-1934.

Tabel 4.12 laat zien dat de gezinnen van de sigarenfabrikanten zowel in 1890 als in 1920 
qua inkomen in de beste positie verkeerden. Hun inkomen steeg in dit tijdvak met 456% 
van 2.217 tot 12.316 gulden. Hoewel het erop lijkt dat deze groep in die periode er des-
alniettemin relatief op achteruitging, namelijk van een 100%- naar een 50%-positie in 
het hoogste inkomenssegment, is dit beeld enigszins misleidend. Binnen de fabrikanten-
groep bestonden namelijk grote inkomensverschillen: de Gini-coëfficiënt bedroeg hier in 
1920 maar liefst 0,71 ten opzichte van een waarde van 0,40 in 1890. De oorzaak hiervan 
was de sterk uiteenlopende omvang van de sigarenfabrieken; meer dan de helft van de ta-
baksondernemingen telde toen minder dan twintig werknemers. Illustratief is verder dat 
in 1920 van de negen tot de top-1% behorende meestverdienende gezinnen, samen goed 
voor 19,8% van het totaal verdiende gezinsinkomen, er bij zeven een sigarenfabrikant aan 
het hoofd stond. Samen waren zij goed voor 83,3% van het in dit topsegment verdiende 
inkomen. Dit maakt duidelijk dat de revenuen van de industriële ontwikkeling in de ta-
baksnijverheid met name terecht kwamen bij een relatief kleine groep grote sigarenfabri-
kanten.

Maar het gaat te ver te stellen dat alleen zij profiteerden van deze ontwikkeling. Onder 
de 47 gezinnen die in 1920 behoorden tot de top-5% meestverdienenden en die samen 
een derde van het plaatselijke inkomen genereerden, kwamen ‘slechts’ acht sigarenfabri-
kantengezinnen voor, daarnaast onder meer acht gezinnen van andere fabrikanten (voor-
al schoenfabrikanten), elf van ambachtslieden (waaronder vijf bakkers en twee slagers), 
zeven sigarenmakersgezinnen en een landbouwersgezin. Van de zeven sigarenmakers-
gezinnen waren er vijf die door de inzet van vijf of meer thuiswonende kinderen – bijna 
altijd in de tabakssector – een fors gezinsinkomen konden genereren. Bij twee sigaren-
makersgezinnen, die van de gebroeders Victor en Wilhelmus Boullart, was dat evenwel 
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niet het geval. Hoewel beiden een grote kinderschare hadden en een aanmerkelijk deel 
daarvan ouder was dan twaalf jaar, had slechts één kind in 1920 een beroepsvermelding. 
Wellicht zijn deze gezinnen via een erfenis of een andere onbekende inkomensbron in 
goeden doen geraakt. Dit maakt niet alleen duidelijk dat er voor de sigarenmaker, of wel-
licht beter gezegd voor een sigarenmakersgezin, geen ‘glazen’ inkomensplafond bestond, 
maar ook dat anderen dan direct bij de sigarenindustrie betrokkenen eveneens tot de 
meer welgestelden konden behoren. Wel is het beeld van de top-5% in 1920 een geheel 
ander dan dat van diezelfde inkomensgroep in 1890. In dat laatste jaar bestond 35% van 
de top-5% uit overheidsdienaren/vrije beroepen, 12% behoorde tot de landbouw, 18% tot 
de fabrikanten en eenzelfde percentage tot de ambachtslieden. Deze twee laatste catego-
rieën hadden in 1920 echter een aandeel van 57%. Dit toont aan dat de samenstelling van 
de financiële top van Valkenswaard in dertig jaar als gevolg van de industrialisatie behoor-
lijk was gewijzigd en vooral uit ondernemers was gaan bestaan, een groep waarin sigaren-
fabrikanten een prominente plaats innamen.

79   RHCe, GA VW, inv.nr. 355, Verslag gemeenteraadsvergadering van 24 augustus 1918.

Afb. 4.7 Hendrik Kinjet was een 
van de kleinere sigarenfabrikan-
ten. Hier in 1901 bij zijn huwelijk 
met sigarenmaakster Allegonda 
Jansen (collectie H. van Mierlo).
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Als wordt gekeken naar de inkomensverschillen tussen de drie hoofdberoepsgroepen 
in 1890 en in 1920, moet worden geconstateerd dat die verminderden, bij een overigens 
gelijkblijvende rangorde. De fabrikanten waren in beide jaren de meestverdienenden, ge-
volgd door respectievelijk de landbouwers en de sigarenmakers. Maar de verschillen tus-
sen de drie verminderden. Had in 1890 de gemiddelde boer of sigarenfabrikant een inko-
men van 226% respectievelijk 1.360% van dat van de sigarenmaker; dertig jaar later was 
dat verschil teruggebracht tot 122% respectievelijk 741%. Dat de inkomensverschillen tus-
sen de twee nieuwe beroepsgroepen, die van de sigarenmakers respectievelijk van de si-
garenfabrikanten, behoorlijk waren afgenomen, is een conclusie die afwijkt van die van 
Kaelble, die stelt dat de verdeling van inkomen tussen ondernemers en werknemers niet 
noemenswaardig veranderde.80 Deze conclusie lijkt ook wat te algemeen, aangezien uit 
het bovenstaande duidelijk is geworden dat de ontwikkeling van de gemiddelde inkomens 
van beide groepen sterk wordt beïnvloed door lokale en bovenlokale factoren. Zo bleek 

Afb. 4.8 Ook Willem van der 
Struijk bezat een kleine sigaren-
fabriek. Hij combineerde het be-
roep van fabrikant met dat van 
metselaar en aannemer. Van der 
Struijk is ook de hoofdpersoon 
in de roman Willeke Bruis (vijfde 
druk verschenen in 1941) onder 
het pseudoniem Maarten Hees-
ters Kempenaer geschreven door 
zijn zoon Martinus H.J. van der 
Struijk (1894-1963) (collectie H. 
van Mierlo).
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in Valkenswaard de inkomensontwikkeling bij de werkgevers sterk af te hangen van de 
omvang van de sigarenfabriek waarvan zij eigenaar waren. Bij de inkomensontwikkeling 
van de sigarenmakers speelden in Valkenswaard de markt- en de gezinsomstandigheden 
een grote rol. Reeds eerder, zie tabel 4.3, kwam naar voren dat vooral in de periode 1910-
1920 er goed verdiend werd in de tabakssector, in absolute maar ook in reële zin. Dit al-
les zorgde er althans in Valkenswaard voor dat de inkomens van werkgevers en -nemers 
zich anders ontwikkelden.

In de literatuur heeft ‘de ondernemer’ zowel een positieve als een negatieve connota-
tie. Uit economisch oogpunt wordt de entrepreneur beschouwd als een stimulator en een 
motor voor ontwikkeling, welvaart en voorspoed, terwijl vanuit sociaal oogpunt de onder-
nemer meer dan eens wordt gezien als een uitbuiter die anderen, de arbeiders, onthoudt 
wat hun rechtens zou toekomen.81 Deze studie toont aan dat in Valkenswaard de tabaks-
fabrikanten inderdaad hebben gezorgd voor economische ontwikkeling, maar ook dat het 
surplus daarvan vooral bij hen terecht kwam. Daarmee is echter nog niet de conclusie ge-
rechtvaardigd dat ze hun werknemers uitbuitten door hen een fatsoenlijk inkomen te ont-
houden. ‘Fatsoenlijk’ betekent hier: toereikend voor noodzakelijk levensonderhoud. De 
maatstaf hiervoor is de belastingvrije voet van de hoofdelijke omslag. Om vast te kunnen 
stellen of sprake is van uitbuiting, moet er meer worden onderzocht, bijvoorbeeld of de 
sigarenindustrie voldoende opbracht om alle betrokkenen een fatsoenlijk inkomen te bie-
den. Bij benadering is deze analyse voor Valkenswaard op te stellen voor het tijdvak 1890-
1920 (tabel 4.14). Deze is globaal vanwege de beperkingen van de beschikbare bronnen, 
waardoor is aangenomen dat alle inkomsten van zowel de fabrikanten als (van de kinde-
ren van) de tabakswerkers afkomstig zijn uit de tabaksnijverheid. Ook is geen rekening 
gehouden met een ondernemersbeloning vanwege het gelopen risico, evenmin met in de 
tabaksnijverheid werkzame kinderen van niet-sigarenmakers en is er geen onderscheid 
gemaakt tussen loontrekkers, gezinshoofden en niet-gezinshoofden niet zijnde thuiswo-
nende kinderen. 

Tabel 4.14 Gemiddeld inkomen sigarenfabrikanten en sigarenmakers, 1890-1920 (in guldens)

Jaar
Gemiddeld inkomen

sigarenfabrikant
Gemiddeld inkomen

sigarenmaker
Gemiddeld inkomen 

beiden
Belastingvrije
voet gezinnen

1890 1.913 108 228 200

1900 1.615 164 306 200

1910 2.331 227 373 300

1920 11.103 1.496 2.431 450

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1054, 1064, 1074 en 1084, Kohieren van de hoofdelijke omslag 1890, 1900, 1910 en 
1920; inv.nrs. 1219-1229, Bevolkingsregisters 1890-1910; inv.nrs. 1234-1236, Dienstbodenregisters 1890-1921; inv.nrs. 
1244 en 1245, Gezinskaartensysteem en Afzonderlijk registratiekaartensysteem, 1920-1934.

Ondanks de ‘grofheid’ van de benadering geeft tabel 4.14 wel een indicatie. Zoals eerder 
al werd aangegeven en nu wordt bevestigd, was het gemiddelde gezinsinkomen voor een 
sigarenmaker lange tijd ontoereikend om te kunnen spreken van een fatsoenlijk inko-

80   Kaelble, Industrialisation and social inequality, 43.
81   Duijvendak en Kooij, Sociale geschiedenis, 5.
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men. Pas na 1910 wordt dit niveau bereikt (kolom 3 versus kolom 5). De fabrikant daar-
entegen genoot tot 1910 gemiddeld genomen een inkomen van ongeveer 2.000 gulden, 
een niveau dat door tijdgenoten voldoende werd geacht om comfortabel van te kunnen le-
ven.82 Het inkomensgemiddelde van beide categorieën tezamen laat zien dat de tabaksnij-
verheid volgens deze berekening voldoende zou genereren voor een fatsoenlijk inkomen 
voor alle betrokkenen, zij het met de inzet van thuiswonende kinderen. Uit nadere ana-
lyse blijkt immers dat, uitgaande van een situatie met een gezinshoofd als alleenverdie-
ner, de inkomens van de gezinshoofden-sigarenmakers tot na 1910 met 20 à 40% zouden 
moeten stijgen om op de ‘fatsoenlijke’ inkomensgrens van de belastingvrije voet uit te ko-
men. Een generieke inkomensstijging van gemiddeld 30% zou, in samenhang met een 
vergoeding voor ondernemersrisico en geïnvesteerd vermogen, de opbrengstpotentie van 
de plaatselijke tabaksnijverheid naar alle waarschijnlijkheid te boven zijn gegaan. Hoewel 
dergelijke grote verschuivingen van inkomen waarschijnlijk niet mogelijk zijn geweest, 
laat een en ander evenwel onverlet dat de revenuen van de tabaksnijverheid toch wel heel 
nadrukkelijk bij de fabrikanten neersloegen. Dit had ook te maken met het segment waar-
in de Valkenswaardse industrie actief was, namelijk die van de goedkopere sigaren, een 
segment waarin de winstmarge beperkt en de concurrentie omvangrijk was zodat eenzij-
dige doorberekening van loonstijgingen in de verkoopprijs niet mogelijk was, en door het 
ontbreken van mechanisatie waardoor de winstcapaciteit zou kunnen worden vergroot. 
Uitbuiting door de fabrikanten lijkt in dezen een (te) groot woord te zijn; eigenbelang, in 
de zin van het streven naar bevoordeling van zichzelf, gekoppeld aan verwaarlozing van 
belangen van anderen, lijkt een beter passende term te zijn om hun handelen te typeren. 
Dat sloot overigens lange tijd naadloos aan bij de vigerende liberale ondernemingsvisie 
waarbij de overheid op de achtergrond bleef.
Fischer komt voor de textielfirma S.J. Spanjaard in het Overijsselse Borne tot een andere 
conclusie, namelijk dat er bij dat bedrijf ruimte was voor een loonsverhoging van 41%. 
Maar in het grootste deel van de periode die hij beoordeelde, nam de mechanisatie in deze 
bedrijfstak fors toe. De toename van de productiviteit en de lagere vaste kosten per pro-
ductie-eenheid leidden tot een hogere winst.83 Een dergelijke productiviteitsstijging was 
in de tabaksnijverheid, waar de productie nog niet was gemechaniseerd, niet mogelijk. 
Daar ging een vergroting van de productie gepaard met een nagenoeg evenredige stijging 
van de productiekosten, aangezien deze laatste voor het overgrote deel een variabel karak-
ter hadden, zoals de grondstof- en arbeidskosten.

De laatste groep die hier de revue passeert, is de groep overige beroepen, een uiterst 
gemêleerd samengestelde groep van beroepsbeoefenaren. Dat deze categorie toch afzon-
derlijk wordt beschouwd, komt doordat deze groep met name in 1890 in absolute zin de 
meest omvangrijke was. Ook dient zij als referentiekader. In 1890 behoorden van de 345 
Valkenswaardse gezinnen er 247 (71,6%) tot deze categorie. De opkomst van de sigaren-
industrie leidde ertoe dat het aandeel in 1920 van de ‘overige beroepen’ weliswaar was te-
ruggelopen tot 48,9%, maar ze vormde daarmee nog steeds een belangrijk bestanddeel 
van de Valkenswaardse gezinspopulatie. Een andere reden om aandacht aan deze groep 
te besteden is dat zij niet direct bij de sigarenindustrie betrokken was. De ontwikkeling 
van de inkomensongelijkheid is hier dan ook om die reden extra interessant als referen-
tiekader.

Het gemiddelde gezinsinkomen van deze groep bedroeg in 1890 380 gulden en was 



 Inkomens- en vermogensongelijkheid 215

in 1920 gestegen tot gemiddeld 2.270 gulden, een stijging van 497%. Daarmee was deze 
stijging in procentuele zin groter dan die bij de landbouwers en sigarenfabrikanten maar 
kleiner dan die van de sigarenmakers. Net als bij de landbouwers bleef de inkomens-
ongelijkheid tussen 1890 en 1920 in de groep overige beroepen op exact hetzelfde niveau 
met een waarde van de Gini-coëfficiënt van 0,46. Op de tussenliggende peilmomenten, 
te weten 1900 en 1910, muteerde de ongelijkheid wel enigermate. De hoogte van de Gini-
coëfficiënt had voor deze groep in 1900 een waarde van 0,50 en in 1910 van 0,48. Maar in 
1890 bevond de groep overige beroepen zich met een Giniwaarde van 0,46 1 procentpunt 
boven de gemiddelde waarde voor alle Valkenswaardse gezinnen (0,45, zie tabel 4.8) en 
in 1920 3 procentpunten daaronder (0,46 versus 0,49). Dat een gelijkblijvende Gini-waar-
de niet betekent dat zich geen wijzigingen in de inkomensverdeling hebben voorgedaan, 
blijkt ook nu weer uit tabel 4.12. Binnen de vier inkomenssegmenten hebben wel degelijk 
verschuivingen plaatsgevonden, zij het in beperkte mate. Met name het twee na laagste 
inkomenssegment daalde in belang ten gunste van, nagenoeg in gelijke mate, de overi-
ge drie inkomenssegmenten en wel zodanig dat de hierdoor veroorzaakte ongelijkheids-
effecten elkaar ophieven met een onveranderde Gini-waarde als resultaat.

De boven- en onderzijde van het inkomensgebouw
Om de absolute hoogte van de inkomens van de Valkenswaardse topverdieners goed te 
kunnen beoordelen, is het nodig deze te plaatsen in een regionale context door ze te ver-
gelijken met de inkomens die elders door de financiële elite werden gegenereerd. Vanaf 
1895 werd Antoon van Best als enige Valkenswaardenaar vermeld op de provinciale lijst 
van de hoogst aangeslagenen, die in dat jaar 339 namen telde van personen die elk goed 
waren voor ten minste 408,90 gulden aan betaalde landelijke directe belastingen.84 Pas 
in 1915 prijkte naast de sigarenfabrikant nog een tweede Valkenswaardenaar op deze lijst, 
die toen 514 namen telde. Dat was dokter Gerhardus Kauling, een tbc-arts die zich in 1906 
in Valkenswaard had gevestigd. In 1915 kwamen de meeste hoogst aangeslagenen uit Til-
burg (98) en ’s-Hertogenbosch (67). Eindhoven stond met 18 aangeslagen inwoners op 
de vijfde plaats.85 Over het jaar 1910 is een meer gedetailleerde inkomensvergelijking mo-
gelijk, door de Valkenswaardse topinkomens af te zetten tegen de inkomens die voorko-
men op een lijst met de 21 hoogstaangeslagenen in oostelijk Noord-Brabant.86 Op die lijst 
staan de gloeilampfabrikanten Gerard en Anton Philips, wonende te Eindhoven respec-
tievelijk Tongelre, eenzaam bovenaan, met elk een geschat inkomen van 310.000 gulden. 
De eerstvolgende op de lijst is de Osse margarinefabrikant Johannes Jurgens, goed voor 
een jaarinkomen van 90.000 gulden. Op de lijst komen slechts twee sigarenfabrikanten 
voor, de Eindhovenaren Adolf en Remi Mignot, elk aangeslagen naar een inkomen van 
30.000 gulden, waarmee zij de plaatsen 17 en 18 innemen. Daarmee vergeleken steken 
de inkomens van de Valkenswaardse hoogstaangeslagenen in 1910, de sigarenfabrikanten 

82   RHCe, GA VW, inv.nr. 353, Verslag gemeenteraadsvergadering van 10 februari 1904.
83   Fischer, Fabriqueurs en fabrikanten, 193. Zie voor de ontwikkeling van de mechanisatie aldaar bijvoorbeeld tabel 

19 op p. 82.
84   BHIC, Toegangsnummer 17, Provinciaal Bestuur Noord-Brabant, 1814-1920, inv.nr. 8353, Provinciaal Bijblad 1895 nr. 62.
85   RHCe, GA VW, inv.nr. 404, Registers van minuten van uitgaande stukken van de burgemeester, 29 maart 1915; 

Tilburgsche Courant, 7 mei 1915.
86   Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 283. 
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Antoon van Best en zijn zoon Frans, goed voor een inkomen van 13.000 respectievelijk 
9.000 gulden, verhoudingsgewijs mager af. Maar geheel anders wordt het als deze laatste 
inkomens worden gerelateerd aan die van de hoogstaangeslagenen uit enkele gemeenten 
in de nabijheid van Valkenswaard. In Bergeijk was burgemeesterszoon en sigarenfabri-
kant Godefridus Aarts degene met het hoogste inkomen. Hij werd aangeslagen naar een 
inkomen van 6.000 gulden, terwijl het hoogste inkomen in zowel Eersel als Leende werd 
geschat op 2.500 en in Riethoven op 1.450 gulden.87 Vergeleken met de financiële elite in 
de omliggende (landbouw)gemeenten realiseerden vader en zoon Van Best wel een veel 
hoger inkomen. In Valkenswaard zelf was de familie Van Best weliswaar lange tijd met 
afstand de meest vermogende familie, maar ook hier was geen sprake van extremiteiten 
zoals bijvoorbeeld in het Twentse Borne, waar de textielfabrikantenfamilie Spanjaard in 
1889 maar liefst 23% van de hoofdelijke omslag betaalde.88

Aan de onderzijde van het inkomensgebouw speelt de belastingvrije voet een belang-
rijke rol als indicator van de armoedegrens. Dit betekende echter niet dat alle gezinnen 
met een inkomen daarbeneden ook zodanig armoede leden dat een beroep op de bede-
ling nodig was of gehonoreerd werd. Er bestonden blijkbaar gradaties in armoede. Een in-
dicatie hiervoor vormen de kohieren van het schoolgeld, waarbij voor de betaling van het 
schoolgeld onderscheid werd gemaakt in drie categorieën ouders, namelijk vermogenden, 
minvermogenden en onvermogenden, in de zin van al dan niet vermogend genoeg om 
schoolgeld te kunnen betalen. Die laatste categorie kan worden aangemerkt als ‘behoeftig’, 

Afb. 4.9 De tabaksfabrikanten Antoon (links) en Frans (rechts) van Best voor hun villa op de Rapelenburg. 
In het midden Maria Dymphna van Brussel (1852-1939), de tweede echtgenote van Antoon en de stiefmoe-
der van Frans van Best (RHCe, collectie Van Best-Maas). 
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gezien de jaarlijkse omschrijvingen in de Valkenswaardse gemeenteverslagen: ‘Tot leni-
ging en vermindering der armoede wordt den behoeftigen zooveel mogelijk werk verschaft 
en hunne kinderen genieten desverkiezende gratis onderwijs’ (1882) of ‘de kinderen der 
armlastige klasse genieten gratis onderwijs’ (1912).89 Ook een opmerking in 1917 van het 
Valkenswaardse college van burgemeester en wethouders bevestigt dit beeld, namelijk ‘dat 
in de eerste plaats in aanmerking dienen te komen de behoeftigen n.l. dan zeker de inge-
zeten die niet in de hoofdelijke omslag zijn aangeslagen’.90 Ingevolge de schoolgeldveror-
deningen werden tot de categorie ‘onvermogend’ gerekend: ‘bedeelden en zij, die schoon 
niet bedeeld, doch naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders onvermogend zijn-
de schoolgeld te betalen’. Burgemeester en wethouders beslisten eveneens wie tot de cate-
gorie minvermogenden behoorden en daardoor in aanmerking kwamen voor een reductie 
op het schoolgeld.91 Hoewel de criteria daarvoor niet zijn vastgelegd, mag worden aange-
nomen dat Burgemeester en Wethouders nagingen of iemand aangeslagen werd voor de 
hoofdelijke omslag en ook dat ze bekend waren met de situatie waarin elk gezin verkeerde.

Tot na 1910 werd bijna twee derde, dalend tot iets minder dan de helft van de Valkens-
waardse gezinshoofden in de heffing van de hoofdelijke omslag betrokken (tabel 4.15). Bij 
de gezinshoofden die in de tabaksnijverheid de kost verdienden, lag dit percentage steeds 
op een veel lager niveau, zelfs tot ver onder de 20% in 1890 en 1910. Rond 1920 waren de 
inkomens doorgaans zodanig toegenomen dat, gecombineerd met een relatief lage belas-
tingvrije voet, bijna alle gezinshoofden voor de hoofdelijke omslag werden aangeslagen. 

Tabel 4.15 Percentage voor de hoofdelijke omslag aangeslagen gezinshoofden, Valkenswaard 

1880-1920

1880 1890 1900 1910 1920

Alle gezinshoofden 61,4% 62,0% 55,9% 49,6% 92,7%

Gezinshoofden-sigarenmakers 50,0% 13,0% 23,6% 17,5% 96,8%

Bron: RHCe, GA VW, inv.nr. 1044-1084, Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1880-1920; inv.nrs. 1218-1229, Bevol-
kingsregisters 1850, 1880-1910 en inv.nr. 1244, Gezinskaartensysteem, 1920-1934.

Eenoudergezinnen maakten 24,6% uit van de niet aangeslagen huishoudens. Bij de niet 
aangeslagen tweeoudergezinnen was in 78,9% sprake van kinderloosheid (17,4%) of van 
gezinnen met kinderen zonder een beroepsvermelding (61,5%). Samen maakten deze 
drie categorieën 84,1% uit van de niet aangeslagen huishoudens. In het tijdvak 1880-1920 
is er een significant verschil in de mate waarin gezinnen met werkende kinderen werden 
aangeslagen voor de hoofdelijke omslag en de overige gezinnen.92 Dit onderstreept het 

87   RHCe, GA Bergeijk, inv.nr. 989, Kohier hoofdelijke omslag 1910; GA Eersel, inv.nr. 677, Kohier hoofdelijke om-
slag 1910; GA Leende, inv.nr. 1559 Kohier hoofdelijke omslag 1910 en GA Riethoven, inv.nr. 898, Kohier hoofde-
lijke omslag 1910; Van de gemeenten Aalst, Borkel en Schaft, Dommelen, Heeze, Waalre en Westerhoven zijn 
over het jaar 1910 geen kohieren voor de hoofdelijke omslag opgemaakt dan wel bewaard gebleven.

88   Spanjaard en Denekamp, Verweven met Twente, 58.
89   RHCe, GA VW, inv.nrs. 457 en 487, Gemeenteverslag 1882 en 1912.
90   RHCe, GA VW, inv.nr. 370, Verslag vergadering B en W van 22 september 1917.
91   RHCe, GA VW, inv.nr. 1146, Verordeningen op de heffing van schoolgeld, 1888 en 1900. Voor de minvermogen-

den gold een tarief dat circa twee derde bedroeg van het standaard tarief.
92   F (1,2633) = 3,926, p < .05, gemeten over de totale periode 1880-1920.
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belang van de meewerkende kinderen voor het genereren van een toereikend gezinsinko-
men. Paping stelt in dit verband dat voor een gezin de financiële problemen het grootst 
waren in de periode voordat het oudste kind vijftien jaar werd. Dan waren immers de 
meeste niet verdienende kinderen in het gezin aanwezig. Daarna konden de kinderen een 
voor een gaan werken en op die manier bijdragen aan de inkomsten van het gezin.93 Voor 
Valkenswaard kan in een groot deel van de periode 1880-1920 deze leeftijdsgrens echter 
op twaalf jaar worden gesteld, aangezien dat het moment was waarop veel kinderen de 
schoolbanken voor de fabriek verwisselden.

Tabel 4.16 Gezinshoofden niet aangeslagen voor de hoofdelijke omslag (HO) en voorkomend 

op de schoolgeldkohieren, 1880-1920

Jaar
Aantal gezins-hoof-
den niet aangesla-

gen voor HO

Waarvan met 
schoolgaande 

kinderen
%

% 
Vermogend 

% 
Minvermogend

% 
Onvermogend

1880 108 41 38% 44% 0% 56%

1890 131 48 37% 27% 27% 46%

1900 200 44 22% 20% 7% 73%

1910 313 91 29% 15% 21% 64%

1920 70 18 26% 22% 28% 50%

Toelichting: de ouders werden door het gemeentebestuur voor de heffing van het schoolgeld ‘vermogend’ genoemd 
als zij in staat geacht werden het volledige schoolgeld te betalen. De minvermogenden betaalden een gereduceerd 
bedrag aan schoolgeld en de onvermogenden waren van schoolgeldbetaling vrijgesteld. 
Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1138, 1140, 1141 en 1143, Kohieren van het schoolgeld, 1873-1926. Steeds is daarbij 
uitgegaan van het kohier van de maand januari in dat jaar, omdat in die maand het schoolbezoek maximaal was.

Tabel 4.16 heeft na 1896 nagenoeg alleen betrekking op gezinnen met schoolgaande jon-
gens. In dat jaar werd in Valkenswaard een rooms-katholieke meisjesschool gesticht. Na-
genoeg alle meisjes bezochten deze school. Alleen enkele meisjes uit niet-katholieke ge-
zinnen gingen na 1896 nog naar de openbare school. De jongens bleven onderwijs volgen 
aan de openbare lagere school, waarvoor de ouders schoolgeld moesten betalen.94 Maar 
niet alle ouders waren daartoe in staat. Een fors deel van gezinnen met schoolgaande 
jeugd dat niet voor de hoofdelijke aanslag in aanmerking kwam, behoorde tot de categorie 
‘onvermogend’ (zie tabel 4.16) en zou uit dien hoofde als ‘behoeftig’ kunnen worden aan-
gemerkt. Voor de opmerkelijke ‘dip’ in het percentage minvermogenden in 1900 bestaat 
geen verklaring. Er zou sprake kunnen zijn geweest van een tijdelijke beleidswijziging, 
waarbij er relatief meer gezinnen als onvermogend bestempeld zijn in plaats van als min-
vermogend. Indien de percentages voor on- en minvermogenden worden samengevoegd, 
past dit totaal immers in de trend van een vanaf 1880 tot aan 1910 steeds oplopend cumu-
latief percentage van min- en onvermogenden. Uit de tabel kan wel een indicatie van de 
armoedegradaties in Valkenswaard worden afgeleid vanaf 1880 tot na 1910. Het moet bij 
een globale indicatie blijven, omdat de deelpopulaties met en zonder schoolgaande kin-
deren in dezelfde mate werden aangeslagen voor de hoofdelijke omslag, maar buiten dat, 
op onderdelen van elkaar kunnen verschillen. Grofweg de helft van de gezinnen waarvan 
het gezinshoofd niet werd aangeslagen voor de hoofdelijke omslag zal naar schatting, op 
basis van door tijdgenoten zelf bepaalde uitgangspunten, hebben behoord tot de groep 
van behoeftigen. Ongeveer een kwart van de gezinnen niet beschreven voor de hoofde-
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lijke omslag, zal hebben behoord tot de groep minvermogenden en eenzelfde percenta-
ge zal net onder de armoedegrens hebben geleefd. Voor de situatie rond 1920 mag deze 
conclusie niet worden getrokken omdat toen de belastinggrondslag sterk was verbreed 
ten opzichte van de eerdere jaren, waardoor ook veel ‘kleine luiden’ in de heffing werden 
betrokken en er twijfel bestaat of de op dat moment gehanteerde belastingvrije voet nog 
gezien kan worden als armoedegrens. Voor sigarenmakersgezinnen was overigens de si-
tuatie nog slechter. Van deze groep werd in 1890 geen enkel gezin met schoolgaande kin-
deren voor de schoolgeldbepaling tot de vermogenden gerekend en in de decennia erna 
slechts een klein deel, namelijk 7,1% in 1900 en 8,2% in 1910. Driekwart tot 90% van de 
sigarenmakersgezinnen met schoolgaande jeugd behoorde in de periode 1890-1910 tot de 
onvermogenden en daarmee tot de behoeftigen. De percentages voor 1880 en 1920 zijn 
in dezen niet van belang. In 1880 waren er namelijk geen sigarenmakersgezinnen met 
schoolgaande jeugd en in 1920 was door de verbrede grondslag voor de hoofdelijke om-
slag het aantal daarvoor niet aangeslagen sigarenmakersgezinnen sterk teruggelopen en 
resteerden er slechts vier van dergelijke huishoudens. De cijfers over de tussenliggende 
periode benadrukken opnieuw het belang van meewerkende kinderen voor het verkrijgen 
van een toereikend gezinsinkomen.

De ondersteuning van de armen was met de inwerkingtreding van de Wet op het Arm-
bestuur van 1854 voorbehouden aan ‘kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadig-
heid’. Het gemeentebestuur mocht alleen ‘bij volstrekte onvermijdelijkheid’ bijspringen.95 
Al vóór 1871 fungeerde in Valkenswaard naast het Burgerlijk of Algemeen Armbestuur 
ook de Diaconie van de Nederlandse Hervormde gemeente, bestemd ‘voor de armen der 
Ned. Hervormde Gemeente’.96 Hiervan is echter verder weinig bekend, behalve dan dat 
de hulp werd beperkt tot de kleine kring van hervormden.97 Wel financierde het Valkens-
waardse gemeentebestuur de genees-, heel- en verloskundige hulp voor de Valkenswaard-
se armen en minvermogenden.98 In 33 van de 63 jaren die verstreken tussen 1855 en 1919, 
verleende de gemeente Valkenswaard een subsidie aan het armbestuur, tot een bedrag 
van gemiddeld 270 gulden per jaar.99 Gedurende een lange aaneengesloten periode, na-
melijk van 1872 tot 1900, werd overigens in het geheel geen subsidie verstrekt.

Ondersteuning van de armen vond zowel plaats in geld als in goederen, zoals brood, 
brandstof en kleding (bedelingskosten). Ook werd zo nodig de huur betaald of werd voor-
zien in de kosten van het onderbrengen of verplegen van wezen, zieken en gehandicap-
ten, de zogenoemde bestedingskosten. In de periode 1855-1919 bedroeg de verhouding 

93   Paping, ‘Family strategies concerning migration’, 185.
94   Onbekend is of voor het bijzonder onderwijs ook een bijdrage in de vorm van schoolgeld werd gevraagd. Bij de 

stichting van deze school was overigens door de gemeenteraad bepaald dat het schoolgeld hiervan niet hoger 
mocht zijn dan dat van de openbare school (RHCe, GA VW, inv.nr. 352, Verslag gemeenteraadsvergadering van 
27 september 1894).

95   Wet tot regeling van het armbestuur, artt. 20 en 21 (Nauta, Het Wetboek voor Iedereen, 546).
96   RHCe, GA VW inv.nr. 1583, Stukken betreffende de opgave door de diaconie van de Nederlands Hervormde ge-

meente van de inrichting van haar bestuur, 1871.
97   RHCe, GA VW, inv.nr. 351, Verslag gemeenteraadsvergadering van 14 juni 1882.
98   Zoals vermeld in de jaarlijkse gemeenterekening onder het hoofd ‘Armwezen’ (RHCe, GA VW, inv.nrs. 764-834, 

Gemeenterekeningen, 1811-1934); RHCe, GA VW, inv.nr. 351, Verslag gemeenteraadsvergadering van 31 juli 1881.
99   RHCe, Archief Burgerlijk armbestuur Valkenswaard, inv.nrs. 7b, 7c en 8a, Rekeningen 1855-1919. Over de jaren 

1863, 1864 en 1920 zijn geen gegevens voorhanden. 
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tussen de bedelings- en bestedingskosten gemiddeld 47:53. Het niveau van de ondersteu-
ning is weergegeven in figuur 4.4, waarbij de uitgaven in 1918 en 1919 in absolute zin 
deels hoger zijn vanwege de in die jaren optredende inflatie.
De financiële basis van het armbestuur was smal. Tussen 1855 en 1919 werd jaarlijks 534 
gulden aan inkomsten gegenereerd, waarvan driekwart afkomstig was uit eigen bezittin-
gen (56,7%) of uit collectes (17,8%). Alleen al om die reden was het armbestuur genood-
zaakt een zuinig beleid te voeren.100 Desondanks moest het gemeentebestuur soms toch 
ingrijpen en zelfstandig ondersteuning verlenen, bijvoorbeeld in 1882: ‘Herhaalde ma-
len heeft zich een oude vrouw van 69 jaren tot het algemeen armbestuur gewend om in 
onderstand opgenomen te worden, hetgeen telkens geweigerd werd, daar het burgerlijk 
armbestuur niet bij magte was wegens de weinige inkomsten dat het heeft, haar in on-
derstand op te nemen, niettegenstaande hetzelve binnen de gemeenten collecten doet, 
waarin naar ons oordeel op eene billijke wijze wordt bijgedragen door hen van wie bijdra-
gen kunnen worden verwacht, zoodat de onderstand onvermijdelijk blijft. Van de kerke-
lijke instelling die alhier bestaat, kan door haar geen onderstand genoten worden, daar ze 
slechts aan hare geloofsgenooten bedeeld. De behoeftige omstandigheden der bedoelde 
vrouw zijn van dien aard dat onderstand onvermijdelijk is’.101 Waarom hier werd gekozen 
voor deze constructie en niet voor ondersteuning door het armbestuur in combinatie met 
gemeentelijke subsidieverlening, is onbekend. Dit laatste werd in 1900 wel gedaan voor 
een vrouw ‘die wegens slecht gezicht en geringe verstandelijke vermogens niet in staat 
[was] in haar onderhoud te voorzien en drie ouderlooze kinderen’.102 Dankzij de komst 
van het liefdehuis aan het einde van de negentiende eeuw konden daarna de armen ‘goed-
koop besteed worden’.103 

Ondanks de eerder geconstateerde grote mate van behoeftigheid kwam bedeling in Val-
kenswaard relatief weinig voor. Behoeftigheid stond derhalve niet gelijk aan bedeling. 
Blijkbaar was het geringe inkomen vaak toch voldoende (of werd dat geacht te zijn) om te 
kunnen overleven. In 1860 werd slechts aan elf mensen ondersteuning in geld verleend, 
in 1870 aan acht, in 1880 aan zes en in 1890 aan vijf personen. Deze aantallen waren in 
de nieuwe eeuw niet veel anders toen in 1900, 1910 en 1916 vier, zes respectievelijk zeven 
personen gedurende kortere of langere termijn werden bedeeld in geld.104 In 1880 ontvin-
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Figuur 4.4 Armenondersteuning, 1855-1919 (bedragen in guldens per jaar).

Bron: RHCe, Archief Burgerlijk armbestuur Valkenswaard 1811-1935, inv.nrs. 7b, 7c en 8a. Van 1920 zijn geen gege-
vens bekend.
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gen de zes met geld bedeelde personen in totaal 119 gulden, variërend van 82,50 gulden 
tot 1,50 gulden per persoon. In 1910 kregen de eveneens zes ondersteunde personen in 
totaal 386,21 gulden uitgekeerd, uiteenlopend voor een periode van twee maanden, waar-
voor een bedrag van 7,50 gulden beschikbaar werd gesteld, tot een geheel jaar, met een 
bijbehorende uitkering van 127,38 gulden.105 Het betrof in het laatste geval een echtpaar 
op hoge leeftijd zonder thuiswonende kinderen.106 Dit bedrag van circa 125 gulden zou in 
1910 dan ook kunnen worden aangemerkt als het absolute bestaansminimum, het sub-
sistence level, voor een echtpaar zonder kinderen, terwijl in datzelfde jaar de belastingvrije 
voet 300 gulden bedroeg. Tussen deze twee grenzen speelde de armoede zich in Valkens-
waard af, in verschillende gradaties. Dat waren ook de financiële kaders waarbinnen de 
meerderheid van de Valkenswaardse sigarenmakersgezinnen tot na 1910 een groot deel 
van het leven sleet. Er zijn echter geen tekenen die erop wijzen dat de door Giele en Van 
Oenen in de grote steden vastgestelde ‘verpaupering en verlomping van de arbeiders-
klasse’ zich ook in Valkenswaard heeft gemanifesteerd.107 Niet alleen ontbrak daarvoor ter 
plaatse een belangrijke oorzaak, namelijk structurele werkloosheid, maar ook speelde de 
in het vorige hoofdstuk reeds geconstateerde ontwikkeling van een adaptive family wage 
economy een rol, waarbij de aanwezigheid van een stukje grond en huisvee de sigarenma-
ker enig soelaas bood. Cohen geeft in haar studie van het Noord-Ierse Tullylish aan dat het 
onafhankelijk blijven van armenondersteuning een van de pijlers was van ‘working class 
respectability’.108 In hoeverre dat ook in Valkenswaard gold, is op basis van het cijferma-
teriaal lastig te bepalen. Zeker is wel dat die ‘eerbiedwaardigheid’, zo die al bestond, zeker 

100   RHCe, GA VW, inv.nr. 355, Verslag gemeenteraadsvergadering van 2 november 1918.
101   RHCe, GA VW, inv.nr. 351, Verslag gemeenteraadsvergadering van 14 juni 1882.
102   RHCe, GA VW, inv.nr. 353, Verslag gemeenteraadsvergadering van 28 november 1900.
103   RHCe, GA VW, inv.nr. 352, Verslag gemeenteraadsvergadering van 27 september 1894.
104   RHCe, Archief Burgerlijk armbestuur Valkenswaard, inv.nrs. 7b, 7c en 8a, Rekeningen 1855-1919.
105   RHCe, Archief Burgerlijk armbestuur Valkenswaard, inv.nrs. 7b, 7c en 8a, Rekeningen 1855-1919.
106   H. Heijmans en echtgenote (RHCe, GA VW, inv.nr. 1224 Bevolkingsregister 1910-1920, Deel A, Folio A84; Ar-

chief Burgerlijk armbestuur Valkenswaard, inv.nr. 8a, Rekening 1910).
107   Giele en Van Oenen, ‘Theorie en praktijk’, 174.
108   Cohen, Linen, family and community, 165.

Afb. 4.10 Overzicht van degenen die in 1910 geldelijke ondersteuning ontvingen van het Armbestuur (RHCe).
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ook werd afgedwongen door de zeer beperkte financiële middelen die voor ondersteuning 
beschikbaar waren.

Conclusies inkomensverdeling
Op het eerste gezicht leidde de industriële ontwikkeling in Valkenswaard tussen 1890 en 
1920 tot een beperkte stijging van de inkomensverschillen, namelijk een toename van de 
Gini-coëfficiënt met 4 procentpunten. Maar door de onevenredigheid in het verloop van 
de waarde van de Gini-coëfficiënt impliceert deze stijging een toename van de S90/S10 
ratio van 9 naar 11, een toename van de ongelijkheid met ruim 20%. Deze stijging is even-
wel het resultaat van diverse onderliggende inkomensontwikkelingen, die elkaar deels 
versterken en deels compenseren.

Bij de landbouwers stabiliseerde de waarde van de Gini-coëfficiënt zich tussen 1890 en 
1920 op een niveau van 0,29, ondanks een absolute en relatieve toename van het aantal 
kleine landbouwers. In de hoofdberoepsgroep sigarenmakers steeg de inkomensonge-
lijkheid van 0,17 naar 0,30, evenals bij de sigarenfabrikanten, waar de Gini-waarde toe-
nam van 0,40 tot 0,71. Bij de groep ‘Overigen’ bleef de Gini-coëfficiënt constant met een 
waarde van 0,46. Daarmee wordt duidelijk dat de grootste ongelijkheidsmutaties zich 
voordeden bij de direct aan de industrie gerelateerde beroepsgroepen, te weten de siga-
renmakers en de -fabrikanten. Bij de sigarenfabrikanten verliep de ontwikkeling van de 
ongelijkheid langs de lijnen van de omvang van de bedrijfsuitoefening, de voornaamste 
inkomensbron. Bij de landbouwers en de sigarenmakers daarentegen speelde het inko-
men van meewerkende kinderen in met name de tabaksindustrie een belangrijke rol in 
de ontwikkeling van de inkomensongelijkheid. In de landbouwsector voorkwamen deze 
inkomens een vergroting van de ongelijkheid, terwijl in de hoofdberoepsgroep sigaren-
makers daarentegen deze inkomens de oorzaak waren van een toename van de ongelijk-
heid. Deze constatering benadrukt nog eens de beperkingen van de Gini-coëfficiënt, niet 
alleen door de ook in de literatuur geconstateerde onderliggende en elkaar opheffende 
mutaties in de ongelijkheidsverdeling, maar ook doordat de verschillende deelpopulaties 
een gedifferentieerde ontwikkeling van de inkomensongelijkheid kunnen hebben door-
lopen.

De vraag of de upswing van Kuznets zich in Valkenswaard heeft voorgedaan, kan beves-
tigend worden beantwoord. Hoe groot deze is geweest, hangt af van het ijkpunt, namelijk 
de waarde van de Gini-coëfficiënt over de gehele Valkenswaardse gezinspopulatie of die 
over de gezinnen direct betrokken bij de industrialisatie. Ook moet de hoge ongelijkheid 
in de periode voorafgaande aan de industrialisatie worden meegewogen. Maar de verkla-
ring van Kuznets voor upswing, de overheveling van arbeid van laag- naar hoogproductie-
ve economische sectoren, kan in Valkenswaard niet als verklaring gelden. Door het ont-
breken van mechanisering was de tabakssector immers nog geen hoogproductieve sector. 
Dit leidde tot lage lonen waardoor gezinnen slechts een fatsoenlijk inkomen konden ge-
nereren met hulp van meewerkende kinderen. Eerder is het de klassiek economische ver-
klaring die hout snijdt, namelijk dat er een wijziging optrad in de verhouding tussen de 
voornaamste inkomensbronnen: arbeid, kapitaal en land. De factor kapitaal werd in Val-
kenswaard veel belangrijker dan de andere twee. De verklaring van Kaelble en Thomas, 
namelijk een toename van het relatieve inkomensbestanddeel van de top 20 van de po-
pulatie, is slechts ten dele houdbaar. In Valkenswaard stijgt namelijk het aandeel van de 
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top-5 of top-1%. Bovendien is dit een gevolg en niet zozeer de oorzaak van de toenemende 
ongelijkheid. 

De mate van de inkomensongelijkheid was in Valkenswaard in aanvang vergelijkbaar 
met die van een landbouwgemeente als Leende. Naarmate de industriële ontwikkeling 
vorderde, ging de Valkenswaardse inkomensverdeling echter steeds meer gelijkenis ver-
tonen met die van een industriële gemeente als Geldrop. De aard van de industriële ont-
wikkeling, handmatige productie, leidde er wel toe dat de inkomensverschillen in Val-
kenswaard tot 1920 voortdurend minder groot waren dan die in Geldrop. Hoewel de 
inkomensverschillen tussen de drie voornaamste hoofdberoepsgroepen, namelijk de land-
bouwers, sigarenmakers en sigarenfabrikanten, in de periode 1890-1920 verminderden, 
werden deze met name in de laatste twee categorieën groter. Dit maakt nog eens duidelijk 
dat het beroep niet kan gelden als een generieke indicator voor ongelijkheid.109

Vooral de inkomensverdeling binnen het hoogste inkomenssegment veranderde tus-
sen 1880 en 1920 behoorlijk. De echte financiële toppers wisten hier hun positie te ver-
stevigen ten koste van de ‘onderkant’ van dit inkomenssegment. Ook Kaelble en Thomas 
constateren dit effect.110 In de echte financiële kopgroep – de top-1 en top-5% – verwierven 
de grote sigarenfabrikanten een belangrijke plaats maar ook anderen, onder wie tal van 
ambachtslieden en ook enkele sigarenmakers, wisten zich in 1920 tot deze groep toegang 
te verschaffen. Het gros van de sigarenmakers leefde echter in grote delen van het tijdvak 
onder de armoedegrens. Het inkomen van het gezinshoofd werkzaam in de tabaksnijver-
heid was op zichzelf veelal ontoereikend voor een fatsoenlijk bestaan. Tot in het decen-
nium 1910-1920 moest dit aangevuld worden met de inkomsten van thuiswonende kin-
deren. Meewerkende kinderen, en dan vooral werkzaam in de tabaksnijverheid, maakten 
dus lange tijd het financiële verschil. In landbouwgezinnen zorgden zij er mede voor dat 
het gezinshoofd kon ‘boeren’ op een kleiner stukje land zonder dat dit leidde tot grote-
re inkomensverschillen in deze sector. In sigarenmakersgezinnen daarentegen zorgden 
meewerkende kinderen voor grotere inkomensverschillen, namelijk tussen huishoudens 
met en huishoudens zonder meewerkende kinderen.

De constante vraag naar nieuwe arbeidskrachten in de tabaksnijverheid en de noodzaak 
tot additionele inkomsten in tal van Valkenswaardse gezinnen zorgden ervoor dat fabri-
kant en arbeider elkaar steeds nodig hadden en er sprake was van een wederzijdse afhan-
kelijkheid. De ondernemer als resource allocator was derhalve tegelijkertijd een allocated 
resource.111 Met de aanwezigheid van relatief goedkope en jonge arbeidskrachten wisten 
de Valkenswaardse tabaksondernemers zich verzekerd van een concurrerende positie op 
de (inter)nationale sigarenmarkt. Tegelijkertijd hadden gezinshoofden door de continue 
groei van de Valkenswaardse arbeidsmarkt steeds uitzicht op een beter bestaan zodra kin-
deren gingen bijdragen aan het gezinsinkomen. Hoewel veel sigarenmakersgezinnen tot 
na 1910 als ‘behoeftig’ konden worden aangemerkt, betekende dat niet dat van derden on-
dersteuning kon worden verwacht. De gegenereerde inkomsten bevonden zich immers 
veelal nog boven het bestaansminimum, het subsistence level. Deze gezinnen leefden dan 

109   Ook Paping waarschuwt voor het gebruik van op beroep gebaseerde stratificatieschema’s (Paping, ‘Taxes, 
property size, occupations and social structure’, 248-249).

110   Kaelble en Thomas, ‘Introduction’, 49.
111    Baumol, Entrepreneurship, management, and the structure of payoffs, 19.
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ook jarenlang in een schimmig gebied tussen armoede en overleven, een situatie die pas 
werd opgeheven zodra de oudste kinderen gingen meeverdienen.

Vermogensverdeling

Naast inkomen vormt vermogen eveneens een onderscheidende factor van sociale onge-
lijkheid tussen (groepen van) mensen. Vermogen kan bestaan uit spaargeld, beleggingen 
en bedrijfskapitaal, maar ook uit onroerend goed.112 Vermogensbestanddelen genereren 
doorgaans inkomen in de vorm van rente, dividend, winst en huur, terwijl het niet (ge-
heel) consumeren van het inkomen leidt tot een vermogenstoename. Dit laatste is ove-
rigens ook mogelijk door positieve vermogenswaardemutaties, zoals een onafhankelij-
ke waardestijging van onroerend goed. Entrepreneurschap wordt bij uitstek beschouwd 
als een oorzaak van een snelle vermogenstoename, zeker bij succesvol opereren in een 
groeimarkt.113 Kaelble ziet industrialisatie daarbij als een katalysator, leidend tot een ‘enor-
mous expansion of wealth by prompting growth in mobile capital’.114 Aangezien de Val-
kenswaardse industrialisatie zich in de onderzochte periode relatief snel ontwikkelde en 
omdat dit plaatsvond in een groeimarkt, is het de vraag of deze veronderstellingen ook in 
Valkenswaard leidden tot significante wijzigingen in de vermogenssituatie. Veelal wordt 
ervan uitgegaan dat vermogen veel ongelijker is verdeeld dan inkomen.115 In de literatuur 
zijn verder (internationale) voorbeelden bekend waaruit blijkt dat de vermogensongelijk-
heid in een landbouwomgeving niet of nauwelijks wijzigde, terwijl de verdeling in een ge-
industrialiseerde omgeving leidde tot drastische veranderingen, waarbij met name leden 
van de ‘upper middle class’ erop vooruit gingen.116

Het beschikbare bronnenmateriaal is bij de vermogensanalyse vaak een probleem. Ook 
in de Valkenswaardse situatie doen zich daarbij beperkingen voor. Daarom wordt in deze 
studie geprobeerd de vermogenssituatie en -ongelijkheid te reconstrueren op basis van 
drie bronnen, te weten het bezit van onroerend goed, de uitgifte van hypothecaire lenin-
gen en de aanmeldingen voor de landelijke vermogensbelasting.

Van de verschillende vermogensbestanddelen is het meeste bekend van het bezit van 
onroerend goed omdat dat in de kadastrale leggers werd geregistreerd. Het gaat daarbij 
om grond of huizen die voor deze analyse tot één grondslag zijn samengevoegd, namelijk 
de voor de grondbelasting bepaalde waarde. Hoewel deze waarde door de jaren heen in 
de leggers niet of nauwelijks veranderde, is deze als maatstaf goed te benutten aangezien 
zij wel de relatieve waarde van het bezit van de verschillende eigenaren op eenzelfde mo-
ment weerspiegelt.117 Ook kan de grondbelasting dienen als basis voor de waardebepaling 
van het onroerende goed, zoals gold voor de in 1893 ingevoerde vermogensbelasting. Wel 
werd daarbij de belastbare opbrengst van opstallen (het ‘Gebouwd’) met de factor 15 ver-
menigvuldigd en die voor de landerijen (het ‘Ongebouwd’) met 20.118 Door nu de waarde 
van het totale onroerend goed met een gemiddelde factor van 17,5 te vermenigvuldigen, 
ontstaat een globale waarde-indicatie die kan worden aangemerkt als een minimumposi-
tie van het onroerend goed. Het betreft immers een fiscale waardebepaling, welke door-
gaans voor bezittingen, bijvoorbeeld ter voorkoming van bezwaarschriften, eerder te laag 
dan te hoog werd vastgesteld. Op deze wijze berekend, bezat in 1890 de weduwe Anna 
Dankers-Beeks de hoogste waarde aan onroerend goed, namelijk ongeveer 10.000 gul-
den, onderverdeeld in circa 3.000 gulden aan opstallen in de vorm van vijf huizen en zo’n 
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7.000 gulden aan land. Zij werd direct gevolgd door burgemeester Jasper van Best met 
een bezitswaarde aan onroerend goed van circa 7.000 gulden, 4.000 gulden als de waarde 
van zes huizen, terwijl de landerijen een waarde hadden van circa 3.000 gulden. In 1910 
voerde sigarenfabrikant Antoon van Best de lijst aan met een geschat bezit van 30.000 
gulden, 9.000 gulden als waarde van tien opstallen en 21.000 als grondwaarde. Ook nu 
stond de weduwe van zijn broer en voormalig burgemeester Jasper van Best op de twee-
de plaats, maar het verschil in waarde is duidelijk toegenomen. Maria Elisabeth van Best-
Maas bezat in 1910 voor ongeveer 14.000 gulden aan onroerend goed, opgebouwd uit vier 
huizen van ongeveer 6.400 gulden en 7.700 gulden aan landwaarde.

Opgemerkt moet worden dat alleen de kadastrale leggers van Valkenswaard als basis 
hebben gediend, waardoor eventuele bezittingen buiten Valkenswaard niet in de analyse 
zijn betrokken. Verder zijn slechts de bezittingen van in Valkenswaard wonende natuur-
lijke personen in aanmerking genomen, niet alleen omdat het gaat om ongelijkheid tus-
sen personen, maar ook omdat op deze wijze een verband kan worden gelegd met persoon-
lijke kenmerken, ontleend aan andere gegevensbronnen zoals de bevolkingsregisters of 
de kohieren van de hoofdelijke omslag.119 Bezittingen van niet-natuurlijke personen, zoals 
rechtspersonen, zijn daardoor buiten de analyse gebleven.

Op de eerste plaats is het nodig inzicht te bieden in de procentuele verdeling van het be-
zit aan onroerende zaken over de periode 1890-1920. Opnieuw is gekozen voor het aan-
vangsjaar 1890, aangezien Valkenswaard in het peiljaar 1880 nog nauwelijks gezinshoof-
den telde die werkzaam waren in de tabaksnijverheid.

Tabel 4.17 Verdeling bezit onroerend goed over de verschillende hoofdberoepsgroepen, Val-

kenswaard 1890-1920

Jaar
Land-

bouwers
Sigaren-
makers

Sigaren-
fabrikanten

Overige hoofd-
beroepsgroepen120 Totaal

Totale opbrengst-waarde 
in guldens

1890 34,9% 2,0% 2,0% 61,2% 100% 16.361,–

1900 36,8% 4,9% 7,3% 51,0% 100% 26.520,–

1910 23,6% 10,0% 11,5% 54,9% 100% 38.064,–

1920 19,3% 13,0% 15,4% 52,3% 100% 47.558,–

Toelichting: deze tabel is gebaseerd op het bezit aan onroerend goed van het gezinshoofd en zijn partner. De op-
brengstwaarde is de waardegrondslag voor de grondbelasting.
Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1150-1163, Kadastrale leggers, 1832-1969.

112    Atkinson, The economics of inequality, 145.
113    Ibidem.
114    Kaelble, Industrialisation and social inequality, 36.
115    Atkinson, The economics of inequality, 125.
116   Kaelble, Industrialisation and social inequality, 36 en 37. Hij stelt hier overigens Toulouse als voorbeeld, een 

stad lange tijd zonder industrie in een tijdperk waarin de vermogensongelijkheid nauwelijks veranderde. Door 
hem aangehaalde studies van landbouwregio’s over de periode 1850-1896 leidden tot dezelfde conclusies.

117    Hannes en Vanhaute, ‘Economische verandering en inkomensongelijkhheid’, 97.
118    Van Iterson, De vermogensbelasting, 6-7.
119   Voor een verantwoording van het gebruik van de kadastrale registers en de grondbelasting wordt verwezen 

naar bijlage 1 Bronnenverantwoording.
120   Inclusief personen zonder een beroepsvermelding.
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Tussen 1890 en 1920 wijzigde de bezitsverhouding tussen de verschillende hoofdberoeps-
groepen zich behoorlijk (tabel 4.17). Het aandeel van de landbouwers en de categorie Overi-
gen daalde in relatieve zin, terwijl dat van de sigarenmakers en -fabrikanten een tegengestel-
de tendens laat zien. De vervolgvraag, waarop in onderstaande paragrafen wordt ingegaan, 
is hoe de bezitsontwikkeling zich in de diverse hoofdberoepsgroepen ontwikkelde.

Gini-coëfficiënt en segmentering van de waarde van het bezit van onroerend goed
Net als bij de inkomens is het mogelijk om de vermogensongelijkheid te bepalen met 
behulp van de Gini-coëfficiënt. Ook hier is voor een analyse op gezinsniveau gekozen, 
vooral vanwege de consistentie en de argumenten genoemd bij de bepaling van de inko-
mensongelijkheid. De analyse is gebaseerd op de waarde voor de grondbelasting van de 
onroerende zaken die eigendom waren van het gezinshoofd (en in voorkomende geval-
len diens partner).

Zoals verondersteld blijkt ook in Valkenswaard de onevenredigheid van het bezit van on-
roerend goed groter te zijn dan de inkomensongelijkheid, gemiddeld zo’n 25 procentpun-
ten in het tijdvak 1880-1920 (vergelijking van tabel 4.8, kolom 4 met tabel 4.18, kolom 2). 
Dit geldt temeer daar de berekende Gini-coëfficiënten voor het onroerend goedbezit een 
minimumpositie weergeven, aangezien bezit buiten Valkenswaard niet is meegenomen 
en de kans daarop groter is bij vermogenden dan bij niet-vermogenden. Bij de Gini-coëffi-
ciënt van het peiljaar 1836 moet in acht genomen worden dat 18,4% van de totale waarde 
aan onroerend goed in dat peiljaar niet gerelateerd kon worden aan een inwoner van Val-
kenswaard in 1836. Het bronnenmateriaal uit deze periode is namelijk onvolledig. Daar-
om moest het bezit van onroerend goed in 1832 worden vergeleken met het bevolkings-
register van 1836. Een nadere analyse leert dat de waarde van de Gini-coëfficiënt in 1836 
voor de landbouwersgezinnen 0,62 bedroeg. Dit duidt erop dat in die periode grote ver-
schillen bestonden in de bezitsomvang en -waarde van de voor deze sector belangrijke be-
drijfsmiddelen grond en opstallen. Maar de Gini-coëfficiënt voor de overige (niet-agrari-
sche) beroepsgroepen was toen aanmerkelijk hoger, namelijk 0,75.

Tabel 4.18 Ongelijkheid in en segmentering van onroerendgoedbezit van gezinshoofden te 

Valkenswaard, 1836-1920

Jaar
Gini-

coëfficiënt
Laagste 

25%
2e Laagste 

25%
2e Hoogste 

25%
Hoogste 

25%
Hoogste
25-10%

Hoogste 
10%

Hoogste 
5%

Hoogste
1%

1836 0,73 0,0% 2,0% 21,2% 76,8% 29,0% 47,8% 31,4% 7,9%

1880 0,68 0,0% 2,7% 22,1% 75,2% 28,6% 46,6% 30,2% 9,3%

1890 0,69 0,0% 1,5% 22,2% 76,4% 31,5% 44,9% 29,3% 8,9%

1900 0,71 0,0% 1,1% 20,2% 78,7% 28,8% 49,9% 32,8% 12,4%

1910 0,75 0,0% 0,0% 17,2% 82,7% 27,6% 55,1% 37,3% 13,6%

1920 0,76 0,0% 0,0% 16,7% 83,3% 26,7% 56,6% 39,7% 14,6%

Toelichting: kolom 3 vermeldt het procentuele aandeel van het totale bezit aan onroerend goed van de 25% huisge-
zinnen met het laagste bezit aan onroerend goed. Kolom 4 idem voor de daaropvolgende 25% van de huisgezinnen, 
enz. De vier meest rechtse kolommen vormen een uitsplitsing van het onroerendgoedbezit van de 25% gezinnen 
die de grootste vermogenswaarde aan onroerend goed bezitten.
Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1150-1163, Kadastrale leggers, 1832-1969; inv.nr. 1168, Oorspronkelijk aanwijzende tafel 
1832; inv.nr. 1210, Volkstellingregister 1836/1837; inv.nrs. 1218-1229, Bevolkingsregisters 1880-1910 en inv.nr. 1244, 
Gezinskaartensysteem, 1920-1934.
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De Gini-coëfficiënt voor het bezit aan onroerend goed stijgt van 0,68 in 1880 tot 0,76 in 
1920, op dit niveau bijna een verdubbeling van de ongelijkheid tussen het hoogste en het 
laagste deciel.121 De gestegen waarde van de Gini-coëfficiënt weerspiegelt zich in de verde-
ling van het onroerende bezit over de vier vermogenssegmenten (tabel 4.18). Het aandeel 
van de twee laagste segmenten wordt in de aanloop naar 1920 tot nihil gereduceerd, ter-
wijl ook het op één na hoogste vermogenssegment qua aandeel een stap terug moet doen. 
Deze tendens doet zich in het bijzonder voor na 1890. Uiteindelijk leidt dat ertoe dat in 
1920 het hoogste vermogenssegment eigenaar was van meer dan 80% van het onroerend 
goed in bezit van individuele Valkenswaardenaars. Binnen dit hoogste vermogensseg-
ment zette zich de verschuiving naar de bovenkant evenwel voort. Zeker na 1890 steeg 
vooral de waarde van het bezit van de eigenaren behorende tot de top-10%, de top-5% en 
de top-1% aanmerkelijk. De negen gezinnen die in 1920 tot die laatste groep behoorden, 
hadden een zesde van het onroerend goed in bezit. De vijf tabaksondernemers uit deze 
groep, allen eigenaar van een grote sigarenfabriek, bezaten daarvan 56,7%.

121    Zoals eerder is aangegeven, wordt de onevenredigheid van de ongelijkheid groter naarmate de waarde van de 
Gini-coëfficiënt stijgt. Dit wordt uitgedrukt in de S90/S10 ratio (Hannes en Vanhaute, ‘Economische veran-
dering en inkomensongelijkhheid’, 89 (noot 6); Soltow en Van Zanden, ‘Income and wealth inequality’, 14-15; 
OECD, Crisis squeezes income, 3.

Afb. 4.11 Aan het gedeelte van het Valkenswaardse dorpsplein dat ook wel Kleine Markt wordt genoemd, 
stonden relatief veel woningen uit het betere segment. Het witte huis rechts was de woning van dorpsarts 
Johannes Gijrath en het huis ernaast dat van zijn zoon, sigarenfabrikant Petrus Gijrath. Foto circa 1920 
(collectie H. Mélotte).
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Ongelijkheid in en segmentering van de onroerendgoedwaarde in bezit van de diverse hoofdbe-
roepsgroepen
Bij een toenemende ongelijkheid en een sterkere vermogenspositie voor de vermogende 
Valkenswaardenaars is het, net als bij de inkomensontwikkeling, van belang na te gaan 
hoe deze ongelijkheid uitpakte voor de diverse beroepsgroepen. Daarbij zijn opnieuw de 
‘oude’ hoofdberoepsgroep van de landbouwers en de ‘nieuwe’ van de sigarenmakers- en 
fabrikanten relevant, terwijl de hoofdberoepsgroep ‘Overigen’, met daarin alle andere ge-
zinshoofden, dient als referentiekader. Overigens boet de landbouw aan betekenis in als 
het gaat om de waarde van het onroerendgoedbezit. Was in 1836 nog 49,2% van de waar-
de in handen van agrarische gezinnen, in 1880 en 1920 was dat geslonken tot 43,9% res-
pectievelijk 19,3%. Hierbij past de kanttekening dat dit niet per se betekent dat deze groep 
ook in absolute zin minder toebedeeld had gekregen. Door de ontginningen, de toename 
van het aantal inwoners, en daarmee van het aantal huizen, was immers het private aan-
deel in het Valkenswaardse onroerend goed sterk toegenomen. De ‘nieuwkomers’, de be-
roepsgroepen van de sigarenmakers en -fabrikanten, waren in 1920 goed voor 13,0% res-
pectievelijk 15,4% van de waarde van het onroerend goedbezit. 

Tabel 4.19 (Segmentering van) de waarde van het bezit van onroerend goed van gezinshoof-

den per hoofdberoepsgroep en de ontwikkeling van de ongelijkheid van dat bezit te Valkens-

waard, 1890-1920

Hoofdberoeps-groep Jaar
Segm.

1
Segm.

2
Segm.

3
Segm.

4
N

Gemiddelde
waarde 

Gini

Landbouwer 1890 18,1% 5,6% 25,0% 51,4% 72 79,– 0,45

 1920 6,1% 14,3% 26,5% 53,1% 98 94,– 0,55

Sigarenmaker 1890 34,8% 39,1% 17,4% 8,7% 23 14,– 0,80

1920 32,5% 31,3% 27,0% 9,3% 345 18,– 0,80

Sigarenfabrikant 1890 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 3 110,– 0,07

 1920 15,0% 7,5% 20,0% 57,5% 40 183,– 0,67

Overigen 1890 25,5% 30,4% 25,9% 18,2% 247 41,– 0,74

1920 24,4% 24,2% 23,8% 27,6% 463 54,– 0,74

Toelichting: in de tabel zijn de vier vermogenssegmenten zichtbaar gemaakt: Segment 1 (kolom 3) vermeldt het re-
latieve aantal gezinnen dat behoorde tot de 25% gezinnen met de laagste waarde aan bezit van onroerend goed uit 
tabel 4.18, segment 2 idem voor de een na laagste 25% enzovoorts. De waarde in kolom 8 betreft de waardering 
voor de grondbelasting zonder dat daarop een vermenigvuldigingsfactor is toegepast. De gemiddelde waarde wordt 
overigens sterk negatief beïnvloed door het grote aantal gezinshoofden, 40,3% in 1890 oplopend tot 54,2% in 1920, 
dat in het geheel geen onroerend goed bezat.
Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1150-1163, Kadastrale leggers, 1832-1969; inv.nr. 1168; inv.nrs. 1220-1221, Bevolkingsre-
gister 1890 en inv.nr. 1244, Gezinskaartensysteem, 1920-1934.

Het aandeel van de landbouwersgezinnen in het hoogste vermogenssegment nam in de 
periode 1890-1920 enigszins toe. Het aandeel in het eerste (en laagste) segment daalde 
daarentegen fors, ten gunste van vooral het tweede en in veel mindere mate het derde en 
vierde segment (tabel 4.19). Maar in de agrarische beroepsgroep nam de vermogensonge-
lijkheid, in termen van de waarde van het bezit van onroerend goed, toe. De waarde van 
de Gini-coëfficiënt steeg van 0,45 in 1890 tot 0,55 in 1920. De ongelijkheid in vermogen 
ontwikkelde zich dus anders dan de inkomensongelijkheid. Dat is verklaarbaar omdat een 
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landbouwer minder land nodig had als zijn kinderen bijvoorbeeld in de tabaksindustrie 
werkten en op deze manier het gezinsinkomen aanvulden. Dit laatste weerspiegelt zich 
in de ontwikkeling van de onroerendgoedposities in de hoofdberoepsgroep landbouw. 
Kaelble stelde vast dat de vermogensongelijkheid in landbouwgebieden niet verandert. 
Maar daarbij kunnen vraagtekens worden geplaatst indien er een industriële ontwikke-
ling plaatsvindt. Door die ontwikkeling ontstond in Valkenswaard in de landbouw een 
adaptive family economy en die leidde hier tot een grotere vermogensongelijkheid.122

In de tweede hoofdberoepsgroep, die van de sigarenmakers, steeg het bezit aan onroe-
rend goed gedurende de periode 1890-1920. Vooral de doorstroming van het tweede naar 
het (hogere) derde vermogenssegment is belangrijk omdat steeds meer sigarenmakers 
in het bezit kwamen van onroerend goed, zie tabel 4.18. Dit uitte zich onder andere in 
de stijging van het aandeel van deze hoofdberoepsgroep in de waarde van het onroerend 
goedbezit van 2,0% in 1890 tot 13% in 1920, iets lager dan de 15,4% van de sigarenfabri-
kanten (tabel 4.17). In de hoofdberoepsgroep evenwel, stabiliseerde zich de vermogens-
ongelijkheid tussen 1890 en 1920, met in beide jaren een forse waarde van de Gini-co-
efficiënt van 0,80. Deze waarde is veel hoger dan die welke eerder werd berekend voor 
de inkomensongelijkheid (0,17 in 1890 en 0,30 in 1920). Net als bij het inkomen is ook 
hier sprake van een significant verband tussen het aantal meewerkende kinderen en de 
vermogenspositie.123 Vermogensvorming was slechts mogelijk voor een beperkte groep 
van sigarenmakersgezinnen, vooral die waarin meewerkende kinderen zorgden voor een 
inkomenssurplus dat kon worden benut voor de (mede)financiering van de aankoop van 
onroerend goed. Het aantal gezinnen dat in deze omstandigheden verkeerde, nam tus-
sen 1890 en 1920 weliswaar toe, maar tegelijkertijd kwamen er aan de onderkant ook veel 
gezinnen bij, waarvan het inkomen ontoereikend was voor een fatsoenlijk bestaan, laat 
staan voor vermogensvorming. Het ongelijkheidsverschil in de vermogensverdeling bin-
nen de hoofdberoepsgroep bleef daardoor uiteindelijk ongewijzigd.

Evenals bij de inkomensverdeling is ook de vermogensontwikkeling in de groep siga-
renfabrikanten enigszins versluierd. Op het eerste gezicht lijkt er zich een achteruitgang 
voor te doen omdat een groot deel van de tabaksfabrikanten verdwijnt uit het hoogste ver-
mogenssegment. Maar ook hier is het beeld vertekend. Dat komt ten eerste doordat er 
in 1890 nog weinig fabrikanten waren en ten tweede doordat in 1920 de omvang van de 
bedrijfsactiviteiten sterk uiteenliep. Tussen 1890 en 1920 steeg het bezitsaandeel van de 
sigarenfabrikanten in de waarde van onroerend goed dan ook van 2,0% tot 15,4% (tabel 
4.17). Door de verschillen in omvang van de bedrijfsvoering nam de vermogensongelijk-
heid binnen de groep sigarenfabrikanten echter veel sterker toe dan bij de landbouwers, 
namelijk van een Gini-coëfficiëntswaarde van 0,07 in 1890 tot een waarde van 0,67 in 
1920. In tegenstelling tot de situatie bij de landbouwers liggen bij de sigarenfabrikanten 
de tendenties in de ontwikkeling van de inkomens- en de vermogensongelijkheid wel in 
elkaars verlengde. Dit is verklaarbaar omdat een voor vermogensvorming benodigd inko-
menssurplus slechts kon worden opgebouwd door de grote fabrikanten.

Bij de hoofdberoepsgroep ‘Overigen’ is een opwaartse verschuiving zichtbaar vanuit de 
twee middelste vermogenssegmenten naar het hoogste segment (tabel 4.19). Maar het 

122   Kaelble, Industrialisation and social inequality, 36 en 37.
123    F (1,465) = 29,334, p < .05, gemeten over de periode 1890-1920.
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valt op dat, net als bij de inkomensongelijkheid, de ongelijkheid in vermogensbezit on-
roerend goed, uitgedrukt in de waarde van de Gini-coëfficiënt, voor de hoofdberoepsgroep 
‘Overigen’ tussen 1890 en 1920 niet veranderde en zich stabiliseerde op het hoge niveau 
van 0,74. Op de tussenliggende peilmomenten, te weten 1900 en 1910, veranderde de on-
gelijkheid evenmin niet of nauwelijks, gezien de hoogte van de Gini-coëfficiënt, die over 
deze beide jaren een waarde had van eveneens 0,74. Ook decennia eerder, tijdens de eer-
ste waarneming in 1836 bevond deze waarde met 0,75 zich al op een vergelijkbaar peil. 
Anders dan bij de hierboven behandelde hoofdberoepsgroepen is de ontwikkeling van 
de inkomensongelijkheid en die van het bezit van onroerend goed bij de ‘overigen’ iden-
tiek: in beide gevallen wijzigde zich de situatie in dezen niet. Dit zou impliceren dat de 
mutaties in ongelijkheid zich voornamelijk beperkten tot de drie eerder genoemde hoofd-
beroepsgroepen en daarmee nagenoeg rechtstreeks zijn terug te voeren op de ontwikke-
ling van de tabaksnijverheid in Valkenswaard.

Schuldvorderingen
Naast onroerend goed maken ook schuldvorderingen deel uit van het vermogen. Maar in 
tegenstelling tot de situatie bij onroerend goed is voor de schuldvorderingen geen inte-
grale registratie voorhanden. Wel kan een specifiek deel van de schuldvorderingen wor-
den achterhaald, te weten de hypothecaire leningen omdat deze vanwege de vestiging 
van een zakelijk recht via een notariële akte moesten worden afgesloten. Welk aandeel 
deze categorie had in het totaal van de schuldvorderingen is niet bekend, maar het is 
aannemelijk dat, vanwege de gewenste zekerheden, grotere leningen vooral in hypothe-
cair verband zullen zijn afgesloten. Het onderpand in de vorm van onroerend goed bood 
namelijk garanties voor de aflossing van het krediet. Hypothecaire leningen worden in 
het algemeen afgesloten ter financiering van de aankoop van onroerend goed omdat het 
eigen vermogen op dat moment ontoereikend is om de verwerving van onroerend goed 
geheel uit eigen middelen te financieren of omdat het onmogelijk is om een onderhand-
se lening aan te gaan. Over het tijdvak 1880-1920 is bij de diverse notarissen werkzaam 
in Valkenswaard en omgeving nagegaan wanneer Valkenswaardenaren hebben gefun-
geerd als geldgever of -nemer. Dit bleek het geval te zijn bij tenminste 910 hypotheek-
kredieten.124

Hoewel deze gegevens vanuit meer dan één gezichtspunt kunnen worden geanaly-
seerd, wordt op deze plaats ingegaan op de samenstelling van de groep geldverstrekkers.125 
Het onderwerp betreft immers het vermogensbezit van Valkenswaardenaars. In het me-
rendeel (68%) van de 910 afgesloten hypothecaire leningen fungeerde een Valkenswaar-
denaar als geldgever. Deze hypotheken vertegenwoordigden iets meer dan de helft (52%) 
van het totale financiële belang, en bedroegen in totaal 1.172.437 gulden en gemiddeld 
1.894 gulden (tabel 4.20). Het totale financiële belang bij de afgesloten hypotheekkredie-
ten waarbij een Valkenswaardenaar was betrokken als geldgever of -nemer bedroeg over 
de periode 1880-1920 2.253.418 gulden. Van dit bedrag was 608.950 gulden (27,0%) af-
komstig van bankinstellingen.

De sigarenfabrikanten verstrekten in de periode 1880-1920 de meeste privaat gefinan-
cierde hypothecaire leningen, zowel in aantal als, in nog sterkere mate, naar bedrag. Per 
hypotheek leenden zij ook het hoogste gemiddelde bedrag uit. Deze aantallen worden in 
negatieve zin beïnvloed doordat één van de fabrikanten niet altijd ‘fabrikant’ als zijn be-
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roep opgaf. Dit betrof Petrus Gijrath die zich, ook nadat hij in 1895 een sigarenfabriek 
was gestart, in 22 gevallen (met een totaal belang van 19.300 gulden) nog steeds liet aan-
duiden als bakker, koopman of winkelier. Inclusief deze akten komt het aantal hypothe-
caire leningen gefinancierd door sigarenfabrikanten op 152, met een totale waarde van 
362.794 gulden, waarbij Petrus Gijrath in 41 gevallen als financier optrad. Als hiermee re-
kening gehouden wordt, komt het aandeel van de sigarenfabrikanten in aantal en bedrag 
op 24,6% respectievelijk 30,9%. Aangezien de feitelijke looptijd en de aflossingsschema’s 
van de verschillende leningen niet bekend zijn, hoeft dit overigens niet te betekenen dat 
het totale bedrag ook werkelijk is gefinancierd. Bedragen kunnen in de tussentijd immers 
zijn afgelost en opnieuw zijn uitgeleend.

Als financiers worden de sigarenfabrikanten gevolgd door de ambachtslieden. Sigaren-
makers daarentegen traden slechts zelden op als geldverstrekker. Landbouwers namen, 
met een aantal andere beroepscategorieën, een middenpositie in met een aandeel van on-
geveer 10% in aantal en financieel belang. Opvallend is het grote aandeel van de financiers 
zonder een beroepsvermelding. Tot deze categorie behoren overigens ook de gevallen 
waarin verschillende personen gezamenlijk een lening financierden, veelal (samenwo-
nende) broers en zussen. Voor het financieel draagkrachtige deel van deze groepen was 
immers het financieren van een hypothecaire lening een mogelijkheid om met een laag 
risicoprofiel inkomen uit vermogen te genereren.

Overigens was slechts een klein deel van de Valkenswaardse tabaksondernemers actief 
op de hypotheekmarkt. Daarbij nam de familie Van Best met afstand de belangrijkste po-
sitie in. Antoon van Best, zijn zoon Frans en de firma Gebroeders Van Best financierden 
tussen 1880 en 1920 met 96 leningen bijna twee derde (63,2%) van de door de fabrikan-
ten afgesloten hypothecaire kredieten en bijna driekwart (74,3%) van het daarbij uitge-
leende bedrag. De eerstvolgende was Petrus Gijrath met in totaal 41 hypotheken (27%) ter 

124   Zie bijlage 1 Bronnenverantwoording, onderdeel Notariële akten. 
125    In hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed aan de hypotheekverstrekkers, de geldnemers.

Tabel 4.20 Verstrekte hypothecaire leningen door inwoners Valkenswaard, 1880-1920 (in gul-

dens)

Beroepscategorie Aantal %
Totaal
bedrag

%
Gemiddeld 

bedrag
% van totaal 

gemiddeld bedrag

Ambacht 122 19,7% 162.170,– 13,8% 1.329,– 70,2%

Handel 69 11,1% 111.103,– 9,5% 1.610,– 85,0%

Landbouw 69 11,1% 103.025,– 8,8% 1.493,– 78,8%

Overheid/vrij beroep 63 10,2% 101.713,– 8,7% 1.614,– 85,2%

Sigarenfabrikant 130 21,0% 343.494,– 29,3% 2.642,– 139,5%

Sigarenmaker 9 1,5% 14.636,– 1,2% 1.626,– 85,9%

Overig 33 5,3% 77.540,– 6,6% 2.350,– 124,1%

Onbekend of zonder 124 20,0% 258.756,– 22,1% 2.087,– 110,2%

Totaal 619 100,0% 1.172.437,– 100,0% 1.894,– 100,0%

Bron: zie bijlage 1 Bronnenverantwoording, onderdeel Notariële akten.
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waarde van 54.650 gulden (15,1%). Voor het restant tekenden acht fabrikanten, elk goed 
voor één tot vier hypotheken. Op twee na behoorden alle fabrikanten tot de grote tabaks-
ondernemers. Veel sigarenfabrikanten belegden dus niet in hypothecaire vorderingen, 
waarschijnlijk omdat zij het inkomenssurplus bij voorkeur gebruikten voor de interne fi-
nanciering van bedrijfsmiddelen, zoals onroerend goed (fabrieken en ondergrond) en/of 
vlottende activa (voorraden en debiteuren).

Vermogensbelasting
In 1893 werd in Nederland een vermogensbelasting ingevoerd, waarbij vermogens boven 
de 13.000 gulden in de belastingheffing werden betrokken.126 Tot het belastbare vermo-
gen werden onder andere gerekend: gebouwde en ongebouwde eigendommen, effecten, 
vorderingen en ondernemingsvermogen, terwijl schulden het belastbaar vermogen ver-
minderden.127 De wet Vermogensbelasting deelde ook een bijzondere rol toe aan de bur-
gemeester, waarschijnlijk omdat men ervan uitging dat hij goed op de hoogte was van de 
welstand van de inwoners van zijn gemeente. De burgervader was namelijk ex artikel 14 
van wet gehouden om aan de inspecteur opgave te doen van ‘de namen der ingezetenen, 
die, naar zijn oordeel, nog op de lijst moeten worden gebracht’ teneinde in de belasting-
heffing te worden betrokken.128 In het Valkenswaardse gemeentearchief zijn elf berichten 
bewaard gebleven van Valkenswaardse eerste burgers aan de belastingautoriteiten met 
namen van Valkenswaardenaars die naar hun oordeel onderworpen zouden moeten wor-
den aan de vermogensbelasting.129 Na ontdubbeling resteren de namen van 76 ingezeten 
(tabel 4.21). De verdeling over de diverse beroepscategorieën wijkt hier behoorlijk af van 

Afb. 4.12 Het huis van de rijksbelastingontvanger nabij het Valkenswaardse station (collectie Chr. van den 
Besselaar).
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die bij het onroerend goedbezit of de hypotheekkredieten. Opvallend is bijvoorbeeld het 
grote aandeel van overheidsfunctionarissen, vrije beroepsbeoefenaren en de lagere posi-
tie van de landbouwers. Ook de sigarenfabrikanten zijn relatief minder vertegenwoordigd 
dan bij de eerdere vermogensbestanddelen. Een mogelijke verklaring voor de relatief hoge 
score van de overheidsfunctionarissen is dat zij geregeld van stand- en woonplaats wis-
selden, waardoor dezelfde functie in de loop der tijd door steeds verschillende personen 
werd uitgeoefend, die elk afzonderlijk werden gesignaleerd aan de belastingautoriteiten. 
Van de elf aangemelde sigarenfabrikanten behoorden er zeven tot de groep van grote ta-
baksondernemers.

Als het getal van 76 (potentiële) belastingplichtigen voor de vermogensbelasting wordt 
gerelateerd aan het gemiddelde aantal van 527 Valkenswaardse gezinnen in de periode 
1880-1920, leidt dat tot een percentage van 14,4%. Hiervoor is het totaal aantal gezinnen 
op de 5 peilmomenten ad 2.635 gedeeld door 5. Slechts een kleine minderheid van de Val-
kenswaardse gezinnen zou derhalve een vermogen hebben gehad ter waarde van 13.000 
gulden of meer. Maar dit aantal is omgeven met de nodige onzekerheden. Het zou niet 
alleen te hoog kunnen zijn door de al gesignaleerde ‘dubbeltelling’ bij de categorie ‘Over-
heid/vrij beroep’, maar ook omdat het een potentiële belastingplicht betreft en niet be-
kend is of alle aanmeldingen daadwerkelijk hebben geleid tot een aanslag voor de vermo-
gensbelasting. Anderzijds is het niet uitgesloten dat personen om wat voor reden dan ook 
aan de aandacht van de autoriteiten zijn ontsnapt en ten onrechte niet op de lijst terecht 
zijn gekomen of dat het kohier van de vermogensbelasting meer namen bevatte dan de 
lijst van de burgemeesters, waardoor het aantal van 76 te laag zou zijn.

Tabel 4.21 Aanmeldingen vermogensbelasting, 1893-1917

Beroepscategorie Aandeel Gemiddeld inkomen

Ambacht 17,1% 1.533,–

Handel 14,5% 1.522,–

Landbouw 5,3% 1.238,–

Overheid/vrij beroep 23,7% 2.253,–

Sigarenfabrikant 14,5% 4.000,–

Sigarenmaker 1,3% 700,–

Overig 6,6% 2.010,–

Onbekend of zonder 17,1% 1.218,–

Totaal 100,0% 2.050,–

N 76 70

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 401-404, Registers van minuten van uitgaande stukken van de burgemeester; inv.nrs. 
1057-1081, Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1893-1917.

126   Wet Vermogensbelasting 1893, art. 10 en 54 (Sprenger van Eyk, De wet op de vermogensbelasting, 6 en 21).
127   Wet Vermogensbelasting 1893, art. 7 en 8 (Sprenger van Eyk, De wet op de vermogensbelasting, 3 en 6).
128   Sprenger van Eyk, De wet op de vermogensbelasting, 8.
129   RHCe, GA VW, inv.nrs. 401-404, Registers van minuten van uitgaande stukken van de burgemeester, 23 febru-

ari 1893, 10 maart 1903, 14 maart 1904, 9 maart 1905, 13 maart 1906, 9 maart 1907, 10 maart 1909, 10 maart 
1910, 7 maart 1911, 29 februari 1916 en 24 februari 1917.
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Overigens telt de lijst slechts één tabakswerker, Henricus de Louw, de eerste Valkens-
waardse sigarenmaker. Naast zijn werkzaamheden als sigarenmaker en later meester-
knecht dreef hij een winkel en was hij eigenaar van een kleine sigarenfabriek, die in de 
praktijk waarschijnlijk door zijn zoon Johannes Wilhelmus werd geëxploiteerd. Bij zijn 
overlijden in 1899 bedroeg zijn inkomen circa 1.000 gulden en zijn vermogen ongeveer 
23.000 gulden.130 

Tabel 4.21 bevat in kolom 3 ook het gemiddelde inkomen, zoals dat is geregistreerd in 
de kohieren van de hoofdelijke omslag rond het moment van aanmelding door de burge-
meester. Van zes potentiële vermogensbelastingplichtigen kon het inkomen niet of met 
onvoldoende zekerheid worden vastgesteld. Het gemiddelde inkomen van de groep ‘ver-
mogenden’ bedroeg iets meer dan 2.000 gulden, het inkomensniveau dat was vereist om 
‘comfortabel’ te kunnen leven.131 Maar binnen de groep kwamen tamelijk grote inkomens-
verschillen voor. Naast sigarenmaker De Louw hadden ook de vermogenden zonder be-
roep een relatief laag inkomen. Dit is niet verwonderlijk aangezien zij in het algemeen 
van de opbrengsten uit dat vermogen moesten leven. Voor hen vormde het eerder op-
gebouwde vermogen dan ook een bron van inkomen. Sigarenfabrikanten staan qua in-
komen ook nu weer bovenaan met een gemiddeld inkomen dat het dubbele van het ge-
middelde van de totale groep bedroeg. Het daaruit voortvloeiende inkomenssurplus kon 
worden benut voor vermogensopbouw. Maar het vermogen kon ook toenemen door de 
waarde van het bedrijf(svermogen). Zo had bijvoorbeeld het bedrijfskapitaal van Antoon 
van Best in 1892 een waarde van 91.060 gulden.132

Conclusies vermogensverdeling 
De Valkenswaardse vermogenssituatie is benaderd vanuit een drietal bronnen, elk met ei-
gen beperkingen qua volledigheid of reikwijdte. Hoewel een volledig overzicht van de ver-
mogensbestanddelen ontbreekt, is duidelijk dat de vermogensongelijkheid in de periode 
1880-1920 fors was. De meest volledige bron, die van het bezit aan onroerend goed, toont 
een toename in de ongelijkheid aan van 8 procentpunten van de Gini-coëfficiënt tussen 
1880 (0,68) en 1920 (0,76), hetgeen bijna een verdubbeling van de ongelijkheid tussen 
het hoogste en laagste vermogensdeciel impliceert. Zoals vooraf werd verondersteld, blijkt 
ook in Valkenswaard de vermogensongelijkheid aanmerkelijk groter te zijn dan die van 
de inkomens, maar vastgesteld is nu dat dit eveneens geldt voor de mate van toename van 
de ongelijkheid. Een toenemend deel van de Valkenswaardse gezinspopulatie, oplopend 
tot 54,2% in 1920, bezat geen onroerend goed en 80% was op dat moment in handen van 
25% van de Valkenswaardse gezinnen. Het betreft hier, zoals eerder aangegeven, alleen 
het bezit van Valkenswaardse natuurlijke personen. Deze uitkomst wordt ondersteund 
door de resultaten van de analyse van de hypotheekkredietverstrekking en de aanmeldin-
gen voor de vermogensbelasting. Steeds was daarbij slechts een klein deel van de Valkens-
waardse populatie betrokken. Daarom zou de ontwikkeling van de ongelijkheid van het 
bezit van onroerend goed wel eens een indicatieve graadmeter kunnen vormen voor de 
ontwikkeling van de vermogensongelijkheid in zijn totaliteit.

Steeds blijkt dat die vermogensongelijkheid in de landbouw het geringst was, vooral 
omdat in deze sector landbouwgrond het belangrijkste bedrijfsactivum was. De gemid-
delde vermogensongelijkheid was in deze sector lager dan die gemeten over de totale 
Valkenswaardse populatie. Maar de vermogensongelijkheid nam in deze sector onder in-
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vloed van de industrialisatie wel toe. Doordat thuiswonende boerenzoons en -dochters in 
de sigarenindustrie werkten, kon met een veel kleiner grondbezit toch een acceptabel ge-
zinsinkomen worden gerealiseerd. Bij de sigarenmakers was de vermogensongelijkheid 
hoger dan gemiddeld (Gini 0,80) en deze veranderde tussen 1890 en 1920 niet. Bij de si-
garenfabrikanten nam de vermogensongelijkheid enorm toe, zowel door de uitbreiding 
van het aantal fabrikanten als door de optredende differentiatie in bedrijfsomvang. Dit 
blijkt doorslaggevend als wordt gekeken naar de vermogenspositie. Desalniettemin bleef 
de vermogensongelijkheid bij de fabrikanten uiteindelijk met een Gini van 0,67 onder het 
Valkenswaardse gemiddelde. Met name grote fabrikanten wisten zich een positie in on-
roerend goed te verwerven, fondsen vrij te maken voor kredietfinanciering of werden aan-
gemeld voor de vermogensbelasting. Hoewel zij als groep qua vermogen als bepalend in de 
Valkenswaardse samenleving aangemerkt kunnen worden, waren zij noch de enige, noch 
de overheersende vermogensgroep. Niet alleen waren het vooral grote tabaksfabrikanten 
die zich hier profileerden, maar ook bezaten andere beroepsgroepen, zoals die van de am-
bachtslieden en de handel, behoorlijke vermogensposities, evenals bepaalde overheids-
dienaren, beoefenaren van vrije beroepen of inwoners zonder een beroepsvermelding. De 
vermogensongelijkheid in de hoofdberoepsgroep ‘Overigen’ bleef ongewijzigd, zij het ook 
hier, met een Gini-waarde van 0,74, op een hoog ongelijkheidsniveau. In 1890 lag deze 
waarde daarmee vijf procentpunten boven het plaatselijke gemiddelde, hetgeen door de 
hoofdberoepsgroep landbouw met een lage ongelijkheid werd gecompenseerd. Maar in 
1920 was ditzelfde ongelijkheidsniveau (0,74) goed voor een positie (iets) ónder het Val-
kenswaardse gemiddelde (0,76). Toen werd dat gemiddelde namelijk vooral negatief beïn-
vloed door een nog grotere vermogensongelijkheid bij de categorie sigarenmakers.

Conclusies sociale ongelijkheid

In dit hoofdstuk was het centrale onderwerp de sociale ongelijkheid en de ontwikkeling 
daarvan in een industrialiserende samenleving. Als leidend criterium voor het meten van 
die sociale ongelijkheid is in navolging van Lucassen en Trienekens het inkomen gehan-
teerd, waarbij als tweede maatstaf het vermogen is genomen, niet in de laatste plaats van-
wege de nauwe samenhang tussen beide begrippen. In de periode 1880-1920 nam het 
volume van het gezamenlijk in Valkenswaard verdiende nominale inkomen voortdurend 
toe, zodanig dat het in 1920 het twintigvoudige bedroeg van dat in 1880. Dit kwam zowel 
door de bevolkingstoename, inflatoire ontwikkelingen als door een stijging van het reële 
inkomen. Het reële inkomen per hoofd van de bevolking nam vooral toe in het decenni-
um 1910-1920. Door de veranderingen in de economische structuur verloor de landbouw-
sector, in 1850 nog goed voor meer dan de helft van het totale inkomen, deze positie ten 

130   Beroepsvermeldingen zijn ontleend aan het Valkenswaardse bevolkingsregister en het manuscript van Frans 
van Best (Van Best, Relaas van en herinneringen, 8); de waarde van de nalatenschap van De Louw is ontleend 
aan: RHCe, NA VW, inv.nr. 95, aktenrs. 203 (26 september 1905), 211 (13 oktober 1905) en 212 (14 oktober 
1905).

131    RHCe, GA VW, inv.nr. 353, Verslag gemeenteraadsvergadering van 10 februari 1904.
132    RHCe, GA VW, inv.nr. 1062, Kohier hoofdelijke omslag 1898; NA Veldhoven, inv.nr. 94, aktenr. 100 (5 april 

1892).
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gunste van de tabaksnijverheid die in 1920 bijna de helft hieraan bijdroeg. Maar de reve-
nuen van de industrialisatie kwamen in ongelijke mate terecht bij de Valkenswaardse be-
volking. Zo was de stijging van het welvaartsniveau van de individuele sigarenmaker ge-
middeld lager dan dat van Valkenswaard als geheel. Vooral tussen 1890 en 1910 waren de 
verschillen aanzienlijk: ongeveer minus 20%. Dit in tegenstelling tot de ontwikkeling van 
het welvaartsniveau van de sigarenfabrikanten dat, zeker na 1900, met 13 tot 24%, niet al-
leen sterk toenam maar ook aanmerkelijk hoger was dan het Valkenswaardse gemiddelde.

De inkomensongelijkheid in Valkenswaard was aanvankelijk hoog, maar toch vergelijk-
baar met die van de landbouw-buurgemeente Leende. In het tijdvak 1880-1920 steeg deze 
ongelijkheid gaandeweg in de richting van het niveau van de geïndustrialiseerde textiel-
gemeente Geldrop. De in Valkenswaard gegenereerde topinkomens waren hoger dan die 
welke verdiend werden in de omliggende gemeenten, maar zij bleven ver achter bij die 
van de provinciale grootverdieners. 

Op het eerste gezicht leidde de industriële ontwikkeling in Valkenswaard tussen 1890 
en 1920 tot een beperkte stijging van de inkomens- en vermogensverschillen, namelijk 
een toename van de Gini-coëfficiënt met 4 (van 0,45 naar 0,49) respectievelijk 8 pro-
centpunten (van 0,68 naar 0,76). Maar door de onevenredigheid in het verloop van de 
waarde van de Gini-coëfficiënt impliceert deze stijging een toename van de S90/S10 ra-
tio van 9 naar 11, een toename van de ongelijkheid met ruim 20%. Bij de vermogens is 
de stijging van de ongelijkheid door de veel hogere Gini-waarde nog veel groter. Maar ook 

Afb. 4.13 De firma Van Veldhoven en Van der Heijde aan de Stationstraat behoorde tot de grotere Valkens-
waardse  sigarenfabrieken. In dit pand waren voorheen achtereenvolgens de fabrieken van Johannes Lur-
mans Joszn., Coolen en De Natris, en Mignot en De Block gevestigd (fotoarchief gemeente Valkenswaard). 
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bij de inkomensongelijkheid is de beperkte stijging verhullend, hetgeen zichtbaar wordt 
bij een vergelijking met de in de landbouwgemeente Leende gerealiseerde inkomens-
ongelijkheidsniveaus. Daaruit blijkt dat de industrialisatie in 1920 resulteerde in een extra 
inkomensongelijkheid van circa 17 procentpunten, namelijk een Gini-niveau van 0,50 in 
plaats van 0,33, hetgeen een verdubbeling impliceert van de verschillen tussen het hoog-
ste en het laagste inkomensdeciel.

In de landbouw bleven de inkomensverschillen tussen 1890 en 1920, ondanks de toe-
name van het aantal kleine landbouwers, gelijk doordat boerenzonen en -dochters in de 
tabaksindustrie gingen werken (Gini 0,29). Om diezelfde reden werden bij de sigarenma-
kers de inkomensverschillen groter, met een Gini-stijging van 0,17 naar 0,30. Bij de si-
garenfabrikanten – waar zich de sterkste stijging van de inkomensongelijkheid voordeed 
met een stijging van de Gini van 0,41 naar 0,71 – werd de grotere ongelijkheid echter ver-
oorzaakt door de toenemende verschillen in omvang van de bedrijfsactiviteiten van de 
verschillende tabaksondernemingen. Doordat de sigarenmakers in aantal en de sigaren-
fabrikanten in hoogte van inkomen in het tijdvak 1890-1920 ten koste van de landbou-
wers relatief grotere posities gingen innemen in de populatie van gezinshoofden, nam de 
inkomensongelijkheid voor alle gezinshoofden toe van een Gini-waarde van 0,45 tot 0,49.

De toegenomen inkomensongelijkheid uit zich ook in de inkomenssegmentering, waar 
de top-1% van inkomensgenieters in Valkenswaard in 1920 goed was voor bijna 20% van 
het verdiende inkomen, tegenover een aandeel van ruim 5% in 1890. De top-1% van 1920 
bestond uit negen gezinshoofden, van wie er zeven sigarenfabrikant waren en de acht-

Afb. 4.14 De inkomensverschillen in de landbouw waren relatief beperkt. Boerderij in het Valkenswaardse 
gehucht Geenhoven (collectie Heemkundekring Weerderheem).
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ste de weduwe van een sigarenfabrikant. Deze tendens zette zich door in de vermogens-
posities. Ook daar bestond in 1920 de meerderheid van de negen vermogenden uit de 
top-1% uit sigarenfabrikanten. Grote fabrikanten wisten zich posities in onroerend goed 
te verwerven, fondsen vrij te maken voor kredietfinanciering of werden aangemeld voor 
de vermogensbelasting. Maar hoewel als groep qua vermogen bepalend, waren zij noch de 
enige noch de overheersende vermogensgroep. De keerzijde was dat een toenemend deel 
van de Valkenswaardse gezinspopulatie, oplopend tot 54,2% in 1920, geen onroerend 
goed bezat en dat zo’n 80% van het onroerend goed in 1920 in bezit was van 25% van de 
Valkenswaardse gezinnen. De vermogensongelijkheid, uitgedrukt in de waarde van bezit 
aan onroerend goed, nam bij de landbouwers toe met een Gini van 0,45 tot 0,55. Hoewel 
verklaarbaar door de toename van het aantal kleine landbouwers, bleef de ongelijkheid 
daarmee wel ver onder het gemiddelde Valkenswaardse niveau (Gini 0,76). Om dezelfde 
reden als bij de inkomensongelijkheid, namelijk de differentiatie in bedrijfsomvang, nam 
ook bij de sigarenfabrikanten de vermogensongelijkheid zeer sterk toe van een Gini van 
0,07 tot 0,67. Bij de sigarenmakers bleef de ongelijkheid onveranderd, maar wel op een 
zeer hoog Gini-niveau van 0,80.

De upswing van Kuznets deed zich voor, weliswaar in verhulde vorm. Niet alleen was 
bij de aanvang van de industrialisatie in Valkenswaard al sprake van een forse inkomens-
ongelijkheid, ook zorgde de industrialisatie voor een verschillende ontwikkeling van de 
ongelijkheid in de hoofdberoepsgroepen landbouwer, sigarenfabrikant en sigarenmaker. 
Toch kan de conclusie van Kaelble dat het proces van industrialisatie in zijn algemeenheid 

Afb. 4.15 De Spoorstraat aan het begin van de twintigste eeuw met op de achtergrond links en rechts de 
fabriek respectievelijk de villa van Van Best (collectie Chr. van den Besselaar).
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leidt tot een toenemende inkomensongelijkheid voor de Valkenswaardse situatie worden 
bevestigd.

Hoe ongelijk de revenuen van de industriële ontwikkeling in 1920 waren verdeeld, 
toont een analyse van de gezamenlijke inkomens van sigarenmakers en -fabrikanten aan. 
Deze leidde in 1890 respectievelijk 1920 tot een Gini-waarde van 0,61 respectievelijk 0,55 
en was daarmee aanmerkelijk hoger dan in de plaatselijke landbouwsector (Gini in beide 
jaren 0,29) of van alle beroepsgroepen tezamen (Gini in beide jaren 0,46). In 30 tot 50% 
van de sigarenmakershuishoudens werd dan ook tot na 1910 te weinig verdiend om in 
het levensonderhoud te kunnen voorzien. Pas als thuiswonende kinderen gingen mee-
werken en aldus gingen bijdragen aan de inkomsten van het gezin, kwam er een einde 
aan die precaire situatie. Meewerkende kinderen, en dan vooral werkzaam in de tabaksnij-
verheid, maakten lange tijd het financiële verschil. In landbouwgezinnen zorgden zij er 
mede voor dat ook een gezinshoofd met weinig grondbezit landbouw kon bedrijven zon-
der dat dit leidde tot grotere inkomensverschillen in deze sector. In sigarenmakersge-
zinnen daarentegen zorgden meewerkende kinderen voor grotere inkomensverschillen, 
namelijk tussen huishoudens met en huishoudens zonder meewerkende kinderen. De 
constante vraag naar nieuwe arbeidskrachten in de tabaksnijverheid en de noodzaak tot 
aanvullende inkomsten in tal van Valkenswaardse gezinnen zorgden ervoor dat fabrikant 
en arbeider elkaar steeds nodig hadden. De ondernemer als resource allocator was derhalve 
tegelijkertijd een allocated resource.133 Met de aanwezigheid van relatief goedkope en jonge 
arbeidskrachten wisten de Valkenswaardse tabaksondernemers zich verzekerd van een 
concurrerende positie op de nationale en internationale sigarenmarkt. Tegelijkertijd had-
den gezinshoofden door de continue groei van de Valkenswaardse arbeidsmarkt steeds 
uitzicht op een beter bestaan zodra kinderen bij gingen dragen aan het gezinsinkomen.

133    Baumol, Entrepreneurship, management, and the structure of payoffs, 19.



Afb. 5.1 De vrouwelijke medewerkers van de tabaksfirma Gijrath en Bots. Boven de beide eigenaren, Petrus 
D. Gijrath (L) en Hendricus A. Bots (R), 1910 (collectie H. van Mierlo).

Afb. 5.2 De mannelijke medewerkers van de tabaksfirma Gijrath en Bots. Boven de beide eigenaren, Petrus 
D. Gijrath (L) en Hendricus A. Bots (R), 1910 (collectie H. van Mierlo).



5 Ondernemersmacht
 Machts- en elitevorming

Inleiding

In de beide voorgaande hoofdstukken zijn respectievelijk de economische en de socia-
le structuur onderwerp van bespreking geweest. De verandering van een ambachtelijk-
agrarische in een kapitalistische economie bleek niet alleen te leiden tot wijzigingen in 
de sociale structuur, maar omgekeerd was die laatste ook van invloed op de economi-
sche ontwikkelingen. De relatief grootschalige, zij het eenzijdige industriële ontwikkeling 
zorgde voor een continue groei van het aantal arbeidsplaatsen en veranderde gaandeweg 
de omvang en samenstelling van de Valkenswaardse bevolking. Er ontstonden nieuwe 
maatschappelijke groeperingen, zoals die van de sigarenfabrikanten en van de tabakswer-
kers, en ook de omvang en samenstelling van de agrarische klasse werd door de indus-
trialisering sterk beïnvloed. De bijdrage van meewerkende kinderen aan het gezinsinko-
men bleek essentieel voor het realiseren van een toereikend gezinsinkomen en leidde met 
een beperkte mate van zelfvoorziening bij de arbeiders – in de vorm van thuiswerk, een 
groente tuin en kleinvee – tot het ontstaan van nieuwe gezinsstructuren in de vorm van 
een adaptive family wage economy bij de tabakswerkers en een adaptive family economy bij 
de agrariërs. De bijdrage van de meewerkende kinderen resulteerde er aan de andere kant 
in dat de groeiontwikkeling van de plaatselijke tabaksindustrie ongestoord kon plaatsvin-
den. De industrialisatie had ook een toename van de sociale ongelijkheid tot gevolg, af-
gemeten aan de stijging van de inkomens- en vermogensongelijkheid. De vraag is nu of 
de geconstateerde veranderingen in de economische en sociale structuur ook gevolgen 
hadden voor het machtspatroon in Valkenswaard en de omvang en samenstelling van de 
plaatselijke elite, de derde laag van het in deze studie gehanteerde ordeningsmodel. In lijn 
met de zogenoemde elitetheorie – die als kern de tweedeling ‘elite’ en ‘massa’ kent – duidt 
Van Heek ‘de elites en de bevolking die door hen wordt beïnvloed’ aan met de term cultu-
rele structuur.1 Aldus gedefinieerd kent de culturele structuur een sterke verbinding met 
de sociale structuur, de tweede laag van het ordeningsmodel. Macht en elite vormen een 
uiting van de sociale ongelijkheid en betreffen het beïnvloeden en het beïnvloed worden. 
Daarmee komt ook de gedragscomponent – de vierde laag van het model – in beeld, het 
onderwerp van hoofdstuk 6.

De verbinding van macht en elite met de sociale ordening wordt onder andere gelegd 
door Polsby. Deze beschouwt niet voor niets het patroon van de sociale stratificatie in een 

1  Van Heek, ‘Sociale gelaagdheid’, 170.
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samenleving als de voornaamste, zo niet de enige bepalende factor van het machtspa-
troon.2

Macht wordt in deze studie opgevat als het vermogen om het gedrag van anderen zo 
nodig met behulp van sancties te beïnvloeden.3 Met name dat laatste, het gebruik van 
sancties, onderscheidt macht van invloed. Macht is omgekeerd evenredig aan de mate 
van evenwicht in de afhankelijkheidsverhoudingen, waarbij naarmate de afhankelijkheid 
eenzijdiger wordt, het machtsverschil toeneemt.4 Macht kent twee dimensies: ‘reikwijd-
te’, het deel van een populatie waarover macht kan worden uitgeoefend, en ‘intensiteit’, 
de mate waarin macht de levens van de daaraan onderworpen personen beïnvloedt. De 
machtsintensiteit wordt door Giddens aangeduid als de verticale dimensie van macht.5 
Analoog hieraan zou de reikwijdte van de macht kunnen worden gezien als de horizon-
tale machtsdimensie. Deze beide dimensies worden in deze studie benut om de omvang 
van de macht te bepalen.

Macht is volgens Wilterdink en Van Heerikhuizen gebaseerd op machtsbronnen, mid-
delen voor toepassing van positieve en negatieve sancties.6 Zij ordenen deze bronnen 
naar de wijze waarop mensen van elkaar afhankelijk zijn (‘bindingen’) en onderschei-
den zo economische, politieke, affectieve en cognitieve machtsbronnen. De economische 
machtsbron steunt op de onderlinge afhankelijkheid in het produceren en distribueren 
van schaarse materiële middelen. De politieke machtsbron heeft betrekking op de fysieke 
dwang die mensen op elkaar kunnen uitoefenen. De affectieve machtsbron berust op bin-
dingen die tussen mensen bestaan op grond van gevoelens die zij voor elkaar koesteren. 
Bij de laatste machtsbron ten slotte, de cognitieve, gaat het om de beschikking over ken-
nis die ook voor anderen waardevol is.7 Vanwege het beschikbare bronnenmateriaal be-
perkt deze studie de aandacht tot de eerste twee bronnen die – iets ruimer geïnterpreteerd 
– in het navolgende worden aangeduid als de financieel-economische respectievelijk de 
politiek-maatschappelijk machtsbron. Bij de eerste primaire machtsbron, de financieel-
economische, staan de afhankelijkheden centraal die samenhangen met de middelen van 
bestaan, in deze studie aangeduid als de economische machtsbron, en de afhankelijkhe-
den die zijn gerelateerd aan het verkrijgen van onroerend goed, de financiële machtsbron. 
Samen vormen zij de secundaire financieel-economische machtsbronnen. De andere pri-
maire machtsbron, de politiek-maatschappelijke, is in deze studie breder gedefinieerd 
dan de tot geweldsuitoefening beperkte politieke machtsbron van Wilterdink.8 Niet alleen 
omdat aldus maatschappelijke machtsbronnen zoals het kerkbestuur worden geïncorpo-
reerd, maar ook omdat de politieke machtsbron niet beperkt wordt tot het geweldsaspect 
(gemeenteraad) maar ook het lidmaatschap van politiek-maatschappelijke besturen of col-
leges omvat, zoals het armbestuur of het college van zetters, dat medeverantwoordelijk 
was voor het vaststellen van de personele belastingaanslagen. Daarmee kent de primaire 
politiek-maatschappelijke machtsbron vier secundaire bronnen, namelijk de samenstel-
ling van het gemeente-, arm- en kerkbestuur en die van het college van zetters.

Nadat de machtsbronnen zijn geanalyseerd, wordt de machtsstructuur bepaald aan de 
hand van de door Polsby ontwikkelde stratificatietheorie. Polsby gaat ervan uit dat er bin-
nen een lokale samenleving een groepering te lokaliseren is die een min of meer perma-
nente invloed uitoefent op het wel en wee binnen die samenleving.9 Deze groepering zou 
kunnen worden gezien als de elite, die Van Heek definieert als een ‘groepering van perso-
nen, die bepaalde waarden schept of bewust en onbewust de verspreiding hiervan actief 
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beïnvloedt’.10 Van Heek benadert daarmee elite vanuit het bewerkstelligde effect, name-
lijk de (actieve) beïnvloeding. Duijvendak daarentegen hanteert een meer passieve defi-
nitie, die is gebaseerd op de gezamenlijke kenmerken van elite: personen ‘die op grond 
van criteria van welstand en bestuurlijke positie bijzondere plaatsen innemen in de maat-
schappij’.11 Welke die ‘bijzondere plaatsen’ zijn, wordt door Duijvendak niet expliciet ge-
definieerd, maar impliciet wordt duidelijk dat hij daarmee ‘de bovenste sporten van de 
maatschappelijke ladder’ bedoelt.12 Een ander nadeel is dat volgens deze begripsbepaling 
zowel het bezit van ‘welstand’ als van een ‘bestuurlijke positie’ is vereist om tot een elite 
te kunnen behoren. Nog los van de vraag welke bestuurlijke posities zouden kwalificeren, 
wordt door het gebruik van het woord ‘en’ elite letterlijk per definitie verengd tot een be-
stuurlijke elite. Dit is niet terecht volgens Polsby, die elite beschouwt als een kleine groep, 
‘always less than a majority of the community’, geselecteerd anders dan via een meerder-
heid van stemmen.13 Daarom wordt in dit onderzoek een definitie van elite gehanteerd 
die elementen van voorgaande begripsbepalingen van elite combineert, namelijk: perso-
nen die op grond van welstand vooraanstaande plaatsen innemen in de maatschappij en 
daardoor anderen binnen die samenleving bewust of onbewust kunnen beïnvloeden. Met 
deze laatste termen, ‘bewust of onbewust te beïnvloeden’, omvat de definitie van elite ook 
‘macht’. Met het woord ‘welstand’ sluit de begripsbepaling nauw aan bij de door Lucassen 
en Trienekens gebruikte term en omschrijving van stand of status, namelijk een ‘geves-
tigde positie in de maatschappij’.14 Daardoor kan het door hen ontworpen en in het voor-
gaande hoofdstuk toegepaste model, waarin inkomen bepalend wordt geacht voor status, 
tevens als uitgangspunt dienen voor de afbakening van elite in termen van ‘welstand’. Dit 
is belangrijk omdat over de afbakening van elite in de literatuur geen eenduidigheid be-
staat. Giddens beschouwt de afbakening als een van de problemen bij de bestudering van 
de elite.15 Op basis van het door Lucassen en Trienekens ontwikkelde model zou elite ech-
ter kunnen worden afgebakend via de hoogte van het inkomen. Als grens wordt in deze 
studie voorshands de top-5% van de inkomensgenieters gehanteerd. Daarmee wordt de 
elite beperkt tot een kleine groep, die echter in de totale periode 1850-1920 wel een kwart 
van het totale Valkenswaardse inkomen gegenereerde.16 Met deze eenduidige en scherpe 
afbakening kunnen elitekenmerken het meest pregnant in beeld worden gebracht, even-
als de structuur van de elite. Voor dat laatste wordt het model van Giddens gebruikt, die 

2   Polsby, Community power & political theory, 8.
3   Wilterdink en Heerikhuizen, Samenlevingen. Een verkenning, 191.
4   Ibidem.
5   Giddens, ‘Elites in British class structure’, 8.
6   Wilterdink en Van Heerikhuizen, Samenlevingen. Een verkenning, 191.
7   Wilterdink en Van Heerikhuizen, Samenlevingen. Een verkenning, 31, 47, 96, 130, 162, 190 en 191.
8   Wilterdink en Van Heerikhuizen, Samenlevingen. Een verkenning, 191.
9   Polsby, Community power & political theory, 8.
10   Van Heek, ‘Sociale gelaagdheid’, 170.
11   Hij ontleent deze definitie overigens aan A. Giddens (Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 21).
12   Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk, 10.
13   Polsby, Community power & political theory, 10.
14   Lucassen en Trienekens, ‘Om de plaats in de kerk’, 286. Zoals in hoofdstuk 4 is aangegeven wordt in deze stu-

die de voorkeur gegeven aan het begrip ‘status’ in plaats van ‘stand’.
15   Giddens, ‘Elites in British class structure’, 4.
16   Zie hoofdstuk 4, tabel 4.10.
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elite classificeert op basis van vier factoren: de toegang ertoe (recruitment), de hechtheid 
ervan (integration), de mate van machtscentralisatie (power-holding) en de reikwijdte en 
intensiteit (issue-strength) van de macht.17 Op basis van de verschillende combinaties van 
deze vier factoren leidt Giddens vier in kracht verschillende elitevormen af: Ruling class 
(heersende klasse), Governing class (bestuurdersklasse), Power elite (machtselite) en Lead-
ership groups (leiderschapsgroepen).18 

De eerste onderzoeksvraag van dit hoofdstuk is hoe de macht(sstructuur) zich in Val-
kenswaard ontwikkelde in het licht van de voortschrijdende industrialisatie en de veran-
deringen in de sociale structuur. De tweede onderzoeksvraag is gerelateerd aan de Val-
kenswaardse elite en omvat enkele deelvragen. De eerste daarvan is de vraag of de elite 
kan worden bepaald aan de hand van financiële criteria, gevolgd door de vraag of zij ook 
het merendeel van de macht bezat en in welke mate de kenmerken van de elite, naast in-
komen en macht, afweken van die van het overige deel van de Valkenswaardse samenle-
ving. Het hoofdstuk wordt besloten met een analyse van de structuur van de plaatselijke 
elite.

Macht

De eerste onderzoeksvraag betreft het onderwerp macht, het vermogen om het gedrag van 
anderen zo nodig met behulp van sancties te beïnvloeden. In deze studie wordt vanwe-
ge de beperkingen van het beschikbare bronnenmateriaal het machtsbegrip benaderd op 
basis van de zogenoemde positionele methode, gericht op personen die officiële posities, 
bekleed met macht of invloedsmogelijkheden, uitoefenen in een lokale samenleving.19 
Omdat hier in strikte zin de machtspotentie als uitgangspunt wordt genomen, blijft on-
zekerheid bestaan of deze potentiële macht ook daadwerkelijk werd uitgeoefend. Felling 
stelt echter dat ‘machtsdragers hun machtspotentieel telkens manifesteren in machtsui-
toefening’.20 Machtsbezit leidt dus nagenoeg altijd tot machtsuitoefening, zeker omdat in 
de hier onderzochte periode, eind negentiende, begin twintigste eeuw, nog niet of nauwe-
lijks sprake was van algemeen kiesrecht, van wetgeving op het terrein van sociale zeker-
heid, zoals arbeids-, huur- of vermogensrecht, en dus van normen die de uitoefening van 
de uit de afhankelijkheid voortvloeiende macht in meer of mindere mate zouden kunnen 
beteugelen. Er zijn dan ook vele voorbeelden bekend waaruit blijkt dat Valkenswaardse 
fabrikanten hun machtspotentie ook daadwerkelijk uitoefenden, door werknemers te ont-
slaan als hun gedrag hun niet aanstond, door over te gaan tot uitsluiting of door winkel-
dwang toe te passen.21 Hetzelfde kan gezegd worden van armmeesters die gerechtvaar-
digde verzoeken om bijstand afwezen of van het gemeentebestuur dat maatregelen moest 
treffen om de ontvangsten via belastingen zeker te stellen en de uitgaven binnen de finan-
ciële kaders te houden.22 Potentiële macht kan dan ook, althans voor de in deze studie ge-
bruikte machtsbronnen, worden gelijkgesteld met feitelijke macht. In deze paragraaf gaat 
het om een antwoord op de vraag naar de reikwijdte en de intensiteit van de verschillende 
machtsbronnen in Valkenswaard, wie tussen 1880 en 1920 de machtsdragers waren en 
de relatie daarbij met de industriële ontwikkeling ter plaatse.
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Financieel-economische machtsbronnen

De eerste machtsbron die wordt onderzocht, is de financieel-economische, waarbij de 
analyse zich toespitst op twee secundaire machtsbronnen. De eerste daarvan is gerela-
teerd aan het middel van bestaan, de economische machtsbron, terwijl de tweede secun-
daire bron, de financiële machtsbron, samenhangt met het verkrijgen van een woning via 
koop of huur. Beide secundaire machtsbronnen refereren aan elementaire bestaansvoor-
waarden, namelijk inkomen en onderdak. Op economisch terrein was door de industriali-
sering het machtsspectrum in Valkenswaard danig verschoven. Niet langer fungeerde een 
gezin als een productie- en consumptie-eenheid, maar het ontwikkelde zich tot een adap-
tive family wage economy dan wel een adaptive family economy. In beide gevallen vormden 
looninkomsten een belangrijk onderdeel van het gezinsbudget. Hoewel door de beschik-
baarheid van een stukje grond, kleinvee en door thuiswerk de afhankelijkheid van de pa-
troon niet absoluut was, ontstond er wel een onevenwichtige afhankelijkheidsverhouding 
tussen werkgever en werknemer, en daarmee een machtsverschil in het voordeel van de 
werkgever. Onevenwichtigheid in afhankelijkheidsverhoudingen en daarmee in macht 
kwamen ook voor bij het huren van een woning of bij de mogelijkheden tot financiering 
van een eigen woning. Dreiging met of het feitelijk uitvoeren van sancties als het aan-
brengen van wijzigingen in de condities van het dienstverband, de huur of financiering, 
of het beëindigen daarvan, hebben doorgaans een grote invloed op iemands persoonlijke 
leven en dat van zijn naasten, bijvoorbeeld de overige gezinsleden. In deze paragraaf wor-
den reikwijdte en intensiteit – de horizontale en verticale dimensie – van de financieel-
economische machtsbron vastgesteld en de ontwikkeling daarin tussen 1880 en 1920. 
Daarnaast wordt nagegaan in welke mate de macht in de diverse financieel-economische 
machtsbronnen cumuleerde bij een persoon of bij een groep van personen.

De economische machtsbron
De opbouw van de economische machtsbron is sterk gerelateerd aan de samenstelling 
van de middelen van bestaan. Daarin voltrok zich in Valkenswaard door de industrialise-
ring een belangrijke verschuiving. Van de economisch actieve inwoners, degenen met een 
beroepsvermelding in het bevolkingsregister, verwierf in 1850 driekwart als zelfstandige 
een inkomen tegenover een kwart die dat in loondienst deed.23 In 1900 was die verhou-
ding 46/54 terwijl deze in 1920 met 27/73 nagenoeg het tegenovergestelde was ten op-
zichte van 70 jaar eerder. Bij de loontrekkers nam het aandeel werknemers in de tabaks-

17   Giddens, ‘Elites in British class structure’, 4-7.
18   Ibidem.
19   Felling, Lokale macht en netwerken, 58-59.
20   Felling, Lokale macht en netwerken, 103.
21   De Sigarenmaker, 11 juli 1908; Archief notaris Fl. Potters Valkenswaard, Onderhandse akte notaris H. de Wit, 23 

augustus 1913; Van der Hoeven, De Nederlandse sigaren en tabakbewerkersbond, 52; RHCe, GA VW, inv.nr. 1541, 
Circulaire van de CvdK betreffende gedwongen winkelnering, met vragenlijst, 1888; RHCe, GA VW, inv.nr. 351, 
Verslag gemeenteraadsvergadering van 14 juni 1882.

22   RHCe, GA VW, inv.nr. 351, Verslag gemeenteraadsvergadering van 14 juni 1882; RHCe, GA VW, inv.nr. 402, Re-
gisters van minuten van uitgaande stukken van de burgemeester, 24 februari 1902.

23   Voor een overzicht welke beroepen als zelfstandig respectievelijk loondienst zijn aangemerkt, wordt verwezen 
naar bijlage 2 Lijst van beroepen.
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sector toe van 26% in 1880 tot 71% in 1920. Maar zowel in 1880 als in 1920 is daarbij 
sprake van een onderschatting. In 1880 vanwege een inadequate vulling van de beroeps-
vermelding in het bevolkingsregister, in 1920 mogelijk vanwege een tijdelijke terugloop 
in de werkgelegenheid. In 1910 bedroeg het aandeel tabakswerkers bij de loontrekken-
den 73,5%. Door dit proletariseringsproces werden inkomsten uit dienstbetrekking steeds 
meer de voornaamste inkomensbron, gekoppeld aan een groeiende afhankelijkheid van 
een werkgever die in toenemende mate in de tabakssector actief was. Dit laatste aspect 
beperkte de mogelijkheden van een arbeider om te ontsnappen aan die machtsbron niet 
alleen doordat de mogelijkheden om een ander beroep te kiezen beperkt waren, maar ook 
doordat de werkgever over kon gaan tot uitsluiting, een onderlinge werkgeversafspraak 
dat de door een van hen ontslagen arbeider daarna door geen van de anderen in dienst 
wordt genomen.

Tilly definieert proletarisering als ‘the imposition of the necessity to sell one’s labor 
power’.24 Een proletariër bezit derhalve slechts één van de productiemiddelen, namelijk 
arbeid, en is door de afwezigheid van bezit van (een van) beide andere productiemiddelen, 
land en kapitaal, niet in staat zelfstandig in zijn onderhoud te voorzien. Hij is daardoor 
afhankelijk van een derde die zijn arbeid wil en kan gebruiken, en bereid is daarvoor een 
prijs te betalen in de vorm van loon. De hoogte hiervan is afhankelijk van de verhouding 
tussen de vraag naar en het aanbod van arbeid op de arbeidsmarkt, zoals deze in hoofd-
stuk 3 is behandeld.

Omdat in 1900 en 1910 in het Valkenswaardse bevolkingsregister vrij nauwkeurig naast 
de beroepsvermelding ook werd opgenomen of de betrokkene daarin als hoofd of als on-
dergeschikte werkzaam was, kan een scherper onderscheid worden aangebracht. Als al-
leen de gezinshoofden worden betrokken in het onderscheid tussen ‘werkzaam voor eigen 
rekening’ of als ‘ondergeschikte’, wijken de cijfers weliswaar af van die welke in het voor-
gaande voor alle personen met een beroepsvermelding zijn vermeld, maar blijkt de trend 
identiek te zijn (tabel 5.1). Was in 1850 nog ruim 80% van de gezinshoofden voor eigen 
rekening werkzaam, in 1910 blijkt dat aantal gedaald te zijn tot iets meer dan een derde.

Tabel 5.1 Percentages zelfstandige en ondergeschikte gezinshoofden, Valkenswaard 1850-1910

Omschrijving 1850 1900 1910

Totaal aantal gezinshoofden  240  449  615

Minus: Hoofden zonder beroep(svermelding) -/- 19 -/- 42 -/- 65

Resteren: Hoofden met beroep(svermelding)  221  407  550

Waarvan Voor eigen rekening (zelfstandig) 81,4% 52,6% 37,3%

Waarvan Als ondergeschikte (dienstbetrekking) 18,6% 44,7% 62,5%

Waarvan Onbekend 0,0% 2,7% 0,2%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0%

Toelichting: de gegevens voor de jaren 1900 en 1910 zijn afkomstig uit de vermeldingen ‘H’ (voor eigen rekening) 
of ‘O’ (ondergeschikte) in de betreffende bevolkingsregisters. De situatie in 1850 is gereconstrueerd vanuit het be-
volkingsregister 1850 op basis van de daarin opgenomen beroepsvermelding en de categorie-indeling van bijlage 2 
Lijst van beroepen. In het bevolkingsregister van Valkenswaard van eind 1920 wordt in slechts 16,6% van de geval-
len nog het bedoelde onderscheid gemaakt, te weinig om een conclusie aan te kunnen verbinden.
Bron: RHCe, GA VW, inv.nr. 1212, Bevolkingsregister 1850-1860 en inv.nrs. 1222-1227, Bevolkingsregisters 1900-
1920.
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In 1910 waren er van de 344 gezinshoofden in dienstbetrekking 189 (54,9%) werkzaam 
in de tabaksnijverheid. Deze industriesector werd op dat moment gedomineerd door een 
drietal grote bedrijven, te weten de firma’s Gebroeders van Best, Hoekx en Maas, en Gij-
rath en Bots. Deze drie voorzagen toen in bijna 60% van de werkgelegenheid in deze 
sector. De concentratie bevond zich in 1910 op een dieptepunt, maar werd in de jaren 
erna weer sterker zodat aan het begin van de Tweede Wereldoorlog het overgrote deel 
van de sigarenmakers werkte bij de twee grootste plaatselijke ondernemingen: Hofnar 
en Willem II.25 Tot dat moment was ‘de arbeidersmassa […] in zijn geheel economisch 
sterk afhankelijk van slechts enkele ondernemers’, ondernemers die bovendien in één 
en dezelfde industrietak opereerden.26 De nadelen van deze sterke eenzijdige economi-
sche ontwikkeling werden voor het eerst merkbaar in 1919 en 1920, toen Valkenswaard 
te maken kreeg met het fenomeen werkloosheid, hetgeen wethouder J.F. van de Ven de 
opmerking ontlokte dat ‘we in deze gemeente met onze eenzijdige industrie op één rad 
draaien’.27 De afhankelijkheid van de werknemers manifesteerde zich niet alleen qua in-
komensverwerving, maar was ook zichtbaar binnen de fabrieksmuren in de arbeidsom-
standigheden en op het scheidsvlak tussen fabriek en omgeving door het systeem van ge-
dwongen winkelnering en het fabrieksziekenfonds. ‘Men is afhankelijk van den patroon 
omdat men oud is en arm; omdat er zich in den omtrek geen andere arbeidsgelegenheid 
voordoet en men de middelen of ook de energie mist die verder te gaan zoeken; […] ten 
slotte en voornamelijk, omdat de arbeiders bij den werkgever vaak tot bedragen, die in de 
honderden loopen, in het krijt staan’.28 De secundaire economische machtsbron omvat 
daarmee in deze studie vier aandachtsgebieden: inkomensverwerving, arbeidsomstandig-
heden, gedwongen winkel nering en het fabrieksziekenfonds.

Het eerste afhankelijkheidsgebied van de werknemer ten opzichte van de werkgever 
gold het gunnen en continueren van zijn arbeidsplaats en daarmee van zijn inkomsten-
bron. Eerder werd al duidelijk dat het eerste contact tussen werknemer en zijn patroon 
veelal reeds op jonge leeftijd plaatsvond, na het verlaten van de lagere school, en dat waar-
schijnlijk meer dan eens binnen Valkenswaard van werkgever werd gewisseld. Doorgaans 
was de rechtspositie van een individuele sigarenmaker beperkt en kon zijn werkgever de 
dienstbetrekking eenvoudig en op korte termijn beëindigen. Dit recht bezat de sigaren-
maker overigens zelf ook, hetgeen in voorkomende gevallen een snelle overstap naar een 
andere werkgever vergemakkelijkte. Lastiger werd het vinden van een nieuwe patroon na 
ontslag vanwege ziekte, lichamelijke of geestelijke gebreken, of vanwege opruiing, sta-
king dan wel lidmaatschap van een de patroon onwelgevallige vakbond. In deze laatste ge-
vallen kon door samenspanning van de werkgevers worden overgegaan tot uitsluiting en 
bleven alle Valkenswaardse fabriekspoorten voor de ontslagen sigarenmaker gesloten.29 

24   Tilly, ‘Lyonnais, Lombardy, and labor in industrialization’, 128.
25   Van Mierlo, ‘Industrie’, 59.
26   ETIN, Rapport inzake de sociaal-economische toestand, 9.
27   RHCe, GA VW, inv.nr. 355, Verslag gemeenteraadsvergadering van 6 september 1919.
28   Cursivering aanwezig in de bron (Directie van den arbeid, Gedwongen winkelnering, 8). Het citaat betreft overi-

gens een algemene opmerking in rapport.
29   Van der Hoeven, De Nederlandse sigaren en tabakbewerkersbond, 179-181; Eindhovens Dagblad, 4 november 1988; 

Archief notaris Fl. Potters Valkenswaard, Onderhandse akte notaris H. de Wit, 23 augustus 1913; De Strijd, 11 
januari 1913.
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Dit illustreert de onevenredigheid in de afhankelijkheidsverhoudingen en daarmee in de 
economische macht tussen de individuele werknemer en diens patroon. Deze oneven-
redigheid was sterker in de grotere bedrijven dan in de kleinere. In die laatste categorie 
bestond veelal een horizontalere arbeidsrelatie, leidend tot een meer persoonlijke relatie 
tussen werkgever en -nemer waarbij de kleine fabrikant, vaak ook een ex-sigarenmaker, 
eerder als de gelijke van zijn werknemer werd gezien. Ook leidde het plotseling wegvallen 
van een individuele medewerker bij kleine fabrieken tot een omvangrijkere inbreuk op de 
productievoortgang dan bij de grote(re) tabaksondernemers.

Het tweede afhankelijkheidsgebied wordt gevormd door de arbeidsomstandigheden. 
In de tabaksnijverheid werden lange dagen gemaakt. Ten tijde van de Nijverheidsenquê-
te (1887-1889) begon de werkdag voor de Valkenswaardse sigarenmaker tijdens de zo-
merperiode ’s morgens om zes uur en eindigde die om acht uur in de avond. Na aftrek 
van 2½ uur pauze resulteerde dit in een dagelijkse werkperiode van 11½ uur. In de win-
ter begonnen de werkzaamheden 1½ uur later en met eenzelfde eindtijd en een kortere 
pauze kwam dat in die periode neer op een feitelijke arbeidsduur van 10½ uur. 30 In 1906 
werd bij de Gebroeders Van Best de tienurige werkdag ingevoerd, ruim voordat deze in 
1911 werd verplicht voor ‘beschermd personeel’: vrouwen en jeugdige personen tussen 
de 12 en 16 jaar.31 In 1910 bedroegen de werktijden in Valkenswaard nog vrij algemeen 
10½ uur, verdeeld in drie tranches: van 6.30 tot 8.00, van 8.30 tot 12.00 en van 13.30 tot 
19.00 uur.32 Daarnaast werd doorgaans op zaterdagochtend gewerkt. Zondagsarbeid was 
in Valkenswaard een onbekend verschijnsel.33 Al in de laatste decennia van de negentien-
de eeuw werd op nationaal niveau van vakbondszijde en uit socialistisch-politieke hoek 
gepleit voor de invoering van een achturige werkdag en hadden medici het verband aange-

Afb. 5.3 De sigarenfabriek van de firma Hoekx en Maas (collectie H. Mélotte).
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toond tussen lange arbeidstijden en drankmisbruik, ongevallen en ziekten.34 Uiteindelijk 
werd met de Arbeidswet van 1919, voor fabrieken en werkplaatsen ingaande op 24 okto-
ber 1920, de achturige werkdag en de 45-urige werkweek een feit. De maximale arbeids-
week werd op 48 uur gesteld, zowel voor mannen als voor vrouwen en jeugdigen.35 

Sigarenmakers werkten op stukloon dat was gebaseerd op het aantal geproduceerde si-
garen en de kwaliteit daarvan. Dat betekent dat de arbeiders enige vrijheid hadden in hun 
werk en vooral in hun werktempo. Wel bestond lange tijd een boetestelsel met een be-
straffing van het te laat op het werk verschijnen. Een dergelijk stelsel bestond in Valkens-
waard in elk geval nog rond 1910, hoewel op dat moment aan het uitdelen van de boetes 
al minder stipt de hand werd gehouden. Datzelfde was het geval met de boetes die werden 
uitgedeeld als de meesterknecht de geproduceerde sigaren afkeurde, het zogenoemde uit-
schot. Waarom het boetestelsel minder strak werd gehandhaafd, is niet bekend. Het kan 
zijn dat de disciplinering vruchten begon af te werpen en het aantal overtredingen daar-
door minimaal was geworden. Wel was er op dat moment nog sprake van een stringent 
bonus-malus-stelsel voor het zuinig gebruiken van tabak, althans bij de firma’s Gebroe-
ders Van Best, en Hoekx en Maas. Bij Van Best werden degenen die boven het gemiddelde 
scoorden en dus meer sigaren uit een tabaksblad haalden, gepremieerd ten koste van de-
genen die onder dat gemiddelde bleven. De laatsten moesten via boetes de uit te betalen 
premies financieren.36 De werkdruk had dus niet alleen betrekking op het in voldoende 
aantallen produceren van sigaren, maar evenzeer op het leveren van voldoende kwaliteit 
en op zuinig tabaksverbruik. Per uur kon een goede sigarenmaker 120 à 130 sigaren op-
dekken, een enkeling haalde zelfs een aantal van 170. Maar er waren er ook die er in dat 
tijdsbestek maar 60 à 70 maakten: ‘Ik maakte ze zodanig dat ze werden goedgekeurd, dat 
was goed genoeg’.37 ‘En tegen een sigarenmaker, die zijn aantal sigaren niet kon maken 
vanwege de zenuwen, zei hij [dorpsarts Dagevos, HvM] dat hij elke morgen een glas cog-
nac moest nemen met een geklopt ei’.38

De tussen de werkgever en werknemer aanwezige gezagsverhouding maakte dat de 
arbeidstijd en de invulling daarvan in principe door eerstgenoemde werd bepaald, waar-
door voor de sigarenmaker/werknemer niet alleen een economische maar ook een men-
tale afhankelijkheid ontstond van de sigarenfabrikant/werkgever. Toch lijkt het erop dat 
gedurende een groot deel van de periode 1865-1920 de op stukloon werkende sigarenma-
ker het pre-industriële culturele model met het daarin vervatte vrijheidsdenken enigszins 
heeft kunnen continueren tijdens het industriële tijdperk. Het stukloon maakte dat de si-
garenmaker in zekere zin zijn eigen inkomen kon reguleren en zijn eigen tijd kon inde-

30   Struve en Bekaar, Nijverheidsstatistiek, 88-89.
31   Meierijsche Courant, 11 september 1906; Ten Horn-van Nispen, Jan B.M. van Besouw, 120; Nauta, Het Wetboek 

voor iedereen, 661.
32   De Sigarenmaker, 8 december 1910.
33   RHCe, GA VW, inv.nr. 403, Registers van minuten van uitgaande stukken van de burgemeester, 21 oktober 1909.
34   Karsten, De achturendag, 213 en 263.
35   Karsten, De achturendag, 303-304; Ten Horn-van Nispen, Jan B.M. van Besouw, 120.
36   De Sigarenmaker, 8 december 1910; Stearns stelt dat innovatieve bedrijven als eerste begonnen met het reduce-

ren van arbeidsuren omdat dit vaak toch resulteerde een stijging van de productie (Stearns, Paths to Authority, 
60-61).

37   Mededeling A. Kanters, Valkenswaard, 24 juli 2008.
38   Pijnenburg, Jan Liéiéiég vertelt, 84.
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len, zij het gezien het inkomensniveau zeker niet onbeperkt. Het stukloon bood derhalve 
enige speelruimte, ondanks het boetestelsel.39 Het ‘maandag houden’, het verlengen van 
het weekeinde met de maandag voor het bezoeken van een herberg, is daar een voorbeeld 
van. Maar de mate waarin en tot wanneer dit verschijnsel in Valkenswaard voorkwam, is 
met het beschikbare bronnenmateriaal niet exact aan te geven. In 1907 hielden in  ieder 
geval ‘eenige’ sigarenmakers nog maandag en in 1910 was sprake van een per fabriek ver-
schillend einde van de werkweek: ‘Soms eindigt de week op vrijdagmiddag, soms vrij-
dagochtend, maar nergens op de ‘betamelijken tijd’, namelijk zaterdag(na)middag: ‘Want 
hoewel de sigarenmakers stukwerkers zijn en veelal meenen dat inkrimping van de ar-
beidstijd meebrengt inkrimping van het getal sigaren dat zij maken, zullen zij toch moe-
ten toestemmen dat eindigen van de werkweek op vrijdag […] voor hen schade meebrengt 
[…] omdat zij dan hebben twee en een halve maandag’.40 De sigarenmakers zaten dag in 
dag uit naast en tegenover dezelfde collega’s. Men werkte ‘aanhoudend door zonder veel 
aan iets anders te denken of iets anders te doen’.41 Rond 1910 was ook de noodzaak zicht-
baar tot het maken van voldoende werkuren om althans een minimaal inkomen te verwer-
ven: bij schafttijd ‘zie je meisjes en vrouwen, jongens en mannen zich haasten om thuis 
te komen, om, zoodra ze gegeten hebben, zich weder te haasten om op de fabriek te ko-
men’.42 Ook sigarenmakers die na 1920 met het handwerk begonnen, maakten melding 
van de wens om door te werken. Toiletbezoek en pauzes werden vermeden want ‘dat kost-
te tijd en dus loon’.43 Het pre-industriële mentale model maakte gaandeweg plaats voor 
een moderne arbeidsmoraal, waarbij de pre-industriële norm van ‘hoeveel moet ik ver-
dienen om mijn behoeften te bevredigen’ was verdrongen door het uitgangspunt ‘hoeveel 
kan ik verdienen als ik zoveel mogelijk werk’.44

Vastgesteld kan worden dat de beroepsmentaliteit van de sigarenmaker, een beroep dat 
een substantieel deel van de Valkenswaardse beroepsbevolking tussen 1880 en 1920 uit-
oefende, slechts op onderdelen zichtbaar wordt. Het stukloon stelde hem paradoxaal ge-
noeg enerzijds in staat tot enige vrijheid maar dwong hem anderzijds in een keurslijf. Niet 
alleen vanwege het boetestelsel maar ook omdat de beperkte inkomsten per productie-
eenheid een groot aantal arbeidsuren noodzakelijk maakten. Het langdurige en eentonige 
werk vereiste bovendien een strakke mentale discipline die niet iedereen bezat. In die zin 
onderscheidde de sigarenmaker zich als fabrieksarbeider duidelijk van een vrij beroep als 
agrariër. Maar de beroepskeuzemogelijkheden waren in Valkenswaard tot aan de Tweede 
Wereldoorlog uitermate beperkt. ‘Je wist als jongen niet beter als naar de sigarenfabriek 
te gaan; iedereen ging en er was niets anders’.45 Dat neemt niet weg dat er sigarenmakers 
zijn geweest die hun vak tientallen jaren zonder veel plezier hebben uitgeoefend.46

Zijn arbeid en arbeidsomstandigheden nog te bestempelen als intramurale machtsuit-
oefening, het derde aandachtsgebied, gedwongen winkelnering, vond daarentegen plaats 
buiten de fabrieksgebouwen. Gedwongen winkelnering, ook wel het truckstelsel of win-
keldwang genoemd, is de ongeschreven, door de werkgever aan zijn arbeiders opgelegde 
verplichting om hun loon gedeeltelijk te besteden in een door hemzelf of door derden 
geëxploiteerde winkel. In het algemeen werd in deze winkels handel gedreven in kruide-
nierswaren, soms ook in manufacturen, kleding of tabak.47 Die dwang kon worden uitge-
oefend door het loon deels uit te betalen in bonnen, die alleen inwisselbaar waren in een 
aan de werkgever gelieerde winkel; in natura; in geld maar uitbetaald in de winkel of in 
geld uitbetaald in de fabriek, maar met een zekere gevoelde verplichting om het – althans 
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gedeeltelijk – te besteden in de gelieerde winkel. In het laatste geval was soms sprake van 
een sanctie indien dat niet of in onvoldoende mate plaatsvond. De ‘derden’ die de winkels 
exploiteerden, konden familieleden of protegés van de werkgever zijn, maar ook meester-
knechten of winkeliers met wie de werkgever een overeenkomst had gesloten.48

Al in 1888 kwam gedwongen winkelnering voor in Valkenswaard.49 Loonbetaling in 
natura was er echter volgens een bericht van het gemeentebestuur uit datzelfde jaar, een 
onbekend verschijnsel. Gedwongen winkelnering kwam wel voor, zij het dat dit verschijn-
sel enigszins werd gebagatelliseerd door te stellen: ‘Dwang kan men niet zeggen, doch 
de werkgevers zien gaarne dat de benoodigdheden bij familiebetrekkingen worden aan-
geschaft’. Daarbij werden weekkredieten ‘desverlangd gewoonlijk verleend’, terwijl werd 
verondersteld dat de gehanteerde winkelprijzen ‘wel met andere winkels gelijk [zouden] 
staan’, aldus het bericht van het Valkenswaardse gemeentebestuur.50 Niet uit het oog moet 
echter worden verloren dat de rapporteur, de Valkenswaardse burgemeester Jasper van 
Best, in de beginjaren van de firma Gebroeders Van Best mededirecteur van deze onder-
neming was geweest, terwijl zijn broer Antoon op dat moment de eigenaar was en de echt-
genote van de eerste burger een winkel dreef waarin de werknemers van Van Best geacht 
werden een deel van hun loon te besteden. Maar de situatie in Valkenswaard was op dat 
moment niet uitzonderlijk. In 1894 constateerden de ‘inspecteurs van den arbeid’ in het 
rayon waartoe ook de provincie Noord-Brabant behoorde: ‘De gedwongen winkelnering 
tiert in mijne inspectie nog welig’.51 Een van de Valkenswaardse ondernemingen die het 
truckstelsel toepasten, was de firma Gebroeders Van Best. ‘Toen er bij ons al acht kinde-
ren waren was er veel nodig, maar de manufakturen kregen we van de winkel van Van 
Best. Ze werden opgeschreven en later afgehouden van het loon van mijn vader, die bij 
Van Best werkte’. ‘Heintje was meesterknecht bij Van Best. Hij had ook een winkel waar-
in hij spek en klompen verkocht en hij wilde, dat de sigarenmakers bij hem in de winkel 
kochten wat ze nodig hadden. Maar de sigarenmakers konden met hun klompen aanvoe-
len dat ze teveel betaalden; ze deden het niet en dan zei Heintje: ‘Ge het gin klompen van 
mij aan.’ En hij keurde de sigaren af ’.52 ‘Van twee caféhoudende meesterknechts in Val-

39   Wagemakers beschrijft de speelruimte die bestond bij de eveneens op stukloon staande wevers in Tilburg vóór 
1900 (Wagemakers, ‘De “slimme” fabriekswever’, 100).

40   RHCe, GA VW, inv.nr. 354, Verslag gemeenteraadsvergadering van 3 september 1907; Het gaat hier specifiek 
over de situatie in Valkenswaard. Onduidelijk is evenwel of en in welke mate hier in 1910 sprake was van een 
individuele vrijheid van de werknemers (De Sigarenmaker, 8 december 1910).

41   Barentsen, Het oude Kempenland, 315.
42   De Sigarenmaker, 8 december 1910.
43   Mededeling A. Kanters, Valkenswaard, 24 juli 2008.
44   Van der Ploeg en Zinkstok, Wij zijn allen werklieden, 10.
45   Mededeling A. Kanters, Valkenswaard, 24 juli 2008.
46   Interviews over het leven in de sigarenindustrie, interview met Toon Compen.
47   Luysterburg, ‘Gedwongen winkelnering in Noord-Brabant’, 286-287.
48   Luysterburg, ‘Gedwongen winkelnering in Noord-Brabant’, 287.
49   Giebels, Katholicisme en socialisme, 24, noot 57.
50   RHCe, GA VW, inv.nr. 1541, Circulaire van de CvdK betreffende gedwongen winkelnering, met vragenlijst, 1888.
51   Verslagen van de inspecteurs van den arbeid 1894, 135.
52   Pijnenburg, Jan Liéiéiég vertelt, 66 en 70. Het voorkomen van gedwongen winkelnering bij de firma Gebroeders 

Van Best is bevestigd door mevr. P. de Moor-Vos. Haar vader, Wilhelmus Gerardus Vos, was meesterknecht bij 
deze firma (mededeling 1997). Ook Meurkens maakt melding van gedwongen winkelnering bij de firma Van 
Best hoewel zijn bronvermelding onduidelijk is (Meurkens, Sociale veranderingen in het oude Kempenland, 104).
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kenswaard werd openlijk verteld, dat wie het meest in hun cafés kwamen, zowel op de fa-
briek als daarbuiten het best betaalde werk kregen’.53

Commissaris van de Koningin Van Voorst tot Voorst merkte bij zijn bezoek aan Val-
kenswaard in 1904 op dat ‘de fabrikanten Gijrath en De Louw winkels [hadden]; naar het 
schijnt bestaat er echter geen gedwongen winkelnering, al hebben die Heeren ook gaarne 
dat hunne sigarenmakers in hunne winkel koopen’. De Wet op het arbeidscontract van 
1907 verbood elk ‘beding’ waarbij de arbeider zich verbond ‘het loon […] of een gedeelte 
daarvan op eene bepaalde wijze te besteden, of zich zijne benoodigdheden op eene be-
paalde plaats of bij eenen bepaalde persoon aan te schaffen’.54 Uit de wetsgeschiedenis 
blijkt dat dit beding ‘niet altijd uitdrukkelijk’, dus mondeling of schriftelijk, behoefde te 
zijn aangegaan, waardoor ook morele dwang, de zogenoemde op de arbeiders rustende 
‘fatsoenlijke verplichting’ ook wel ‘zijdelingse dwang’ genoemd, onder dit begrip viel.55 
Hoewel overtreding van dit wetsartikel niet werd gesanctioneerd, stelde de wetgever wel 
een norm, namelijk dat winkeldwang uit den boze was.56 Desondanks was daarmee win-
keldwang nog niet uit Valkenswaard verdwenen, zoals blijkt uit een rapport uit 1909: ‘het 
wordt wel niet uitdrukkelijk gezegd, maar de arbeiders merken de gevolgen, wanneer zij 
niet in den patroonswinkel koopen’.57 De Commissaris van de Koningin bevestigde deze 
situatie in 1911: ‘Men kan niet bepaald van gedwongen winkelnering spreken maar het 
werkt toch heel verkeerd’.58 De situatie bij De Louw en Gijrath wordt bevestigd door an-
dere bronnen: ‘Zijn vrouw [de echtgenote van Petrus Gijrath, HvM], die van huis uit het 
kruideniersvak kende, begon een winkel. Het huis, Markt 17, werd in de tuin van zijn va-
der de dokter gebouwd in 1889; de kruidenierswinkel was bereikbaar vanuit de inrit [en] 
schijnt echter nog jaren [na 1900, HvM] te hebben bestaan, omdat gedwongen winkelne-

Afb. 5.4 Het huis van burgemeester Jasper van Best. In de aanbouw rechts bevond zich lange tijd een win-
kel waarin de werknemers van de firma Gebroeders Van Best geacht werden een deel van hun inkomen te 
besteden (collectie Chr. van den Besselaar).
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ring toen nog zeer veel voorkwam; het mes sneed dan aan 2 kanten, omdat de lonen wer-
den uitbetaald met onder andere bonnen, die alleen in de winkel van Gijrath konden wor-
den ingewisseld’.59 Hieruit blijkt dat loonuitbetaling in bonnen in Valkenswaard eveneens 
is voorgekomen. Ook het blad De Eendracht rept in 1908 over gedwongen winkelnering 
bij Gijrath.60 Over De Louw ging het verhaal dat ‘als mensen elders klompen hadden ge-
kocht, een partij sigaren werd afgekeurd’.61 Ook bij de firma Hoekx en Maas is waarschijn-
lijk sprake geweest van gedwongen winkelnering. Onenigheid daarover was de oorzaak 
dat Jacobus Heesterbeek ontslag nam of kreeg als sigarenmaker en voor zichzelf begon 
als fabrikant. ‘Bij Hoekx moesten ze ook kopen bij een eigen winkel. Mijn vader [Johannes 
Jacobus Heesterbeek, HvM] had een jas aan die volgens Hoekx niet was gekocht in zijn 
winkel. Hij is toen thuis begonnen …’62

In 1914 bevonden zich in Valkenswaard drie ‘met de fabriek in relatie staande winkels’. 
Buiten Valkenswaard werden in twaalf Kempengemeenten vijftien van dergelijke combi-
naties aangetroffen.63 Bij nader onderzoek bleek er in vier gevallen geen sprake te zijn van 
winkeldwang. Eén daarvan had betrekking op Valkenswaard, waar de winkel werd gedre-
ven door de vader, tevens broodbakker, van de fabrikant.64 Het prijspeil lag in de twee Val-
kenswaardse dwangwinkels ruim 16% boven het gangbare niveau, terwijl de arbeiders er 
gemiddeld 33% van hun loon besteedden.65 Van een van de Valkenswaardse ‘dwangwin-
kels’, die van de familie De Louw, is iets meer bekend. In 1905 had deze winkel 447,94 
gulden uitstaan ‘ter zake van verkoop van winkelwaren’ bij 34 debiteuren, gemiddeld 13,17 
gulden. Daaronder bevonden zich elf sigarenmakers (32,4%), die gezamenlijk voor 263,33 
gulden winkelkrediet genoten, 58,8% van het totaal. Het gemiddeld bij deze tabakswer-
kers uitstaande bedrag was 23,94 gulden, variërend van 1,74 tot 88,15 gulden. Zes sigaren-
makers hadden een schuld van meer dan 20 gulden, overeenkomend met een gemiddeld 
maandsalaris van een sigarenmaker.66 Of de sigarenmakers-schuldenaars (allen) werk-
zaam waren bij de firma H. de Louw en Zoon, is onbekend. Ter vergelijking: in 1905 werk-
ten bij deze firma 28 volwassen mannen, die echter niet allemaal ook gezinshoofd zullen 

53   Luysterburg, ‘Gedwongen winkelnering in Noord-Brabant’, 333.
54   Art. 1637s Burgerlijk Wetboek (Stenfert Kroese, Wet van de 13den Juli 1907, 26).
55   Stenfert Kroese, Wet van de 13den Juli 1907, 27; Directie van den arbeid, Onderzoekingen naar de toestanden, 189; 

Luysterburg, ‘Gedwongen winkelnering in Noord-Brabant’, 294.
56   Luysterburg, ‘Gedwongen winkelnering in Noord-Brabant’, 341.
57   Enquetecommissie, Een zestigtal rapporten, 30.
58   BHIC, Toegangsnummer 1085, Commissaris van de Koningin, CdK in Noord-Brabant, 1920-1969, inv.nr. 337, 

Verslagen van rondreizen CdK A. van Voorst tot Voorst door provincie en bezoeken aan gemeenten Udenhout 
t/m Zundert, 1895-1925, Valkenswaard, verslag bezoeken 20 mei 1904 en 13 mei 1911; Directie van den arbeid, 
Onderzoekingen naar de toestanden, 189.

59   De Rooij, Genealogie Gijrath.
60   De Eendracht, 21 november 1908.
61   Mededeling mevr. J.E. Cox-Huibers, Valkenswaard, 2003. 
62   Mededeling mevr. M. Overmans-Heesterbeek, Valkenswaard, augustus 2000.
63   Directie van den arbeid, Onderzoekingen naar de toestanden, 1.
64   Directie van den arbeid, Onderzoekingen naar de toestanden, 2; De enige sigarenfabrikant voor wie deze combi-

natie op dat moment kon gelden, was Hendricus Jaspers, firmant van Jaspers en Snellens (RHCe, GA VW, inv.
nrs. 1224-1228, Bevolkingsregister, 1910-1920).

65   Directie van den arbeid, Onderzoekingen naar de toestanden, 29 en tabel op p. 16. Kolom 8 is daarbij uitgedrukt 
in een percentage van kolom 6.

66   RHCe, NA VW, inv.nr. 95, aktenr. 211, 13 oktober 1905.
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zijn geweest.67 Uit de gegevens blijkt derhalve een relatief klein aantal sigarenmakers kre-
diet te genieten in de winkel van De Louw, maar wel tot een hoger dan gemiddeld bedrag 
dat in meer dan de helft van de gevallen is opgelopen tot een bedrag uitstijgend boven een 
gemiddeld maandsalaris.

Maar de winkeldwang had in 1914 zijn langste tijd gehad en gaandeweg werd de in de 
arbeidswetgeving van 1907 vastgelegde norm ook praktijk. Luysterburg verklaart de te-
loorgang met name door het ontstaan van ‘regelmatige industriële verhoudingen’ en de 
activiteiten van arbeidersorganisaties.68 Los daarvan blijkt winkeldwang, indien en voor 
zover het voorkwam, veelal gerelateerd te zijn aan de grotere sigarenfabrikanten.

Het vierde en laatste aandachtsgebied van de economische machtsbron is een onder-
deel van het paternalisme. Onder die noemer werden in de negentiende en twintigste 
eeuw voordelen ontwikkeld voor de werknemers om zodoende een gedwee en stabiel ar-
beidspotentieel te creëren.69 Een van die voordelen was een bedrijfsziekenfonds. Vaak ont-
stonden echter twijfels bij de arbeiders vanwege de ondoorzichtige administratie en rees 
er wantrouwen of het ingelegde geld wel correct besteed werd. Bedrijven gebruikten der-
gelijke fondsen ook om werknemers te disciplineren, bijvoorbeeld doordat ze bij ontslag 
hun recht op het ingelegde geld verloren. Dat was soms voor werknemers reden om te 
proberen zelf een dergelijk fonds op onderlinge grondslag op te zetten.70

De Valkenswaardse firma Gebroeders Van Best kende aan het einde van de jaren tach-
tig van de negentiende eeuw al een bedrijfsziekenfonds. Sigarenmakers en bosjesmakers 
droegen aan dit fonds wekelijks 6 respectievelijk 3 cent af en ontvingen dan bij ziekte eni-
ge tijd een wekelijkse uitkering van 3 respectievelijk 1,25 gulden.71 In ieder geval in 1891 
kende de sigarenfabriek van Hoekx en Maas eveneens een onderling ziekenfonds. Daar 
ontvingen de werknemers bij ziekte ‘ongeveer de helft van het gewoon loon in geld’.72 
De fondsen werden beheerd door de ‘patroon’. Frans van Best was zeer te spreken over 
het ziekenfonds: ‘Tot de instellingen, welke reeds vroeg in onze fabriek zijn opgericht, 
mag voorzeker het Ziekenfonds worden gerekend, dat voor onze arbeiders zéér heilzaam en 
voordeelig heeft gefunctioneerd, totdat de wettelijke ziekteverzekering de liquidatie noodig 
maakte. Tegen betaling van 1% premie, aangevuld met een kleine bijdrage per lid door 
ons, genoten de leden vanaf den 2den dag een uitkeering van 75%, waaraan later ook nog 
vrije behandeling door den plaatselijken Geneesheer en kostelooze geneesmiddelen kon 
worden toegevoegd. Dit resultaat was te bereiken door het gratis gevoerde beheer en de 
rente van het geleidelijk gegroeide kapitaal, maar vooral door het toezicht, wat door de le-
den zelf op gevallen van simulatie werd uitgeoefend’.73 In 1910 was bij het fonds van Van 
Best gratis doktersbehandeling inbegrepen, maar wel was toen de uitkeringstermijn, die 
ooit zes maanden bedroeg, door de werkgever eenzijdig teruggebracht tot een periode 
van twee maanden.74 In 1901 bestond ook in de sigarenfabriek van Lurmans een dergelijk 
fonds en werd dat bij Gijrath en Bots ingesteld.75 Dit zou betekenen dat op dat moment 
circa 75% van de 447 Valkenswaardse tabakswerkers aangesloten was bij een dergelijk zie-
kenfonds. Buiten deze vier grotere fabrieken waren in Valkenswaard deze fondsen niet 
aanwezig en waarschijnlijk werd dit aantal na de overname van Lurmans door Coolen en 
De Natris in 1902 zelfs teruggebracht tot drie.76 Maar ook hadden de sigarenmakers ten 
laatste in 1906 een eigen voorziening getroffen via de sigarenmakersvereniging.77 Deze 
werd echter 1909 opgeheven.78
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Van het ziekenfonds van de Gebroeders Van Best is een voor het laatst in 1925 gewijzigd 
reglement bewaard gebleven. Dit vermeldt onder andere dat gehuwde vrouwen geen lid 
konden worden of blijven van het ziekenfonds en dat de contributie 1% van het ‘normale 
weekloon’ bedroeg, met een maximum van 20 cent per week. Bij dit maximum had de 
werknemer in geval van ziekte langer dan een week, recht op een uitkering van 2,50 gul-
den per dag, gedurende maximaal dertien weken. Het bestuur bestond uit drie door de 
leden te kiezen personen, waarbij de firma Van Best de voorzitter leverde, die bij beslis-
singen twee stemmen kon uitbrengen. De firma Gebroeders Van Best verbond zich om 
per lid jaarlijks 2,60 gulden bij te dragen, de administratie van het fonds kosteloos te voe-
ren en een rentevergoeding te verstrekken van 5% per jaar over het vermogen van het zie-
kenfonds.79

Het onderlinge ziekenfonds betekende aan de ene kant een verbetering voor de werk-
nemers omdat daardoor de financiële risico’s als gevolg van ziekte werden gereduceerd. 
Maar het beheer door de patroon vergrootte aan de andere kant ook de afhankelijkheid 
van die werkgever. Hoewel Frans van Best, zoals bovenstaand citaat laat zien, stelde dat 
niet de patroon maar de werknemers toezicht op mogelijk misbruik hielden, was er een 
latent risico dat door financieel wanbeheer of een bedrijfsfaillissement de werknemers de 
beschikkingsmacht verloren over de door hen ingelegde gelden dan wel dat gelden anders 
werden besteed dan was overeengekomen. Net als winkeldwang, blijkt ook het bedrijfszie-
kenfonds, als het al voorkwam, vooral een zaak te zijn geweest van de grotere fabrieken.

Op basis van bovenstaande analyse kan worden vastgesteld dat sprake was van een hoge 
intensiteit van de economische machtsbron bij vooral de grotere sigarenfabrikanten. Niet 
alleen omdat het ging om primaire levensbehoeften in de vorm van de hoogte van het 
loon, het consumptiepatroon en voorzieningen bij ziekte, maar ook door de optreden-
de cumulatie van de secundaire machtsbronnen bij een relatief beperkt aantal grote en 
middelgrote sigarenfabrikanten. Ook de reikwijdte van de economische machtsbron was 
groot, zoals blijkt uit tabel 5.2, waarin een schatting daarvan is weergegeven. Daaruit blijkt 
dat die macht in 1880 ten minste 12,1% van de beroepsbevolking betrof, een percentage 
dat in de decennia erna steeg tot bijna de helft (46,4%) in 1920. Beide percentages gelden 

67   RHCe, GA VW, inv.nr. 480, Gemeenteverslag 1905.
68   Luysterburg, ‘Gedwongen winkelnering in Noord-Brabant’, 345-346.
69   Stearns, Lives of labor, 173.
70   Van den Brink, De grote overgang, 167; Hanagan, ‘Agriculture and Industry’, 96-97.
71   Struve en Bekaar, Nijverheidsstatistiek, 88-89.
72   RHCe, GA VW, inv.nr. 387, Registers van minuten van uitgaande stukken van het college van burgemeesters en 

wethouders, 12 augustus 1891.
73   Gecursiveerde woorden zijn in het origineel onderstreept door Frans van Best (Van Best, Relaas van en herinne-

ringen, 17).
74   De Sigarenmaker, van 8 december 1910.
75   RHCe, GA VW, inv.nr. 402, Registers van minuten van uitgaande stukken van de burgemeester, 30 november 

1901.
76   RHCe, GA VW, inv.nr. 402, Registers van minuten van uitgaande stukken van de burgemeester, 30 november 

1901; RHCe, GA VW, inv.nr. 390, Registers van minuten van uitgaande stukken van het college van burgemees-
ters en wethouders, 17 oktober 1907. 

77   Meierijsche Courant, 7 augustus 1906.
78   Meierijsche Courant, 6 en 27 maart, 10 april en 8 mei 1909.
79   Van Best, Relaas van en herinneringen, aanvulling, ongenummerd.
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als een minimum: voor 1880 omdat in dat jaar waarschijnlijk niet alle sigarenmakers met 
deze beroepsvermelding in het bevolkingsregister zijn opgenomen. Hierop gecorrigeerd 
zou de reikwijdte naar schatting op circa 22% uitkomen, waarbij is aangenomen dat alle 
werknemers die worden gerapporteerd in het gemeenteverslag van 1880 ook daadwerke-
lijk uit Valkenswaard afkomstig zijn. Het percentage van 1920 is eveneens een minimum 
omdat in dat jaar de werkgelegenheid in de sigarenindustrie voor het eerst afnam, met 
166 personen. Hierop gecorrigeerd zou het beïnvloedingspercentage ongeveer 51% in 
plaats van 46,4% bedragen. Het verloop van de reikwijdte van de economische macht van 
de grotere fabrikanten in tabel 5.2 laat zien dat deze zich lange tijd uitstrekte tot ongeveer 
een kwart van de beroepsbevolking.80 In het laatste decennium (1910-1920) groeide de 
economische macht van de grotere tabaksfabrikanten sterk en verdubbelde deze zich na-
genoeg. Dit leidde ertoe dat in 1920 ongeveer de helft van de Valkenswaardse bevolking in 
economische zin, dus voor hun bestaanszekerheid, voornamelijk van deze groep grotere 
fabrikanten afhankelijk was. Deze afhankelijkheid kon slechts in beperkte mate worden 
gereduceerd door de oogst uit eigen tuin, producten van kleinvee of thuiswerk. Natuurlijk 
konden sigarenmakers voor zichzelf beginnen, de instapdrempel was immers laag. Maar 
zoals in hoofdstuk 3 is vastgesteld, gebeurde dat slechts in relatief beperkte mate. Blijk-
baar traden er ook andere dan financiële belemmeringen op, zoals het ontberen van ken-
nis van de in- en/of verkoopkanalen, ondernemerszin of de benodigde financiële midde-
len. In hoofdstuk 3 werd ook geconcludeerd dat de combinatie van sigarenmaker met een 
klein boerenbedrijf er wel was, maar steeds liep via in de tabaksindustrie werkende thuis-
wonende boerenzoons en -dochters en niet via een dubbelfunctie van het gezinshoofd. 
Dit zou vanwege de door de agrarische werkzaamheden optredende beschadiging van de 
handen en vingers ook geen realistische combinatie zijn. Hoewel dit de mogelijkheden 
van sigarenmakers om andere werkzaamheden uit te voeren beperkte, waren in Valkens-
waard bovendien alternatieve beroepsmogelijkheden slechts mondjesmaat aanwezig van-
wege de eenzijdige industriële ontwikkeling. Dit alles maakten voor de sigarenmaker de 
ontsnappingsmogelijkheden uit de invloedssfeer van de grotere fabrikant gering.

Afb. 5.5 De sigarenfabriek van J. Heesterbeek en Co, circa 1915 (collectie H. van Mierlo).
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Met het aantal grotere sigarenfabrieken, dat steeg van één naar zes, nam ook het aan-
tal als machtsdrager te betitelen fabrikanten toe. Terwijl in 1880 Jan van Best junior nog 
de enige economische machtsdrager was, konden in 1920 vijftien fabrikanten zich op die 
kwalificatie beroemen (tabel 5.2). Deze vijftien fabrikanten werden in 1920 aangeslagen 
naar een gemiddeld inkomen van 39.033 gulden. Ter vergelijking: het gemiddelde inko-
men van de overige aangeslagen Valkenswaardenaren bedroeg op dat moment 2.039 gul-
den.81 Tabel 5.2 laat ook zien dat de grotere fabrieken en fabrikanten zeker na 1890 slechts 
een beperkt deel uitmaakten van het totale aantal Valkenswaardse sigarenfabrieken en -fa-
brikanten. De analyse en tabel 5.2 maken duidelijk dat de economische macht van het be-
perkte aantal grotere sigarenfabrikanten zowel qua reikwijdte als qua intensiteit erg groot 
was en de mogelijkheden van sigarenmakers om zich daaraan te onttrekken duidelijke be-
perkingen kenden. Cohen constateert in het door haar onderzochte Noord-Ierse Tullylish 
eveneens een aanzienlijke invloed en machtspositie van de werkgevers: ‘They controlled 
the economic system and demanded deference from those provided with the basis of ma-
terial and social life’.82

80   Hierbij is voor 1880 uitgegaan van het gecorrigeerde cijfer van ongeveer 22%.
81   RHCe, GA VW, inv.nr. 1084, Kohier van de hoofdelijke omslag 1920.
82   Cohen, Linen, family and community, 187.

Afb. 5.6 Verbouwing van de sigarenfabriek van Gijrath en Bots, waarschijnlijk circa 1908 (collectie Heem-
kundekring Weerderheem).
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Tabel 5.2 Overzicht van de reikwijdte van de economische machtsbron van de grotere Valkens-

waardse sigarenfabrikanten, 1880-1920

Omschrijving 1880 1890 1900 1910 1920

% Sigarenmakers werkzaam in bedrijven > 50 werkne-
mers op totaal aantal werknemers in de tabakssector (A) 94,2% 89,4% 68,8% 57,1% 84,0%

% Sigarenmakers en -fabrikanten op totaal aantal inwo-
ners met een beroep(svermelding) (B) 12,8% 30,9% 37,7% 47,7% 55,0%

Economische invloedssfeer grotere sigarenfabrieken 
(A x B) 12,1% 27,7% 25,9% 27,3% 46,4%

Betrokken sigarenfabrieken met meer dan 50 werknemers

Van Best (F001) • • • • •

Hoekx en Maas (F005) • • • •

Lurmans (F008) •

Gijrath en Bots (F011, F059, F060) • •

Jaspers en Snellens (F012) •

Heesterbeek en Co (F010) •

Kersten en Co (F044) •

Totaal aantal grotere sigarenfabrieken 1 2 3 3 6

Als percentage van totaal aantal sigarenfabrieken 50% 33% 19% 14% 14%

Betrokken en in Valkenswaard woonachtige actieve firmanten van de grotere tabaksondernemingen

F001 Jan van Best jr. (12) •

F001 Antoon van Best (14) • • • •

F001 Johannes F.M. van Best (15) • •

F005 Peter Hoekx (53) • • • •

F005 Johannes A. Maas (81) • •

F005 Adrianus F.J. Hoekx (51) •

F005 Henricus J. Hoekx (52) •

F008 Johannes A.G. Lurmans (79) •

F011, F059 Petrus D. Gijrath (40) • •

F011, F060 Hendricus A. Bots (24) • •

F011, F060 Petrus J. Bots (27) • •

F059 Johannes H.A. Gijrath (39) •

F060 Wilhelmus J.A. Bots (28) •

F012 Johan F.L.M. Snellens (109) •

F012 Henri A.J.M. Snellens (108) •

F010 Johannes J. Heesterbeek (44) •

F010 Alexis J.W.H. Wolters (118) •

F044 Hendricus F.P. Kersten (63) •

Totaal aantal grotere sigarenfabrikanten 1 3 4 6 15

Als percentage van totaal aantal sigarenfabrikanten 33% 43% 21% 25% 26%
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De financiële machtsbron
Nadat in het voorgaande de economische machtsbron, samenhangend met het middel 
van bestaan, is behandeld, wordt de aandacht nu gericht op de tweede secundaire machts-
bron, de macht die samenhangt met de verwerving van onroerend goed, hetgeen in deze 
studie wordt aangeduid als de financiële machtsbron. Omdat onderdak – net als inko-
men – een primaire levensbehoefte vormt, is ook hier de potentiële intensiteit van deze 
machtsbron hoog. Algemeen wordt het huis, ongeacht of er sprake is van huur of koop, 
beschouwd als een statussymbool, waarbij een positieve relatie wordt verondersteld met 
zowel inkomen als status.83 Voor het verkrijgen van woonruimte staan doorgaans twee 
mogelijkheden open: de woonruimte kan worden gehuurd van een derde dan wel wor-
den gebouwd door of gekocht van een derde, waarvoor vrijwel altijd een hypotheekkrediet 
ter financiering noodzakelijk is. In het eerste geval vormt een periodiek te betalen huur-
bedrag de financiële tegenprestatie terwijl bij financiering de eigenaar van het pand pe-
riodiek een bedrag aan rente en aflossing moet voldoen aan de geldverstrekker, de hypo-
theeknemer. Net als bij de eerder behandelde relatie werkgever-werknemer is ook op het 
gebied van onroerend goed sprake van een potentiële afhankelijkheid van de huurder/
geldnemer ten opzichte van de verhuurder/geldgever op het gebied van gunning en de 
gehanteerde voorwaarden. Daarbij moet gedacht worden aan de huurprijs, het renteper-
centage, de looptijd en de gevolgen bij wanbetaling. De geschetste afhankelijkheid geldt 
zeker in een situatie van een overspannen woningmarkt in combinatie met de afwezig-
heid van een wettelijke bescherming van de positie van de huurder. Wat het eerste aspect 
betreft, de situatie op de woningmarkt, laat tabel 5.3 zien dat Valkenswaard in grote delen 
van het tijdvak 1880-1920 een woningtekort kende met gemiddeld meer dan één huis-
houden per woning.

Tot ongeveer 1900 woonde een op de zes huishoudens in bij een ander gezin. Na 1890 
bleef de stijging van het aantal huishoudens achter bij de toename van de woningvoorraad 
zodat de noodzaak tot inwoning sterk verminderde. Wel kon tijdelijke woningschaarste 
optreden, zoals bijvoorbeeld in 1901: ‘Alleen toch tijdelijke schaarschte van woningen is 
oorzaak, dat men momenteel eene hoogere huur kan bedingen. […] Diezelfde woning 
stond voor een paar jaar nagenoeg een vol jaar onbewoond’.84 Maar na 1910 divergeerde 
de toename tussen beide grootheden opnieuw. In de gemeenteraad werd in 1914 opge-

83   Hannes en Vanhaute, ‘Economische verandering en inkomensongelijkheid’, 96 en 97; Hannes, ‘De woning als 
statussymbool, 361; Crew, Town in the Ruhr, 96.

84   RHCe, GA VW, inv.nr. 402, Registers van minuten van uitgaande stukken van de burgemeester, 13 februari 1901.

Toelichting bij tabel 5,2: het percentage van A is bepaald op basis van het aantal sigarenmakers werkzaam bij grotere 
bedrijven (zie bijlage 8 Werkgelegenheidscijfers individuele fabrieken) en de totale werkgelegenheid in de tabaks-
sector (zie bijlage 7 Werkgelegenheid sigarenindustrie (1880-1920)). De beroepsvermeldingen zijn ontleend aan de 
bevolkingsregisters in de verschillende peiljaren. De fabrieksnummers tussen haakjes verwijzen naar de indeling 
welke is opgenomen in bijlage 5: Tabaksnijverheid in Valkenswaard (1865-1920). Het getal tussen haakjes bij de fir-
manten verwijst naar de indeling welke is opgenomen in bijlage 6 Overzicht (mede-)eigenaren Valkenswaardse si-
garenfabrieken (1865-1920).
Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 455-495, Gemeenteverslagen 1880-1920; inv.nrs. 1218-1229, Bevolkingsregisters 1880-
1920; inv.nrs. 1233-1236, Dienstbodenregisters 1880-1921; inv.nrs. 1244 en 1245, Gezinskaartensysteem en Afzonder-
lijk registratiekaartensysteem 1920-1934.
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merkt dat er ‘voor den werkman [..] beslist woningen te kort’ waren.87 Het verslag van de 
volkshuisvesting over 1916 vermeldt een ‘in het algemeen groote woningnood alhier’.88 
De druk op woonruimte werd in de oorlogsjaren vergroot door de vele honderden Belgi-
sche vluchtelingen die, gedwongen door de oorlogsomstandigheden, hun vaderland had-
den verlaten en gedurende korte of langere tijd in Valkenswaard onderdak hadden ge-
zocht en gevonden.89 Ook de inkwartiering van Nederlandse militairen droeg bij aan de 
huisvestingsproblemen. Dat machtspotentie ook hier leidt tot machtsuitoefening, blijkt 
uit de noodzaak tot de oprichting in 1917 van een huurcommissie uit vrees voor huurop-
drijving. De voornaamste taak van deze commissie, waarin zowel verhuurders (in de per-
soon van sigarenfabrikant Frans van Best) als huurders waren vertegenwoordigd, was het 
beoordelen van aanvragen voor huurverhoging en -opzegging.90 Dat deze commissie op 
haar plaats was, bleek al in het eerste jaar van haar bestaan, toen zij van de 33 aanvragen 
tot huurverhoging er 19 (57,6%) afwees. De huurcommissie werd in 1924 op instigatie 
van de rijksoverheid opgeheven.91 Eind 1920 woonden de 946 Valkenswaardse gezinnen 
op 805 verschillende adressen. In 84% daarvan betrof dat één gezin, 15% van de adressen 
herbergde twee gezinnen en bij 1% deelden drie gezinnen dezelfde woning.92 Overigens 
bestond een gemiddeld Valkenswaards gezin, inclusief inwonende kostgangers of fami-
lieleden, op de verschillende peilmomenten uit ongeveer vijf personen.93

Niet elk gezinshoofd bezat een eigen woning. Een groot deel van de Valkenswaardse 
gezinshoofden (46%) ontbeerde in 1880 een dergelijk bezit, een percentage dat vooral na 
1900 toenam tot 51% in 1910 en 56% in 1920.94 Deze gezinshoofden hadden in elk peil-
jaar gemiddeld ook een aanmerkelijk lager inkomen dan de eigenwoningbezitters. Voor 
alle peiljaren tezamen lag hun inkomensniveau op 58% van dat van de eigenwoningbezit-
ters, variërend van 47% in 1900 en 1910 tot 74% in 1890. Met name de lager betaalden 
huurden derhalve een huis. Bij het eigenwoningbezit blijkt in elk van de peiljaren een ma-
tig sterk, significant positief verband aanwezig te zijn tussen de waarde van het huizen-
bezit en de hoogte van het inkomen van gezinshoofd annex eigenaar.95 In 1900 hadden 
219 gezinshoofden (48,8% van het totale aantal gezinshoofden) geen eigen woning. In 
totaal 116 (53%) van hen komen voor in het in 1902 aangelegde register van huurwonin-
gen.96 Waarschijnlijk wordt het verschil tussen het getal van 219 en 116 veroorzaakt door 
het aantal vertrekken dat de huurwoningen telden, aangezien in het register alleen huur-
woningen werden opgenomen met drie of minder vertrekken. Van de 116 objecten betrof 
het in 8 gevallen de beschikbaarheid van 1 vertrek; in 37 woningen waren 2 vertrekken 

Tabel 5.3 Totaal aantal woningen en huishoudens in Valkenswaard, 1880-192085

1880 1890 1900 1910 1920

Aantal woningen 230 293 454 614 801

Index 100 127 197 267 348

Aantal huishoudens 280 345 449 615 946

Index 100 123 160 220 338

Huishoudens per woning86 1,2 1,2 1,0 1,0 1,2

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1150-1163, Kadastrale leggers, 1832-1969; inv.nrs. 1218-1229, Bevolkingsregisters 1880-
1920; inv.nrs. 1233-1236, Dienstbodenregisters 1880-1921; inv.nrs. 1244 en 1245, Gezinskaartensysteem en Afzonder-
lijk registratiekaartensysteem 1920-1934.
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aanwezig en in het overgrote deel (71 objecten) 3. Van de betreffende huurders was het ge-
zinshoofd in 1902 in 44% van de gevallen sigarenmaker en ruim een kwart (27,6%) had 
de beroepsomschrijving (fabrieks)arbeider. Samen waren zij goed voor bijna driekwart 
van het aantal huurders van de 116 kleinere onderkomens. Zoals blijkt uit eerdere hoofd-
stukken, waren dit bevolkingsgroepen die qua bezoldiging aan de onderzijde van het in-
komensgebouw vertoefden. Voor de sigarenmakers gold daarbij dat, zeker in de decennia 
rond 1900, in de beschikbare ruimten vaak ook nog thuisarbeid werd verricht.97 Een inge-
zonden anonieme brief uit 1903 stelde over de Valkenswaardse woningsituatie: ‘Wij heb-
ben hier woningen, neen kippenhokken! In een klein vertrekje moet alles gebeuren: ko-
ken, wasschen, stoken, enz.’.98 Nadat de Valkenswaardse gemeenteraad aan het begin van 
de twintigste eeuw een bouwverordening had vastgesteld, kregen de huiseigenaren enige 
jaren de tijd om hun bezit aan te passen aan de in de nieuwe verordening gestelde eisen. 
Voornamelijk huurhuizen bleken aanpassing te behoeven.99 De kwaliteit van huurhuizen 
moet derhalve zijn achtergebleven bij die van woningen bewoond door de eigenaar zelf. 
Naar een groot deel van de 116 huizen uit het huurregister van 1902 is in 1904-1905 door 
de regionale Gezondheidscommissie vanuit haar wettelijke toezichtsplicht op de bewoon-
baarheid van huizen nader onderzoek gedaan. De verdeling over één-, twee- en drieka-
merwoningen van de 73 huizen waarvan een inventarisatieformulier bewaard is gebleven, 
is nagenoeg identiek aan die van de 116 woningen uit het huurregister van enkele jaren 
daarvoor.100 Uit de inventarisatie blijkt dat iets meer dan de helft van de huizen werd ver-

85    Eigen tellingen gebaseerd op: RHCe, GA VW, inv.nr. 1150 e.v. Kadastrale Leggers, 1832-1969 en inv.nr. 1218-
1229, Bevolkingsregisters 1880-1920.

86    Als huishouden is hier aangemerkt de groep van personen die in het bevolkingsregister op één folio is weer-
gegeven en bestaat daarmee uit het kerngezin (ouders en thuiswonende kinderen), inwonende familieleden, 
dienstboden en kostgangers.

87    RHCe, GA VW, inv.nr. 355, Verslag gemeenteraadsvergadering van 15 april 1914.
88    RHCe, GA VW, inv.nr. 1361, Verslagen van de volkshuisvesting, 1915-1933.
89    In totaal werden 561 vluchtelingen in het Register van Belgische vluchtelingen, 1914-1919, opgenomen, die 

gedurende kortere of langere tijd in Valkenswaard verbleven (RHCe, GA VW, inv.nr. 1239).
90    RHCe, GA VW, inv.nr. 370, Verslag vergadering B en W van 12 september 1917.
91    RHCe, GA VW, inv.nr. 1363, Stukken betreffende de huurcommissie 1917-1924.
92    Eigen telling op basis van RHCe, GA VW, inv.nr. 1244, Gezinskaartensysteem, 1920-1934.
93    Telling op basis van de bevolkingsregisters over de verschillende jaren. Het gemiddelde varieerde van 4,9 in 

1880 tot 5,3 in de jaren 1890, 1910 en 1920, terwijl het in 1900 met 5,2 iets lager was.
94    Eigen tellingen gebaseerd op: RHCe, GA VW, inv.nr. 1150 e.v. Kadastrale Leggers, 1832-1969 en inv.nr. 1218-

1229, Bevolkingsregisters 1880-1920.
95    Hierbij zijn de gezinshoofden in aanmerking genomen, die tenminste één huis bezaten. 1880, r = 0,671**,  

= 0,01, N = 139; 1890, r = 0,751**,  = 0,01, N = 173; 1900, r = 0,536**,  = 0,01, N = 230; 1910, r = 0,603**,  
= 0,01, N = 285; 1920, r = 0,477**,  = 0,01, N = 396; voor de waarde is uitgegaan van de in de kadastrale leg-
gers vastgelegde huurwaarde die volgens Hannes en Vanhaute een bruikbaar ijkpunt vormt voor de waarde 
van een huis (Hannes en Vanhaute, ‘Economische verandering en inkomensongelijkheid’, 96 en 97).

96    RHCe, GA VW, inv.nrs. 1354-1357, Registers van huurwoningen met ten minste drie vertrekken, 1902. Naar alle 
waarschijnlijkheid is echter de titel van dit register onjuist en betreft het hier een register van huurwoningen 
met maximaal drie vertrekken.

97    Zie hoofdstuk 2.
98    Meierijsche Courant, 31 oktober 1903.
99    RHCe, GA VW, inv.nr. 353, Verslag gemeenteraadsvergadering van 26 november 1905.
100   RHCe, Archief Gezondheidscommissie Valkenswaard, inv.nr. 77, Staten van inlichtingen betreffende de huur-

woningen, 1904-1905, Valkenswaard; Kooij, ‘Het systematisch woningonderzoek omstreeks 1900’, 235 en 
238.
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huurd voor 35 à 45 gulden per jaar. Van ongeveer 10% van de huurwoningen was de huur-
prijs lager dan 35 gulden, terwijl de overige huurhuizen jaarlijks meer dan 45 gulden aan 
huur deden. De vijf duurste huurobjecten betroffen overigens boerderijen en omvatten 
tevens de bijbehorende bedrijfsruimten. Op het moment van het opmaken van de inven-
tarisatie (1904) woonde ruim een kwart van de huurders (27,9%) korter dan twee jaar in 
de woning, terwijl het overgrote deel van de huurders (42,6%) er al tussen de twee en vijf 
jaar in verbleef. De overige huurders (29,4%) woonden reeds vijf jaar of langer in het huis, 
sommigen (11,8%) zelfs al meer dan tien jaar. De meeste huurders van deze goedkoop-
ste huurwoningen wisselden dus niet zo vaak van onderkomen. De inventarisatie van de 
Gezondheidscommissie laat zien dat huurwoningen vaak klein waren en slechts enkele 
vertrekken kenden, die bovendien voor meerdere doeleinden moesten worden gebruikt. 
Het geringe aantal vierkante meters beschikbaar woonoppervlak per persoon maakte, in 
combinatie met de aanwezigheid van slechts enkele vertrekken, privacy tot een schaars 
goed. De beperkte beschikbare ruimte, gekoppeld aan de behoorlijke omvang van een ge-
middeld Valkenswaards gezin, geeft ook aan dat de mogelijkheden tot gezamenlijke be-
woning door meer dan één gezin sterk gelimiteerd waren.

Ondanks de mindere kwaliteit van de huurhuizen en de overspannen woningmarkt was 
de verhuur van woningen lange tijd louter een particuliere aangelegenheid. Initiatieven in 
1917 van arbeidersvertegenwoordiger Alphonsus Retera in de gemeenteraad om ondanks 
de duurte toch te bouwen, met name uit ‘zedelijk’ oogpunt en vanwege de ‘wanordelijken 
toestand[en]’ door de overbewoning, leden schipbreuk ‘wegens de plaatselijke industriële 
crisis en den abnormalen materialenprijs’.101 Om de situatie niet te verergeren werd van 
verschillende woningen de onbewoonbaarverklaring opgeschort.102 Een plan uit het najaar 
van 1918, waarbij de rijksoverheid ongeveer de helft van de woningbouwkosten zou dra-
gen, de gemeente 20% en de plaatselijke industrie het restant, haalde evenmin de eind-
streep. De sigarenfabrikanten waren ‘bij den huidigen ongunstigen toestand niet bereid 
een geldelijke bijdrage in de woningbouwkosten te verleenen …’ Men kon toch ‘bezwaar-
lijk bijdragen voor 50 jaar […] garanderen’. Een groot deel van de raad was weliswaar voor-
stander van een onafhankelijke bouwvereniging, maar nam op dat punt tegelijkertijd een 
afwachtende houding aan.103 Op 3 november 1919 werd de ‘Roomsch Katholieke Bouwver-
eeniging’ opgericht. Het bestuur daarvan stond onder leiding van sigarenfabrikant Hen-
ri Snellens met boerenvoorman Thielemanus Smets als ondervoorzitter, terwijl school-
hoofd Godfried Wolters de functie van secretaris bekleedde. Verder maakten de voorzitter 
van de plaatselijke RK Werkliedenvereniging St. Jozef, H. van Tongeren, en de voorzitter 
van de Valkenswaardse RK Tabaksbewerkersbond, Willem van Hout, deel uit van het wo-
ningbouwbestuur. Kortom, een bestuur dat een correcte afspiegeling vormde van de di-
verse plaatselijke sociale geledingen.104 In juni 1920 kreeg de bouwvereniging vergunning 
voor het bouwen van 62 woningen.105 In de nazomer van dat jaar werd zelfs een twee-
de bouwvereniging, ‘Gemeenschappelijk Belang’, opgericht, een vereniging op ‘neutrale’ 
grondslag omdat ‘niet-leden eener RK Organisatie niet [zouden] kunnen profiteeren van 
woningen der thans bestaande RK Bouwvereeniging’. Deze vereniging wilde 25 arbeiders-
woningen bouwen. Maar na een gesprek met het college van B en W werd de afspraak 
gemaakt om gezamenlijk bijeen te komen met het bestuur van de RK Bouwvereniging.106 
Dit moet een helende werking hebben gehad, aangezien van de neutrale bouwvereniging 
nadien niets meer is vernomen. De eerste tien nieuwe woningen werden in februari 1921 



 Macht 263

opgeleverd.107 De bouwactiviteiten van de ‘Bouwvereeniging’ leidden ertoe dat in 1924 de 
woningnood zo goed als achter de rug was, waardoor het risico van huurprijsopdrijving 
sterk afnam en het werk van de huurcommissie kon worden beëindigd.108 De aanwezig-
heid van een niet-commerciële partij op de Valkenswaardse woningmarkt betekende dat 
vanaf dat moment de machtspositie van de particuliere verhuurder verminderde.

Tabel 5.4 toont de opbouw en de ontwikkeling van het Valkenswaardse woningbezit. 
Tussen 1890 en 1900 verdubbelde ongeveer het meervoudige woningbezit in Valkens-
waard van 16,3% tot 31% en was een op de drie huiseigenaren eigenaar van meer dan een 
woning. Deze verhouding bleef daarna tot 1920 nagenoeg ongewijzigd. Tussen 1900 en 
1920 bezaten de meervoudige woningeigenaren bijna de helft van het Valkenswaardse 
woningvolume. Gemiddeld hadden zij twee à drie woningen in eigendom. Slechts enkele 
huiseigenaren bezaten tien panden of meer. De enige uitschieter vormde de weduwe van 
burgemeester Jasper van Best, die in 1920 maar liefst 26 woningen op haar naam had staan.

101   RHCe, GA VW, inv.nr. 355, Verslag gemeenteraadsvergadering van 31 mei 1917.
102   RHCe, GA VW, inv.nr. 1361, Verslag volkshuisvesting 1917, 1918, 1919 en 1920.
103   RHCe, GA VW, inv.nr. 370, Verslag vergadering B en W van 8 en 16 oktober 1918 en inv.nr. 355, Verslag gemeen-

teraadsvergadering van 21 september en 2 november 1918.
104   Bots, 60 Jaar bouwen …, 6.
105   RHCe, GA VW, inv.nr. 370, Verslag vergadering B en W van 12 juni 1920.
106   RHCe, GA VW, inv.nr. 370, Verslag vergadering B en W van 16 september 1920.
107   Bots, 60 Jaar bouwen …, 9.
108   BHIC, Toegangsnummer 1085, Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, CdK in Noord-Brabant 1920-

1969, inv.nr. 337 Verslagen van rondreizen CdK A. van Voorst tot Voorst door provincie en bezoeken aan Ge-
meenten Udenhout t/m Zundert 1895-1925, Valkenswaard, verslag bezoek 17 juli 1924; RHCe, GA VW, inv.nr. 
1363, Stukken betreffende de huurcommissie 1917-1924.

Afb. 5.7 Enkele van de huizen die in opdracht van de ‘Bouwvereeniging’ werden gebouwd (fotoarchief ge-
meente Valkenswaard).
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Tabel 5.4 Opbouw woningbezit Valkenswaard, 1880-1920

1880 1890 1900 1910 1920

Totaal aantal woningen in Valkenswaard 230 293 454 614 801

Waarvan eigenaar niet geïdentificeerd 19 20 24 24 29

Waarvan eigenaar buiten Valkenswaard 17 25 33 38 50

Waarvan eigenaar niet natuurlijk persoon 8 5 8 17 32

Subtotaal -/- 44 -/- 50 -/- 65 -/- 79 -/- 111

% 19,1% 17,1% 14,3% 12,9% 13,9%

Woningen in bezit Valkenswaardenaren 186 243 389 535 690

Waarvan eigenaren van één woning -/- 139 -/- 159 -/- 171 -/- 211 -/- 288

Resteert: meervoudig woningbezit 47 84 218 324 402

Aantal eigenaren meervoudig woningbezit 21 31 77 103 138

Aantal huizen per meervoudig woningbezitter 2,2 2,7 2,8 3,1 2,9

Aandeel meervoudig woningbezit 20,4% 28,7% 48% 52,8% 50,2%

 % meervoudig woningeigenaren t.o.v. totaal 
aantal Valkenswaardse huiseigenaren

13,1% 16,3% 31% 32,8% 32,4%

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1150-1163, Kadastrale leggers, 1832-1969; Bevolkingsregisters 1880-1910; inv.nrs. 1233-
1236, Dienstbodenregisters 1880-1921; inv.nrs. 1244 en 1245, Gezinskaartensysteem en Afzonderlijk registratiekaar-
tensysteem 1920-1934.

Als vervolgens wordt gekeken naar de spreiding van het meervoudig woningbezit, de wo-
ningen die een eigenaar bezat maar niet zelf bewoonde, over de verschillende hoofdbe-
roepsgroepen dan blijkt dat meervoudig woningbezit in nagenoeg alle beroepsgroepen 
voorkwam, zij het dat, afgaande op de cumulatieve verdeling over de vijf peiljaren, voor-
al de hoofdberoepsgroep ambacht op de voorgrond trad. Over alle peiljaren heen gecu-
muleerd bezat deze 23,8% van de tweede en volgende woningen (tabel 5.5). Samen met 
de huizenbezitters zonder een beroepsvermelding (17,6%) – de renteniers – maakten zij 
meer dan 40% van het bestand uit. Zowel sigarenfabrikanten als sigarenmakers bouwden 
hun posities op de woningmarkt gaandeweg de periode 1880-1920 uit ten koste van het 
aandeel van de ambachtslieden. Dit leidde in 1920 tot een bezitspercentage aan tweede en 
volgende woningen bij de 18 sigarenfabrikanten van 19,7% (52 huizen) en bij de 26 siga-
renmakers tot een bezit van 42 tweede en volgende woningen, 15,9%.

Exact 90% van de meervoudige woningbezitters was gezinshoofd. Het overgrote deel 
(56,2%) van de ‘pandjesbazen’ bevond zich met een inkomen tussen de 500 en 2.000 gul-
den in de categorie van de hogere middeninkomens.109 Deze karakteristieken komen sterk 
overeen met die van de Tilburgse huiseigenaren aan het begin van de twintigste eeuw.110 
Wel komen ten opzichte van de Tilburgse situatie de (sigaren)fabrikanten nadrukkelij-
ker in beeld als huiseigenaar en daarmee ook een potentiële cumulatie van finan cieel-
economische macht bij deze groep. In 1920 bezaten achttien Valkenswaardse sigaren-
fabrikanten meer dan één woning, tot een gezamenlijk aantal van zeventig huizen, 8,7% 
van de totale woningvoorraad op dat moment. Daarnaast waren ook enkele tabaksfirma’s 
als rechtspersoon huiseigenaar. In 1910 bezat alleen de firma Gebroeders Van Best woon-
huizen, negen in getal. Daarna werd de bouw van arbeiderswoningen door de fabrikan-
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ten, ‘zij het ook in geringe mate’, ter hand genomen.112 Dit leidde ertoe dat een decennium 
later de firma Van Best dertien panden in eigendom had. Daarnaast bezaten vier andere 
tabaksfirma’s in 1920 samen zeven huizen.113 Met de 52 tweede en volgende woningen, 
die de fabrikanten als privépersoon in eigendom hadden, kwam het totale aantal daarmee 
in 1920 op 72 woningen, 9,0% van de woningvoorraad. Hoewel daarmee niet kan wor-
den gesproken van een overheersende positie, is deze wel van een zodanige omvang dat 
machtsuitoefening mogelijk is, zeker in combinatie met andere machtsbronnen. Of deze 
cumulatie feitelijk bestond, dus of en in welke mate sigarenmakers woningen huurden 
van hun werkgevers, kan op basis van het beschikbare bronnenmateriaal echter niet wor-
den nagegaan.

Na de huurwoningen wordt aandacht besteed aan de laatste secundaire financieel-eco-
nomische machtsbron, de verstrekking van hypothecaire financieringen. Net als in het vo-
rige hoofdstuk wordt daarbij gebruik gemaakt van de verzamelde gegevens van afgesloten 
hypothecaire leningen in de periode 1880-1920, waarbij een Valkenswaardenaar optrad 
als geld- en/of hypotheekverstrekker, 910 in getal.114 In een groot deel van het onderzoch-
te tijdvak was hypothecaire financiering een proces dat zich afspeelde tussen natuurlij-

109   Gemeten als totaal van de vijf peiljaren (RHCe, GA VW, Bevolkingsregisters 1880-1910; inv.nrs. 1233-1236, 
Dienstbodenregisters 1880-1921; inv.nrs. 1244 en 1245, Gezinskaartensysteem en Afzonderlijk registratiekaar-
tensysteem 1920-1934; inv.nrs. 1044-1084, Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1880-1920; inv.nrs. 1150-1163, 
Kadastrale leggers, 1832-1969).

110   Van der Heijden, ‘De pandjesbaas als kop van Jut’, 203-210.
111    Dit is het aantal huizen van de eigenaren met meer dan één woning uit tabel 5.4, verminderd met één per ei-

genaar, de woning waarin deze zelf woonde.
112    Directie van den arbeid, Onderzoekingen naar de toestanden, 3.
113    Deze vier tabaksfirma’s waren: Van Aken en Van Veldhoven (3 woningen), Jaspers en Snellens (2), Van der Palen 

en Pluijmers (1) en Willem Coolen en Co (1); RHCe, GA VW, inv.nrs. 1150-1163, Kadastrale leggers, 1832-1969. 
114    Zie bijlage 1 Bronnenverantwoording.

Tabel 5.5 Verdeling meervoudig woningbezit over de hoofdberoepsgroepen, Valkenswaard 

1880-1920

Hoofdberoepsgroep 1880 1890 1900 1910 1920 Totaal

Ambacht 26,9% 22,6% 25,5% 31,7% 16,3% 23,8%

Arbeider 3,8% 11,3% 1,4% 0,5% 2,3% 2,3%

Fabrikant 0,0% 0,0% 0,7% 4,1% 1,9% 2,1%

Handel 11,5% 5,7% 7,8% 8,1% 12,9% 9,8%

Landbouw 23,1% 5,7% 17,7% 12,2% 7,6% 11,5%

Overheid/vrije beroep 11,5% 18,9% 19,1% 9,5% 4,5% 10,4%

Sigarenfabrikanten 3,8% 0,0% 4,3% 9,5% 19,7% 11,3%

Sigarenmakers 3,8% 1,9% 7,1% 9,0% 15,9% 10,5%

Overigen 0,0% 5,7% 0,0% 0,0% 0,8% 0,7%

Zonder beroep 15,4% 28,3% 16,3% 15,4% 18,2% 17,6%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

N111 26 53 141 221 264 705

Bron: inwonersbestand, zie bijlage 1 Bronnenverantwoording.
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ke personen. Hoewel de ontwikkeling van het bankwezen in Noord-Brabant al rond het 
midden van de negentiende eeuw, zij het aarzelend, op gang kwam, werd de eerste ban-
caire hypotheek in Valkenswaard pas in 1898 afgesloten.115 Het was oud-Eindhovenaar en 
sigaren fabrikant Johannes Lurmans, die toen met de NV Eindhovensche Credietvereeni-
ging een geldlening onder hypothecaire zekerheid overeenkwam ten bedrage van 6.000 
gulden.116 Tot 1921 financierden de banken slechts 6,4% van het totale aantal van 910 ge-
registreerde leningen, maar dit percentage had wel betrekking op 27% van het in totaal ge-
leende bedrag. Vooral ondernemers uit de tabaksnijverheid, ambacht en handel financier-
den via een bankinstelling. Dit zou te maken kunnen hebben met zowel de gemiddelde 
hoogte van die leningen als met de gewenste privacy, aangezien alle bancaire geldverstrek-
kers buiten Valkenswaard waren gevestigd. In het tijdvak 1880-1920 sloten de Valkens-
waardse geldnemers in een derde van de gevallen hun lening af bij een niet in dat dorp 
wonende geldgever. Maar in de drie eerder genoemde beroepscategorieën was dit veel va-
ker het geval. Zo leenden de tabaksfabrikanten in 76,5% van de gevallen buiten Valkens-
waard, in de handel gebeurde dat in 47,7% van de gevallen en bij de ambachten in 45,1%. 
De landbouw daarentegen zat met 36,6% rond het gemiddelde. Vooral de min of meer 
geproletariseerde beroepsgroepen, zoals de Valkenswaardse arbeiders en de sigarenma-
kers, sloten hun hypothecaire lening veelal, namelijk in 84,8% respectievelijk 82,3% van 
de gevallen, af bij een plaatsgenoot en begaven zich daarmee ter plaatse in een potentiële 
afhankelijkheidspositie. Omdat de invalshoek van de analyse van de krediethypotheken 
ditmaal betrekking heeft op afhankelijkheid en macht, wordt de onderzoekspopulatie be-
perkt tot de hypothecaire financieringen waarbij zowel de geldgever als de geldnemer in 
Valkenswaard woonden. Dit reduceert de onderzoekspopulatie tot 476 hypotheken, 52,3% 
van het totale aantal van 910 leningen.

De verdeling van de hypotheken over de verschillende hoofdberoepsgroepen is weerge-
geven in tabel 5.6. Daaruit blijkt dat er bij veel beroepsgroepen min of meer een balans 
aanwezig was tussen het fungeren als geldgever of als geldnemer. Beroepsgroepen die er 
wat dat betreft duidelijk uitsprongen waren aan de ene kant de (sigaren)fabrikanten, die 
veel vaker optraden als geldgever, en de arbeiders/sigarenmakers, die veel vaker aanscho-
ven als geldnemer. De eerste groep financierde daarnaast bovengemiddelde bedragen, ter-
wijl de bedragen die de tweede groep ontving daar (ver) onder bleven. Dit geeft een eerste 
indicatie van de afhankelijkheidsverhoudingen. Omdat de sigarenfabrikant als financier 
favoriet was met bijna een kwart (22,9%) van de afgesloten krediethypotheken, was daar-
bij sprake van een potentiële machtscumulatie van de werkgever ten opzichte van zijn 
werknemer. Maar daarvoor is wel vereist dat de sigarenmakers ook daadwerkelijk hun 
hypotheken afsloten bij de sigarenfabrikanten. Dit blijkt in 24,5% van de gevallen te zijn 
gebeurd. Met het beschikbare bronnenmateriaal kan echter niet worden nagegaan of in-
geval de sigarenmaker bij een sigarenfabrikant een lening afsloot, de betrokken fabrikant 
ook zijn werkgever was. De sigarenfabrikanten waren weliswaar de grootste financier van 
de sigarenmakers, maar niet de enige en ze hadden beslist geen monopolie. De sigaren-
makers sloten in 21,6% van de gevallen hun hypothecaire lening af bij plaatsgenoten zon-
der een beroep en in 16,7% bij ambachtslieden. Landbouw en handel volgden met 11,8% 
respectievelijk 10,8% op enige afstand. Het gemiddeld bij de sigarenfabrikant geleende 
hypotheekbedrag week met 1.641 gulden overigens nauwelijks af van de gemiddeld door 
de sigarenmaker geleende som.
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Tabel 5.6 Aantal tussen Valkenswaardenaars afgesloten hypotheken met de gemiddelde hypo-

theekbedragen in guldens, 1880-1920

Geldgever Geldnemer

Hoofdberoepscategorie Aantal %
Gemiddeld
hyp. bedrag

Aantal %
Gemiddeld
hyp. bedrag

Ambacht 91 19,1% 1.352,– 84 17,6% 1.745,–

Arbeider 65 13,7% 1.135,–

Fabrikant117 22 4,6% 2.335,–

Handel 49 10,3% 1.506,– 46 9,7% 2.860,–

Landbouw 59 12,4% 1.572,– 92 19,3% 1.376,–

Overheid/vrije beroep 39 8,2% 1.157,– 25 5,3% 1.450,–

Sigarenfabrikanten 109 22,9% 2.006,– 12 2,5% 3.846,–

Sigarenmakers 8 1,7% 1.705,– 102 21,4% 1.656,–

Overigen 8 1,7% 833,– 17 3,6% 1.541,–

Onbekend of zonder beroep 91 19,1% 1.940,– 33 6,9% 1.378,–

Totaal 476 100% 1.684,– 476 100% 1.684,–

Toelichting: de tabel dient als volgt te worden geïnterpreteerd: Ambachtslieden traden in 91 gevallen op als geldge-
ver en leenden daarbij gemiddeld per keer een hypotheekbedrag van 1.352 gulden uit. Daarnaast traden ambachts-
lieden 84 keer op als geldnemer en leenden daarbij gemiddeld een hypotheeksom van 1.745 gulden.
Bron: bijlage 1 Bronnenverantwoording.

Voor de hypothecaire financieringen kan worden geconcludeerd dat in het algemeen on-
dernemers vaker elders dan in de eigen woonplaats leenden, in tegenstelling tot de ge-
proletariseerde beroepsgroepen. De machtspositie die hieruit zou kunnen voortvloeien 
wordt echter gemitigeerd door de spreiding van de belangen over vele beroepsgroepen. 
De beroepsgroep van de sigarenfabrikanten is daarbij weliswaar de grootste maar is te-
gelijkertijd niet overheersend. Datzelfde geldt voor degenen die bij de sigarenfabrikanten 
krediethypotheken afsloten: sigarenmakers waren daarbij weliswaar de grootste ‘klant-
groep’, maar vormden wel steeds een minderheid van de geldnemers die bij de tabaks-
ondernemers aanklopten voor een lening.

Op basis van de analyse van de financiële machtsbron kan worden geconcludeerd dat 
deze een beperkte reikwijdte en intensiteit kende. Slechts een deel van de populatie werd 
immers met deze machtsbron bestreken en de intensiteit was evenzeer beperkt, aange-
zien reële maar niet onbeperkte ontsnappingsmogelijkheden aanwezig waren, bijvoor-
beeld door buiten Valkenswaard geld te lenen of gedurende enige tijd bij familie of vrien-
den in te gaan wonen.

Conclusie financieel-economische machtsbronnen
In financieel-economisch opzicht namen zoals verwacht in het bijzonder de grote tabaks-
fabrikanten een sterke machtspositie in. Omdat het aantal gezinshoofden dat actief was in 

115    Van den Eerenbeemt, ‘Handels- en industriebanken in Noord-Brabant’, 195-200.
116   RHCe, NA Veldhoven, inv.nr. 122, Repertorium 1891, aktenummer 493.
117    Exclusief de sigarenfabrikanten.
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de sigarenindustrie toenam, bepaalden de tabaksfabrikanten in de periode 1880-1920 in 
steeds grotere mate voor grote delen van de Valkenswaardse bevolking niet alleen primai-
re zaken als inkomenspositie, maar ook het gedrag op de werkvloer, het consumptiepa-
troon en de situatie bij ziekte. Deze machtspositie werd deels gecombineerd, en daardoor 
ook versterkt, met een toenemende invloed op het gebied van huisvesting en kredietverle-
ning aan sigarenmakers. Daardoor nam niet alleen de reikwijdte van de macht toe maar 
ook de intensiteit daarvan. Ook buiten de kring van werknemers werd de reikwijdte van 
de machtspositie van de grotere sigarenfabrikanten vergroot op basis van de financiële 
machtsbron. Daarentegen waren op de onroerendgoedmarkt ook andere spelers dan de 
sigarenfabrikanten actief waardoor de grotere fabrikanten, in tegenstelling tot hetgeen bij 
de economische machtsbron het geval was, geen alleenheersers waren waar het gaat om 
de financiële machtsbron.

Politiek-maatschappelijke machtsbronnen

Nadat in de vorige paragrafen is ingegaan op de eerste machtsbron, de financieel-econo-
mische, wordt nu aandacht besteed aan de reikwijdte en intensiteit van de tweede machts-
bron, de politiek-maatschappelijke. Deze machtsbron omvat in deze studie vier secundai-
re machtsbronnen, namelijk het lidmaatschap van het gemeente-, arm- en kerkbestuur 
en dat van het college van zetters. Giddens schaart deze ‘individuals who occupy formally 
defined positions of authority at the head of a social organisation or institution’ onder de 
term ‘elite group’ en geeft daarmee impliciet aan dat aan het lidmaatschap van dergelijke 
besturen machtspotentie was verbonden.118 Ook hier blijkt dat machtspotentie nagenoeg 
altijd leidt tot machtsuitoefening. Zo initieerde sigarenfabrikant en raadslid H.J. Hoekx bij-
voorbeeld in 1915 een raadscommissie die zich speciaal toelegde ‘op het van lieverleden 
verkrijgen van verharde wegen’. Uiteindelijk werd in de jaren erna 2.100 meter gemeen-
teweg bestraat. Dat kwam de fabrikanten goed uit nadat de vrachtauto zijn intrede had 
gedaan in het straatbeeld en concurrerend werd ten opzichte van de trein, waarmee de 
Valkenswaardse fabrikanten altijd uit de voeten hadden gekund.119 Hetzelfde raadslid wist 
ook in het najaar van 1918 een bijdrage van de sigarenfabrikanten aan een woningbouw-
programma af te houden.120

Bij de secundaire machtsbron gemeenteraad is overigens sprake van een dubbele gelaagd-
heid, namelijk het recht om een stem uit te brengen en het lidmaatschap van de gemeen-
teraad. Elk van de secundaire machtsbronnen wordt hieronder behandeld, waarbij voor 
de gemeenteraad aandacht wordt besteed aan zowel het actieve als het passieve kiesrecht.

Bestuursleden
Tot aan de invoering van het algemeen kiesrecht, voor mannen in 1917 en voor vrouwen in 
1919, gold voor de eersten een deelnamebeperking, terwijl de laatsten het kiesrecht geheel 
ontbeerden. Wel bezaten vrouwen vanaf 1917 het passieve kiesrecht, zij konden dus wel 
gekozen worden. De deelnamebeperking bestond hieruit dat een bepaalde leeftijd moest 
zijn bereikt, vanaf 1850 23 jaar en na 1896 25 jaar, en een minimumbedrag aan belasting 
moest zijn betaald (de census). De nieuwe kieswet van 1896 verlaagde weliswaar de be-
lastinggrens, maar stelde tegelijkertijd aanvullende bezits-, inkomens- en bekwaamheids-
eisen. In de periode 1851-1887 bedroeg de kiesrechtcensus voor de gemeenteraadleden de 
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helft van die voor de Tweede Kamer en Provinciale Staten. Met de kieswetwijziging van 
1887 gingen voor de drie bestuursniveaus dezelfde, en voor het eerst ook landelijk uni-
forme, grenzen gelden.121 De census was sterk gerelateerd aan inkomen en bezit doordat 
deze was gebaseerd op de aanslagen voor de personele belasting, de grond- of de vermo-
gensbelasting. Na de wijziging van 1896 was zo’n 90% van de kiezers ‘belastingkiezer’, 
omdat zij werden aangeslagen voor ten minste een van deze belastingmiddelen.122 

Tabel 5.7 Aantal kiesgerechtigden voor de Provinciale Staten in verschillende plaatsen en re-

gio’s als percentage van het totale aantal inwoners, 1851-1910

Jaar Valkenswaard Kempen Kempen (excl. Eindhoven) Noord-Brabant Nederland

1851 3,5% 3,2% 3,0% 4,2% 2,7%

1880 3,5% 3,4% 3,0% 3,8% 3,0%

1890 7,0% 7,1% 7,1% 7,2% 6,5%

1900 12,5% 13,5% 13,6% 12,2% 11,2%

1910 14,5% 14,5% 14,5% 13,2% 14,6%

Bron: cijfers Valkenswaard, Noord-Brabant en de Kempen: BHIC, Toegangsnummer 17, Provinciaal Bestuur Noord-
Brabant, 1814-1920, inv.nrs. 8390-8447, Verslagen over toestand provincie en bekendmakingen, 1851-1910; cijfers 
Nederland: Blok en De Meere, ‘Welstand, ongelijkheid in welstand en censuskiesrecht in Nederland’, 205.

Aangezien voor het aantal kiesgerechtigden voor de Provinciale Staten het meeste verge-
lijkingsmateriaal voorhanden is, zijn hiervan de resultaten voor de diverse geografische en 
bestuurlijke entiteiten op een rij gezet (tabel 5.7). In 1851 waren 41 Valkenswaardenaren 
gerechtigd tot het kiezen van de leden van de Provinciale Staten, 3,5% van de populatie. 
Dit niveau bevond zich boven dat van de Kempen (3,2%), zeker als daarvan de stad Eindho-
ven wordt uitgezonderd. Deze gemeente kende tenslotte een sociaaleconomische samen-
stelling die sterk afweek van die van de omliggende dorpen. Valkenswaard en de Kempen 
bevonden zich weliswaar onder het provinciale procentuele niveau van kiesgerechtigden 
maar wel ruim boven het landelijke. Ook in 1880 bevond Valkenswaard zich met een kies-
gerechtigdenpercentage van 3,5% nog boven het regionale gemiddelde, maar in 1890 wa-
ren beide percentages elkaar nagenoeg genaderd op 7%. In 1900 kwam Valkenswaard één 
procentpunt lager uit dan de regio, een achterstand die evenwel in het daaropvolgende de-
cennium weer werd ingelopen. Deze ontwikkeling is verklaarbaar vanuit de constateringen 
in het vorige hoofdstuk, waarin overeenkomstige afwijkende inkomensontwikkelingen 
werden vastgesteld tussen ‘landbouwgemeenten’ en meer geïndustrialiseerde plaatsen.

Vervolgens wordt de ontwikkeling van het aantal kiezers voor de gemeenteraad in ogen-
schouw genomen. Dit college vormde immers plaatselijk het belangrijkste politieke or-
gaan. Zoals al is aangegeven bedroeg tot 1887 de census voor het kiesrecht van de ge-
meenteraad de helft van die voor de Provinciale Staten.123

118    Giddens, ‘Elites in British class structure’, 4.
119   RHCe, GA VW, inv.nr. 355, Verslag gemeenteraadsvergadering van 27 november 1915, 15 februari 1916 en 31 

maart 1917; inv.nr. 493, Gemeenteverslag 1918.
120   RHCe, GA VW, inv.nr. 355, Verslag gemeenteraadsvergadering van 21 september en 2 november 1918.
121    De Vries, ‘Het censuskiesrecht en de welvaart’, 179-183, 213.
122   De Vries, ‘Het censuskiesrecht en de welvaart’, 180-181, 218.
123    De Vries, ‘Het censuskiesrecht en de welvaart’, 183.
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Tabel 5.8 Aantal kiesgerechtigden voor de gemeenteraad Valkenswaard als percentage van de 

totale bevolking, het aantal inwoners boven de 23 jaar en het aantal mannelijke inwoners bo-

ven de 23 jaar, 1851-1910

Jaar % Bevolking % Inwoners > 23 jaar % Mannelijke inwoners > 23 jaar

1851 5,0% 8,7% 17,4%

1880 7,7% 14,3% 27,1%

1890 7,1% 14,8% 28,4%

1900 11,9% 24,2% 46,7%

1910 13,6% 28,8% 56,3%

Toelichting: vanwege de vergelijkbaarheid is de leeftijdsgrens steeds op 23 jaar gesteld ondanks dat de kiesgerech-
tigde leeftijd na 1896 werd verhoogd tot 25 jaar. Het verschil in percentages voor Valkenswaard ten opzichte van ko-
lom 2 van tabel 5.7 wordt veroorzaakt door verschillen in de hoogte van de census voor kiesrecht voor de gemeen-
teraad c.q. de Provinciale Staten (voor de peiljaren tot en met 1880) en verschillen in getallen in de bronnen (voor 
de peiljaren 1890-1920).
Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1850, 1281-1228, Bevolkingsregisters 1850 en 1880-1910; inv.nrs. 1233-1236, Dienstbo-
denregisters 1880-1921; RHCe, GA VW, inv.nrs. 426-485, Gemeenteverslagen 1851-1910.

In 1851 werd de gemeenteraad gekozen door zestig mannen, in 1910 daarentegen moch-
ten 440 mannen hun gemeentelijke vertegenwoordigers kiezen. In dat laatste jaar betrof 
dat ruim de helft van de mannen boven de 23 jaar, terwijl zestig jaar eerder slechts één 
op de zes mannen uit die leeftijdscategorie stemgerechtigd was. Maar omdat vrouwen in 
1910 nog geen stemrecht hadden, werden de leden van de gemeenteraad op dat moment 
toch nog maar door iets meer dan een kwart van de meerderjarige inwoners gekozen (ta-
bel 5.8). Gedurende nagenoeg de gehele onderzochte periode werden derhalve de leden 
van de gemeenteraad gekozen door een (klein) deel van de meerderjarige inwoners, be-
paald door sekse en de omvang van inkomen en vermogen.

De gemeenteraad maakte onderdeel uit van het gemeentebestuur, dat daarnaast bestond 
uit de door de minister, op voordracht van de Commissaris van de Koning(in), benoemde 
burgemeester en de door de raad benoemde wethouders.124 Tot 1903 telde Valkenswaard 
zeven raadsleden inclusief, daarna exclusief de burgemeester. De laatste werd overigens 
niet gekozen maar op voordracht van de gemeenteraad benoemd door de Koning(in). In 
de periode 1880-1920 werd de burgemeestersfunctie uitgeoefend door achtereenvolgens 
Jasper van Best (1879-1903), Wilhelmus Thijssen (1903-1911) en Johan van Hoorn (1911-
1919). Alleen de eerste was in Valkenswaard geboren. Op het einde van de onderzochte 
periode ten slotte trad Elise Kuijper aan (1920-1940).125

In 1911 werd vanwege de overschrijding van het inwonertal van 3.000 het aantal raads-
leden uitgebreid tot elf. De omvang van het gemeentelijk budget steeg in de periode 1880-
1920 voortdurend.126 De uitgaven namen toe van 5.166 gulden in 1880, via 15.220 gul-
den in 1900 tot 40.980 gulden in 1915. De uitgaven in de rekening van 1920 bedroegen 
639.210 gulden, maar dit bedrag werd sterk beïnvloed door eenmalige uitgaven ten behoe-
ve van de aanleg van elektriciteit en subsidies ten behoeve van het woningbouwprogram-
ma. Zonder deze incidentele posten zouden de uitgaven circa 150.000 gulden hebben be-
dragen.127 De stijging van de uitgaven tussen 1915 en 1920 is voornamelijk het gevolg van 
de in deze jaren optredende inflatie. In de onderzochte periode, 1880-1920, was sprake 
van een overheid op afstand. Daardoor waren de uitgaven niet alleen relatief bescheiden 
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van omvang, maar kenden deze ook een beperkte beïnvloedingsmogelijkheid. Zo bestond 
een groot deel van de kosten uit de salarissen van gemeentelijk en onderwijzend perso-
neel, en vergoedingen voor functionarissen als wethouders of voor werkzaamheden ten 
behoeve van de armen verricht door de gemeentearts. In 1900 zijn in het gemeentelijke 
uitgavenpatroon ook inspanningen zichtbaar op het gebied van ontginningen. Pas in het 
laatste decennium, 1910-1920, werden, zij het nog op bescheiden schaal, infrastructu-
rele werkzaamheden in gang gezet. Overigens was voor veel besluiten en verordeningen 
goedkeuring vereist van het provinciale bestuur. Gemiddeld genomen was over de drie 
peiljaren 1880, 1900 en 1915 tezamen bijna een derde (32,9%) van de gemeentelijke ont-
vangsten te scharen onder de noemer ‘buitengewone ontvangsten’. In die jaren betrof dat 
nagenoeg altijd een aangegane geldlening. Ook de rijksuitkeringen, veelal ter bekostiging 
van het plaatselijke onderwijs, namen een relatief belangrijke plaats en waren gemiddeld 
goed voor 18,5% van de totale inkomsten, gevolgd door de inkomsten uit gemeentelijke 
bezittingen (gemiddeld 13,9%). De laatste grote inkomstenstroom bestond uit belasting-
opbrengsten, gemiddeld goed voor ruim een kwart van de gemeentelijke ontvangsten 
(25,8%). Naast opcenten op landelijk geheven belastingmiddelen zorgde ook de gemeen-
telijke hoofdelijke omslag voor inkomsten. Over de drie peiljaren tezamen was deze bron 
goed voor 15,4% van de totale gemeentelijke ontvangsten. Aangezien de raad en het colle-
ge van B en W niet alleen de kohieren van de hoofdelijke omslag vast- en opstelden, maar 
ook de lijsten voor schoolgeldreductie en eveneens bepaalde wie er in aanmerking kwam 
voor gratis medische zorg, hadden de raadsleden een behoorlijke machtspositie. Dit gold 
zeker voor de reikwijdte, die zich uitstrekte over de gehele bevolking en daarom als hoog 
kan worden gekwalificeerd. De intensiteit is te kwalificeren als ‘midden’, daar deze vari-
eert van hoog – omdat bijvoorbeeld de toegang tot onderwijs en geneeskundige zorg mede 
van hen afhing – tot laag omdat de overheid in de breedte toch enigszins op afstand stond.

Nadat de Wet tot regeling van het Armbestuur (Armenwet 1854) in juni 1854 een feit 
was geworden, was de gemeenteraad ex artikel 4 van deze wet verplicht een reglement 
op te stellen voor de gemeente-instellingen.128 Dit leidde op 27 augustus 1855 tot de vast-
stelling door de Valkenswaardse gemeenteraad van de ‘Verordening regelend het bestuur 
en beheer der instellingen van weldadigheid, bekend onder den naam van H. Geest arm-
bestuur’.129 De inhoud van deze verordening is echter niet bewaard gebleven. Uit de ge-
meenteraadsverslagen blijkt dat de raad de drie armmeesters aanstelde voor een termijn 
van steeds zes jaar. Aangezien de armenzorg onder de werking van de Armenwet 1854 
een taak was van particuliere instellingen van weldadigheid, beslisten de armmeesters 
over het toekennen van onderstand en over de hoogte en de vorm, in geld of in natu-
ra, daarvan.130 De macht die de armmeesters konden uitoefenen over een naar verhou-
ding beperkt maar kwetsbaar deel van de Valkenswaardse bevolking, was dan ook relatief 

124   Van Mierlo, ‘Het ambt en de bekleders’, 78 en 90; Gemeentewet 1851, artt. 1, 59 en 79 (Staatsblad van het Ko-
ningrijk der Nederlanden, 5 juli 1851 (nr. 85)).

125    Van Mierlo, ‘Het ambt en de bekleders’, 92-99.
126   Zie bijlage 12 Ontvangsten en uitgaven gemeente Valkenswaard.
127   RHCe, GA VW, inv.nrs. 794-834, Gemeenterekeningen 1880-1920.
128   Nauta, Het Wetboek voor iedereen, Wet op het Armbestuur, 542.
129   RHCe, GA VW, inv.nr. 430, Gemeenteverslag 1855.
130   Wet tot regeling van het armbestuur, art. 20 (Nauta, Het Wetboek voor Iedereen, 546).
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groot. In het vorige hoofdstuk bleek dat slechts een verhoudingsgewijs klein deel van de 
Valkenswaardse bevolking werd of kon worden ondersteund en dat ondersteuning pas 
plaatsvond bij een dreiging om onder subsistence level te geraken. De reikwijdte van de 
macht van de armmeesters was feitelijk beperkt tot de laagstbetaalden en de bezitslozen, 
maar tegelijkertijd was de intensiteit erg groot, want hun beslissingen konden het ver-
schil betekenen tussen leven en dood. Het feit dat de rooms-katholieke parochie in Val-
kenswaard geen armenfonds kende vergrootte de afhankelijkheid van de behoeftigen en 
daarmee de macht van de armmeesters. De plaatselijke Nederlands hervormde kerkge-
meenschap daarentegen kende wel een diaconie, maar deze ondersteunde slechts de ei-
gen geloofsgenoten, beperkt in getal.131

Het derde bestuursorgaan was het college van zetters van ’s rijksbelastingen. Dit be-
stond krachtens de wet van 5 april 1870, met ingang van 1 januari 1871. De zetters werden 
op voordracht van de gemeenteraad benoemd door de Commissaris van de Koning(in) 
voor de tijd van vier jaar.132 Voor gemeenten beneden de 10.000 inwoners bestond dit col-
lege uit vijf personen, onder wie qualitate qua de burgemeester. De taak van het college 
was het samen met de inspecteur der directe belastingen vaststellen van de aanslagen in 
de personele belasting. Nadat de wet op de personele belasting in 1919 werd gewijzigd, 
verleenden de zetters nog slechts hun medewerking aan de vaststelling van de belastbare 
opbrengst van onroerend goed. In 1927 werd het instituut van zetters opgeheven.133 Door 
de invloed van de zetters op de bepaling van de inkomens- en vermogenspositie als grond-
slag voor de heffing van belasting bezat dit college een zekere machtspositie. De reikwijd-

Afb. 5.8 Jasper van Best (1842-
1903), burgemeester van Val-
kenswaard van 1879 tot 1903 
(RHCe, collectie Van Best-Maas).
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te van deze machtsbron was behoorlijk. Hoewel exacte cijfers ontbreken, mag, gezien het 
aantal stemgerechtigden voor de gemeenteraad, worden aangenomen dat een behoorlijk 
deel van de Valkenswaardse gezinshoofden in aanmerking kwam voor een aanslag in 
de genoemde landelijke belastingmiddelen. De intensiteit van deze secundaire machts-
bron was beperkt. Niet alleen omdat zij slechts op een onderdeel van de uitgaven van bur-
gers betrekking had, namelijk de te betalen belasting, maar ook omdat het college daarbij 
moest samenwerken met een derde, de belastinginspecteur.

De vierde secundaire machtsbron vormt het kerkbestuur. Valkenswaard kende in de 
gehele onderzoeksperiode tot 1920 slechts één parochie. Het bestuur van deze Sint-Nico-
laasparochie, dat in augustus 1854 was ingesteld, bestond tussen 1880 en 1920 naast de 
pastoor, die qualitate qua het voorzitterschap bekleedde, uit vier en vanaf 1910 uit vijf per-
sonen.134 Als pastoors traden in de onderzochte periode op Hubertus van Sluijsvelt (1880-
1896) en Johannes Leenen (1896-1925), beiden niet in Valkenswaard geboren. Zij werden 
benoemd door de bisschop van ’s-Hertogenbosch. Ook de overige bestuursleden werden, 
zij het op voordracht van het kerkbestuur, door de bisschop benoemd ‘uit de achtenswaar-
digste en bekwaamste meerderjarige mansleden der Parochie’, steeds voor een periode 
van vier jaar.135 Het kerkbestuur was gehouden om ‘met ijver en trouw’ de ‘tijdelijke stoffe-
lijke belangen’ van de parochie te behartigen.136 Maar voor veel besluiten was instemming 
nodig van het bisdom.137 De macht die een kerkbestuurslid in directe zin kon uitoefenen, 
was naar buiten toe beperkt. De beheersmacht was immers in eerste instantie gericht op 
de materiële zijde van het plaatselijke instituut kerk. Maar de bestuursleden stonden dicht 
bij de persoon die ging over de immateriële, de religieuze, zaken, namelijk de pastoor. 
Door de toenemende invloed van de rooms-katholieke kerk groeide ook de machtspositie 
van de plaatselijke zielenherders. Daarom moet ook de macht van de kerkmeesters niet 
worden onderschat. Nagenoeg alle inwoners van Valkenswaard waren immers katholiek 
en kerkten in het enige kerkgebouw ter plaatse, de Nicolaaskerk. Pas in 1921 werd in de 
gemeente een tweede kerkgebouw geconsacreerd, toegewijd aan Sint-Antonius.138 De reik-
wijdte van deze secundaire machtsbron was groot en had betrekking op nagenoeg alle Val-
kenswaardenaren. Van de intensiteit van deze machtsbron mag worden aangenomen dat 
die in het tijdvak 1880-1920 met de invloed van de rooms-katholieke kerk toenam. Daarbij 
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de rol die de plaatselijke geestelijkheid ging spelen 
in de arbeidersorganisaties en bij arbeidsconflicten. Hierop wordt in het volgende hoofd-
stuk uitgebreid ingegaan.

131    RHCe, GA VW, inv.nr. 1590, Staten van weldadigheidsinstellingen in de gemeente, opgemaakt in het kader van 
de Armenwet 1854, 1900-1921; inv.nr. 351, Verslag gemeenteraadsvergadering van 14 juni 1882.

132    Wet van 5 april 1870, houdende instelling van college van zetters voor ’s rijks directe belastingen, staatsblad 
63 (gewijzigd: 2 oktober 1893, staatsblad 149).

133    BHIC, Toegangsnummer 7698, Gemeentebestuur Veghel, 1811-1936, Inventaris van het archief van het ge-
meentebestuur gevormd onder beheer van de gemeentesecretaris, 2.3.2. Het archief van het college van zet-
ters, 2.2.14.1. Inleiding. 

134   Archief Parochie H. Nicolaas Valkenswaard, Notulenboek met notulen kerkbestuur 1854-1924, Vergadering 13 
juli 1910.

135    Algemeen Reglement voor de Parochiale Kerkbesturen, artt. 6 en 10.
136   Algemeen Reglement voor de Parochiale Kerkbesturen, artt. 2 en 19.
137    Zie bijvoorbeeld Algemeen Reglement voor de Parochiale Kerkbesturen, art. 20.
138    Bots, Valkenswaard. Momenten uit heden en verleden, 132.
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Elk van de genoemde bestuurders bezat derhalve een machtsbron, zij het dat de reik-
wijdte en de intensiteit daarvan steeds verschilde. Tevens moet niet uit het oog worden 
verloren dat macht niet alleen bestaat uit het vermogen om besluiten te nemen, maar ook 
om deze te voorkomen, de zogenoemde ‘non-decisiesituaties’.139 Het nadeel van deze laat-
ste vorm van machtsuitoefening is echter dat zij veelal in de archieven nauwelijks sporen 
achterlaat en aldus onttrokken blijft aan het latere oog van de buitenwereld. Een enkele 
keer is dat echter niet het geval, zoals blijkt uit het eerder aangehaalde succes van raads-
lid-sigarenfabrikant H.J. Hoekx, die in een vroeg stadium een bijdrage van de sigarenfa-
brikanten aan een plaatselijk woningbouwprogramma wist te voorkomen nog voordat het 
plan in stemming werd gebracht.140

Tabel 5.9 Soorten en aantallen combinaties van bestuursfuncties, Valkenswaard 1880-1920

Bestuurscombinaties Aantal

Raadslid/Zetter 6

Raadslid/Kerkmeester 4

Raadslid/Armmeester 2

Armmeester/Zetter 2

Kerkmeester/Raadslid/Zetter 1

Totaal 15

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 351-356, Registers van notulen van de gemeenteraad, 1880-1920; Archief Parochie H. 
Nicolaas Valkenswaard, Notulenboek met notulen kerkbestuur 1854-1924.

Tabel 5.10 Beroepsverdeling van politiek-maatschappelijke bestuursfunctionarissen als per-

centage van alle mannen boven de 23 jaar volgens het bevolkingsregister in datzelfde beroep 

werkzaam, Valkenswaard 1880-1920

Hoofdberoepsgroep
Beroepsverdeling
bestuursfuncties141

Beroepsverdeling
vlg. bevolkingsre-

gister van mannen 
boven de 23 jaar142

Over- c.q. onder- 
vertegenwoordiging

Ambachtelijk bedrijf 29,7% 19,8% +/+ 9,9%

Handel en verkeer 28,1% 4,1% +/+ 24,0%

Landbouw 7,8% 16,9%  -/- 9,1%

Overheid en vrije beroepen 6,3% 9,0% -/- 2,7%

Sigarenfabrikant 15,6% 3,0% +/+ 12,6%

Sigarenmaker 4,7% 26,5% -/- 21,8%

Overig 7,8% 20,7% -/- 12,9%

Totaal 100,0% 100%

N 64 3.407

Bron: RHCe, GA VW, inv.nr. 351-356, Registers van notulen van de gemeenteraad, 1880-1920; Parochiearchief Paro-
chie N. Nicolaas Valkenswaard, Notulenboek met notulen kerkbestuur 1854-1924; RHCe, GA VW, inv.nrs. 1218-1229 
Bevolkingsregisters 1880-1920; inv.nrs. 1233-1236, Dienstbodenregisters 1880-1921; inv.nrs. 1244 en 1245, Gezins-
kaartensysteem en Afzonderlijk registratiekaartensysteem 1920-1934.
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In de periode 1880-1920 hebben in de eerdergenoemde 4 besturen 64 functionarissen 
zitting gehad, door functiecumulatie te herleiden tot 48 verschillende personen. Veertien 
personen vervulden, nagenoeg altijd gelijktijdig, twee bestuursfuncties, één persoon drie. 
De meeste dubbelfuncties (86,6%) werden uitgeoefend in combinatie met die van raads-
lid (tabel 5.9). Deze dubbelfuncties brachten niet alleen organisaties met elkaar in verbin-
ding, maar zij leidden ook tot machtscumulatie op individueel niveau en een grotere kans 
op een gesloten front van machthebbers.143

Als wordt gekeken naar de beroepen van de bestuurders, dan valt op dat meer dan de 
helft (57,8%) van de bestuurders afkomstig was uit kringen van het ambachtelijk bedrijf, 
handel of verkeer (tabel 5.10). Gerelateerd aan de beroepsverdeling van mannen boven 
de 23 jaar waren zij dan ook sterk oververtegenwoordigd. In iets mindere mate gold dat 
laatste ook voor de sigarenfabrikanten. Sigarenmakers en landbouwers waren daarente-
gen sterk ondervertegenwoordigd in de plaatselijke besturen, evenals de categorie overige 
beroepen.

In totaal maakten de 48 verschillende bestuurders tussen 1880 en 1920 734 bestuurs-
jaren vol, gemiddeld 15,3 per persoon.144 De bestuursleden waren voor het overgrote deel 
(82,8%) autochtonen, maar dit aandeel verschilde per instituut. Het aandeel autochtonen 
was het laagst in de gemeenteraad (75%), gevolgd door het kerkbestuur (83,3%) en het col-
lege van zetters (91,7%). Het armbestuur ten slotte bestond gedurende het gehele tijdvak 
alleen uit in Valkenswaard geboren personen. Tabel 5.11 laat zien dat, uitgedrukt in het to-
taal aantal bestuursjaren, de gemeenteraadsleden het grootste bestuurlijke aandeel lever-
den. Tegelijkertijd was de gemiddelde lidmaatschapsduur van dit gremium met 8,9 jaar 
het kortst. Het armbestuur kende in die zin de grootste bestuurlijke stabiliteit, met een 
gemiddelde bestuurstermijn van 14,9 jaar, direct gevolgd door het kerkbestuur (14,4 jaar) 
en op enige afstand door het college van zetters met 13 jaar. Dit waren behoorlijk lange 
zittingstermijnen, zeker gezien het feit dat alleen de bestuursjaren gelegen in het tijdvak 
1880-1920 in deze telling zijn opgenomen.

Om een indicatie te krijgen van de omvang van deze machtsbron is niet zozeer het aan-
tal bestuursleden van belang maar met name de zittingsduur, uitgedrukt in bestuursjaren 
gedurende welke de macht feitelijk kon worden uitgeoefend. Tabel 5.11 geeft, op basis van 
de beroepsvermelding uit het bevolkingsregister van de bestuursleden bij hun aantreden, 
het procentuele belang weer van het aantal jaren dat zij van het bestuur deel uitmaakten. 
Gedurende het gehele tijdvak 1880-1920 waren voor de vier besturen opnieuw leden uit 
de beroepscategorieën ambachtelijk bedrijf en handel en verkeer verantwoordelijk voor 
het overgrote deel (68,1%) van het totale aantal bestuursjaren (734). De sigarenfabrikan-
ten volgden nu op grotere afstand met een aandeel van 10,1%. Dit betekent dat zij ge-

139   Felling, Lokale macht en netwerken, 107.
140   RHCe, GA VW, inv.nr. 355, Verslag gemeenteraadsvergadering van 21 september en 2 november 1918.
141    De getallen in deze kolom zijn uitgedrukt in een percentage van het totale aantal bestuursfunctionarissen 

(64).
142   Dit betreft de cumulatie van het aantal meerderjarige mannen, mannen boven de 23 jaar, op de vijf peildata, 

te weten 1880, 1890, 1900, 1910 en 1920. Deze subpopulatie bracht immers de bestuursleden voort.
143   Felling, Lokale macht en netwerken, 135.
144   Het aantal bestuursjaren is berekend door per bestuurslid het laatste jaar van bestuurslidmaatschap te ver-

minderen met het eerste, voor zover vallend in de periode 1880-1920, en vervolgens de verkregen bestuursja-
ren te sommeren.
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middeld minder bestuursjaren maakten dan hun collega-bestuurders uit de beide eerder 
genoemde beroepsgroepen. De bestuursleden uit het ambachtelijke bedrijf waren voor-
namelijk leerlooiers (70%) en bakkers (14,5%). In de categorie handel en verkeer maak-
ten kooplieden en handelsreizigers de dienst uit (58%), terwijl in de hoofdberoepscate-
gorieën landbouw en sigarenfabrikant door hun homogene samenstelling geen verdere 
uitsplitsing mogelijk is. Leerlooiers, bakkers, kooplieden, landbouwers en sigarenfabri-
kanten tekenden gezamenlijk voor bijna driekwart (72%) van de bestuursjaren. Hoewel 
de sigaren fabrikanten gerelateerd aan hun absolute aantal in de plaatselijke besturen re-
latief oververtegenwoordigd waren, namen zij daarin getalsmatig geen overheersende po-
sitie in.

Tabel 5.11 laat zien dat de verdeling van de posities over de vier afzonderlijke bestu-
ren sterk verschilde per beroepsgroep. Zo namen de ambachten, landbouwers, overheid 
en vrije beroepen in het arm- en kerkbestuur een sterkere positie in dan in de gemeen-
teraad of in het college van zetters, terwijl in de beroepscategorieën handel en vooral si-
garenfabrikant het omgekeerde het geval was. Blijkbaar ging de bestuurlijke interesse 
van de fabrikanten veeleer uit naar de meer politieke bestuursfuncties dan naar de meer 
maatschappelijk georiënteerde posities, bijvoorbeeld omdat de invloed voortvloeiend uit 
de eerstgenoemde functies beter aansloot bij hun industrieel ondernemerschap. Niet elke 
bestuursfunctie was dus voor iedereen even aantrekkelijk. Arbeiders of sigarenmakers 
kwamen in het bestuurlijke plaatje niet of nauwelijks voor. Alleen in de gemeenteraad 
nam de laatste beroepsgroep vanaf 1911 een, zij het zeer bescheiden, positie in. De eerste 

Tabel 5.11 Beroepsverdeling van politiek-maatschappelijke bestuursfunctionarissen naar rato 

van het aantal bestuursjaren, Valkenswaard 1880-1920

Hoofdberoepsgroep Armmeester Kerkmeester Raadslid145 Zetter Totaal

Ambachtelijk bedrijf 47,1% 54,3% 22,0% 27,6% 34,9%

Handel en verkeer 19,3% 11,6% 45,8% 44,9% 33,2%

Landbouw 10,1% 16,8% 8,7% 0,0% 9,0%

Overheid en vrije beroepen 16,0% 14,5% 4,5% 8,3% 9,5%

Sigarenfabrikant 0,0% 2,9% 13,6% 19,2% 10,1%

Sigarenmaker 0,0% 0,0% 3,5% 0,0% 1,4%

Overig 7,6% 0,0% 1,7% 0,0% 1,9%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Aantal berekende bestuurs jaren 119 173 286 156 734

% bestuursjaren van totaal 16,2% 23,6% 39,0% 21,2% 100%

Aantal bestuursleden 8 12 32 12 64

Gemiddelde termijn (in jaren) 14,9 jr 14,4 jr 8,9 jr 13 jr 11,5 jr

Toelichting: de percentages zijn uitgedrukt in bestuursjaren. Zo is bijvoorbeeld in het armbestuur 47,1% van de 119 
bestuurslidmaatschapsuren ingevuld door bestuursleden die bij hun aantreden een beroep uitoefenden in de cate-
gorie Ambachtelijk bedrijf.
Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 351-356, Registers van notulen van de gemeenteraad, 1880-1920; Parochiearchief Paro-
chie H. Nicolaas Valkenswaard, Notulenboek met notulen kerkbestuur 1854-1924; RHCe, GA VW, inv.nrs. 1218-1229, 
Bevolkingsregisters 1880-1920; inv.nrs. 1233-1236, Dienstbodenregisters 1880-1921; inv.nrs. 1244 en 1245, Gezins-
kaartensysteem en Afzonderlijk registratiekaartensysteem 1920-1934.



 Macht 277

sigarenmaker in de Valkenswaardse gemeenteraad was de in Eindhoven geboren Alphon-
sus Wilhelmus Retera (1872-1950). Hij legde op 5 september 1911 de eed af. Toen burge-
meester Van Hoorn daarbij uitsprak de hoop uitsprak dat de nieuwe raadsleden vele jaren 
de belangen van de gemeente zouden mogen dienen, vulde Retera prompt aan: ‘en die 
[belangen] van de werkman dat in den Raad nog wel te wenschen overlaat’. Toch was zijn 
invloed beperkt, zo blijkt uit de raadsnotulen. Als zijn voornaamste wapenfeit gold wel-
licht het in 1916 aanzwengelen van de discussie over de woningnood in Valkenswaard.146 
Indirect leidde dit een vijftal jaren later tot de oprichting van een onafhankelijke woning-
bouwvereniging. Hij was een verklaard tegenstander van de verhuur van woningen door 
de (sigaren)fabrikanten aan hun werknemers: ‘Ik vind het niet goed dat de werkgever ge-
heel over de woningen heeft te beschikken, zeker niet ten opzichte van zijnen arbeider’.147 
In 1921 nam Retera afscheid als gemeenteraadslid. Retera kreeg in 1917 gedurende enige 
tijd gezelschap van de sigarenmaker/reiziger in sigaren Arnoldus ‘Kruus’ van Asten (Val-
kenswaard 1886-Eindhoven 1966), die werd gekozen nadat door het vertrek van sigaren-
fabrikant Antoon van Best een vacature was ontstaan. Het laatste sigarenmaker-raadslid 
in de periode tot en met 1920 was Willem de Natris (Den Helder 1894-Eindhoven 1966). 
Verkozen in 1919 moest hij echter wegens verhuizing naar Helmond nog in datzelfde jaar 
terugtreden. De Natris was meesterknecht bij de sigarenfabriek van de firma Gijrath en 
Bots en bekleedde daarna de functie van ‘propagandist of vrijgestelde bij de RK Tabaks-
bewerkersbond’.148

In totaal tien sigarenfabrikanten hebben in de periode 1880-1920 een politiek-maat-
schappelijke bestuursfunctie vervuld, met een gezamenlijke bestuurstermijn van 74 jaar. 
Dubbelfuncties kwamen in deze beroepsgroep niet voor. Ruim de helft (52,7%) van de be-
stuursjaren werd doorgebracht in de gemeenteraad, gevolgd door het college van zetters 
(40,5%) en het kerkbestuur (6,8%). In het armbestuur vervulden de fabrikanten geen rol. 
In het tijdvak 1880-1920 is echter sprake van opmerkelijke verschillen als wordt gekeken 
naar het raadslidmaatschap. De sigarenfabrikanten waren over de gehele periode 1880-
1920 bezien goed voor een aandeel van 13,6% in de gemeenteraadsjaren. Maar vóór 1900 
bedroeg dat percentage slechts 1,6%, terwijl het over de twee decennia erna uitkwam op 
23,1%. De politieke macht van de fabrikanten was dus vooral in dat laatste tijdvak substan-
tieel. Voor een groot deel wordt deze toename verklaard door de stijging van het aantal 
grotere sigarenfabrikanten van zes in 1910 tot vijftien in 1920 (tabel 5.2). Binnen de groep 
fabrikanten-bestuurders namen de grote fabrikanten namelijk een sleutelpositie in. Ze-
ven grote fabrikanten waren goed voor 79,7% van de gemeenteraadsjaren van de tabaks-
ondernemers, terwijl drie middelgrote sigarenfabrikanten de overige jaren voor hun reke-
ning namen. De machtspositie van de sigarenfabrikanten krijgt een extra lading doordat 
naast het raadslidmaatschap, gedurende de periode 1899-1918 ook steeds één van bei-
de wethouders sigarenfabrikant was. Dit waren respectievelijk Petrus Dominicus Gijrath 

145   Tot 1903 maakte de burgemeester ook deel uit van de gemeenteraad. Dit lidmaatschap is niet verwerkt in deze 
tabel.

146   RHCe, GA VW, inv.nr. 355, Verslag gemeenteraadsvergadering van 29 april 1916.
147   RHCe, GA VW, inv.nr. 355, Verslag gemeenteraadsvergadering van 21 september 1918.
148   RHCe, GA VW, inv.nr. 405, Registers van minuten van uitgaande stukken van de burgemeester, 3 november 

1919.



278 5 Ondernemersmacht

(1899-1907), Antonius van Best (1907-1911) en Joannes Wilhelmus de Louw (1911-1918).149 
Verder werd het burgemeesterschap lange tijd, van 1879 tot 1903, bekleed door Jasper van 
Best, die als persoon nauw gelieerd was aan de grootste sigarenfabriek in die periode, de 
firma Gebroeders Van Best.

Landbouwers kwamen veel minder voor in de diverse besturen dan getalsmatig van 
deze beroepsgroep verwacht zou mogen worden. Zij organiseerden zich in de periode 
1880-1920 veel meer in eigen kring. Bestond het eerste bestuur van de coöperatieve boter-
fabriek Hollandia in 1896 voornamelijk uit buitenstaanders, niet zijnde landbouwers, in 
1914 was daarvan geen sprake meer en zaten er alleen landbouwers op het pluche. De 
emancipatie van de Valkenswaardse boeren was toen in organisatorische zin compleet, 
aangezien in de tussenliggende periode ook al een afdeling van de Noordbrabantsche 
Christelijke Boerenbond (NCB) was opgericht (1901), evenals een coöperatieve eiervereni-
ging (Sint-Nicolaas, 1911) en een Boerenleenbank (1912).150 

Afb. 5.9 Landbouwersvoor-
man Thielemanus Smets (1865-
1951), voorzitter van de coöpe-
ratieve zuivelfabriek Hollandia 
(1914-1937), medeoprichter en 
bestuurslid van de plaatselijke 
NCB (1901) en van de Boeren-
leenbank (1912) (collectie H. van 
Mierlo).
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Naast een rangschikking naar beroep kunnen de bestuurders ook worden ingedeeld 
naar inkomensniveau om daarna het aantal bestuursjaren per inkomenscategorie vast te 
stellen (tabel 5.12).

Tabel 5.12 Procentuele verdeling bestuurders naar inkomenscategorie en bestuursorgaan, Val-

kenswaard 1880-1920151

Inkomenscategorie/gemiddeld inkomen
Arm-

bestuur
Kerk-

meester
Raads-

lid152 Zetter Totaal
Bestuurs-

jaren

Niet aangeslagen voor HO153 0,0% 0,0% 9,4% 0,0% 4,7% 0,3%

HO-inkomen lager dan 500 gulden 50,0% 8,3% 9,4% 8,3% 14,1% 22,5%

HO-inkomen tussen 500 en 2.000 gulden 50,0% 50,0% 43,8% 58,3% 48,4% 61,4%

HO-inkomen hoger dan 2.000 gulden 0,0% 41,7% 37,5% 33,3% 32,8% 15,8%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Aantal bestuursleden c.q. bestuursjaren 8 12 32 12 64 734

Gemiddeld inkomen in guldens154 886,– 2.384,– 3.902,– 1.963,– 2.827,–

Toelichting: de inkomens zijn ontleend aan de kohieren van de hoofdelijke omslag over de jaren 1885-1920, de in-
komens van 1880 zijn herrekend aan de hand van de kohieraanslag en de gezinssamenstelling in het bevolkingsre-
gister van 1880. Steeds is het kohierinkomen genomen van het jaar van toetreding tot het bestuur, bij het ontbreken 
daarvan het bekende inkomen van het meest nabijgelegen jaar en bij toetreding in de jaren 1881-1884 het inkomen 
van het jaar 1885.
Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 351-356, Registers van notulen van de gemeenteraad, 1880-1920; Parochiearchief Pa-
rochie H. Nicolaas Valkenswaard, Notulenboek met notulen kerkbestuur 1854-1924; RHCe, GA VW, Bevolkingsre-
gisters 1880-1910; inv.nrs. 1233-1236, Dienstbodenregisters 1880-1921; inv.nrs. 1244 en 1245, Gezinskaartensysteem 
en Afzonderlijk registratiekaartensysteem 1920-1934 en inv.nrs. 1044, 1049-1084, Kohieren van de hoofdelijke om-
slag 1880, 1885-1920.

Het gemiddelde inkomen van de bestuurders was met 2.827 gulden fors hoger dan dat 
van de Valkenswaardse bevolking als geheel (732 gulden) en bevond zich daarmee ruim in 
de hoogste inkomenscategorie (tabel 5.12). Dit laatste gemiddelde is overigens bepaald als 
een gemiddelde van de inkomens van alle gezinshoofden op de vijf peilmomenten, waar-
bij de inkomens in het peiljaar 1920 zijn gehalveerd in verband met de hoge inflatie. Voor 
de niet voor de hoofdelijke omslag aangeslagen gezinshoofden is ook nu gerekend met 
een forfaitair inkomen, in omvang twee derde van de in het betreffende peiljaar gelden-
de belastingvrije voet. Maar het gemiddelde bestuurdersinkomen is wel enigszins geflat-
teerd, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit de spreiding van de inkomens over de verschillende 

149   RHCe, GA VW, inv.nrs. 352-355, Verslagen gemeenteraadsvergaderingen 1885-1920.
150   Van Mierlo, ‘Een soepel fabriekske’, 20 en 33.
151    De inkomens van de jaren 1916-1920 zijn gecorrigeerd vanwege de sterk oplopende inflatie in die jaren. De 

inkomens van de hoofdelijke omslag in 1916, 1917, 1918, 1919 en 1920 zijn om die reden vermenigvuldigd 
met respectievelijk 0,8; 0,8; 0,67; 0,57 en 0,50, zodat zij hierdoor qua koopkracht min of meer vergelijkbaar 
worden met die in eerdere jaren. De gebruikte factoren zijn gebaseerd op de inkomensontwikkeling van de 
gulden (IISG, Waarde van de gulden/euro, dataset: cpi-netherlands2008).

152    Tot 1903 maakte de burgemeester ook deel uit van de gemeenteraad. Dit lidmaatschap is niet verwerkt in deze 
tabel. 

153    Hieronder zijn ook de gevallen gerangschikt waarin de bestuurder geen gezinshoofd was en zijn inkomen 
voor de hoofdelijke omslag eventueel in dat van het gezinshoofd was opgenomen.

154   Het gemiddelde is bepaald exclusief de niet voor de hoofdelijke omslag beschreven bestuurders.
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categorieën. Niet alleen behoorde ‘maar’ een derde van de bestuursleden tot de hoogste 
inkomenscategorie, maar ook vertonen de gemiddelde inkomens tussen de diverse be-
sturen behoorlijke verschillen. De armmeesters hadden gemiddeld het laagste inkomen 
(886 gulden), gevolgd door de zetters (1.963 gulden) en de kerkmeesters (2.384 gulden). 
De raadsleden staan afgetekend aan de top met een gemiddeld kohierinkomen van 3.902 
gulden. Maar ook hier treedt enige vertekening op omdat uitgerekend bij dit gremium van 
enkele leden de inkomens niet bekend zijn. Hoewel de absolute aantallen erg klein zijn, 
valt het op dat de rijken geen belangstelling hadden voor het armbestuur. Dit hangt deels 
samen met het eerder vastgestelde gegeven dat de grotere sigarenfabrikanten, doorgaans 
voorzien van forse inkomens, afzagen van de functie van armmeester. Ook voor een func-
tie als kerkmeester hadden de tabaksondernemers doorgaans weinig belangstelling. Toch 
lukte het de opeenvolgende pastoors om andere plaatselijke vermogenden te interesseren 
voor een dergelijk lidmaatschap, waaraan met de toenemende macht van de rooms-katho-
lieke kerk natuurlijk ook enige status ontleend kon worden.

De laatste kolom van tabel 5.12 laat ook zien dat als het aantal bestuursjaren als uit-
gangspunt wordt genomen, de midden-inkomenscategorie de overhand heeft gehad in 
de periode 1880-1920. Bijna twee derde van het totale aantal bestuursjaren werd vervuld 
door representanten uit deze groep. Zelfs bij het raadslidmaatschap, waar sprake was van 
het hoogste gemiddelde inkomen bij aantreden, blijkt bij nadere analyse dat raadsleden 
uit de hoogste inkomenscategorie goed zijn voor ‘slechts’ zestig gemeenteraadsjaren, 21% 
van het totaal. Deze ‘ondervertegenwoordiging’ van de hoogste inkomenscategorie doet 
zich ook bij de andere instituties voor en wordt enerzijds veroorzaakt doordat vertegen-
woordigers uit deze inkomensgroep gemiddeld veel kortere bestuursperioden realiseer-
den ten opzichte van de midden-inkomensgroep. Maar anderzijds heeft het ook te maken 
met het gegeven dat de hoogste inkomensgroep in absolute zin klein van omvang was. Dit 
blijkt als de inkomens van de Valkenswaardse bestuurders worden vergeleken met die van 
alle Valkenswaardse gezinshoofden. Zoals valt op te maken uit tabel 5.13, is in relatieve 
zin de bijdrage die de hogere inkomens aan de verschillende besturen leverden veel gro-
ter dan uit een evenredige verdeling van de bevolkingssamenstelling mocht worden ver-
wacht: de hoogste inkomens blijken in de bestuursorganen relatief sterk over- en de laag-

Tabel 5.13 Procentuele verdeling naar inkomenscategorie van bestuurders en gezinshoofden, 

Valkenswaard 1880-1920

Inkomenscategorie Bestuurders Gezinshoofden

Niet aangeslagen voor HO155 4,7% 31,0%

HO-inkomen lager dan 500 gulden 14,1% 21,7%

HO-inkomen tussen 500 en 2.000 gulden 48,4% 42,9%

HO-inkomen hoger dan 2.000 gulden 32,8% 4,4%

Totaal 100% 100,0%

N  64  2.635

Bron: tabel 5.12 en RHCe, GA VW, Bevolkingsregisters 1880-1910; inv.nrs. 1233-1236, Dienstbodenregisters 1880-
1921; inv.nrs. 1244 en 1245, Gezinskaartensysteem en Afzonderlijk registratiekaartensysteem 1920-1934; inv.nrs. 
1044, 1054, 1064, 1074 en 1084, Kohieren van de hoofdelijke omslag 1880, 1890, 1900, 1910 en 1920. De inkomens 
van 1920 zijn voor de inflatie gecorrigeerd door ze op 50% te stellen van het kohierinkomen.
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ste in komens sterk ondervertegenwoordigd te zijn. In de beide middencategorieën zijn 
de verschillen weliswaar kleiner, maar zij passen toch in de trend dat naarmate het inko-
men steeg, een politiek-maatschappelijke bestuursfunctie eerder in het verschiet lag. Ho-
gere inkomens hadden dus eerder toegang tot een politiek-maatschappelijke machtsbron.

Conclusie politiek-maatschappelijke machtsbronnen
Er is een positieve relatie vastgesteld tussen de hoogte van het inkomen en het (kunnen) 
bekleden van een politiek-maatschappelijke bestuursfunctie. Hoewel deze relatie vanwe-
ge de hoogte en samenstelling van de census logisch lijkt voor de politieke machtsbron 
gemeenteraad, waren aan de andere bestuurslidmaatschappen in beginsel geen inko-
menseisen verbonden. Toch blijkt ook daar het (kunnen) beschikken over een machts-
bron inkomensafhankelijk te zijn. Het aantal dubbelfuncties was beperkt, waarbij meer 
dan eens het raadslidmaatschap met een andere politiek-maatschappelijke bestuursfunc-
tie werd gecombineerd. Dit impliceert een zekere speelruimte voor de ‘machtelozen’ om-
dat er geen massieve machtsblokken waren waarin steeds dezelfde personen optraden. 
Toch was die ruimte beperkt omdat elk bestuur een eigen machtsgebied had en de burger, 
afhankelijk van zijn persoonlijke situatie en omstandigheden, in de tijd bezien te maken 
kon krijgen met elk afzonderlijk bestuur en de leden daarvan, aangezien alternatieven ter 
plaatse ontbraken.

Hoewel het aantal in dit onderzoek betrokken bestuursleden beperkt is, lijken zich 
verschillen af te tekenen in de samenstelling van de verschillende gremia qua uitgeoe-
fend beroep. Niet elke functie was voor iedereen even aantrekkelijk. Zo kwamen sigaren-
fabrikanten bijvoorbeeld niet of nauwelijks voor in een rol als arm- of kerkmeester. De 
sigarenfabrikanten traden vooral op als raadslid of als zetter en namen in deze besturen 
een substantiële maar niet overheersende positie in met bijna 16% van het totale aantal 
bestuursleden. Daarmee waren zij wel veel meer dan gemiddeld bestuurlijk actief, aan-
gezien zij gemiddeld slechts 3% van de meerderjarig mannelijke bevolking uitmaakten. 
Maar omdat hun bestuurstermijn korter was dan gemiddeld, hadden de sigarenfabrikan-
ten in aantal bestuursjaren gemeten slechts een aandeel van ruim 10%. Sigarenmakers, 
of in bredere zin arbeiders, kwamen slechts sporadisch voor in de onderzochte besturen 
en als dat al het geval was alleen als raadslid. Bij dit alles geldt steeds de beperking dat 
het ging om mannen. Vrouwen kwamen in het plaatje in het geheel niet voor. Pas in 1919 
kregen zij actief kiesrecht.

Machtsstructuur

Na de analyse van de machtsbronnen wordt nu aandacht besteed aan de machtsstructuur 
en de ontwikkeling daarvan. Vanuit stratificatiestudies is de overtuiging ontstaan dat er 
binnen een lokale samenleving een groepering afgebakend kan worden die een min of 
meer permanente invloed uitoefent op het wel en wee binnen die samenleving.156 De nu 
volgende analyse van de lokale machtsstructuur is gebaseerd op de door Polsby ontwik-

155    Hieronder zijn ook gerangschikt die gevallen waarin de bestuurder geen gezinshoofd was en zijn inkomen 
eventueel in dat van het gezinshoofd was opgenomen.

156   Felling, Lokale macht en netwerken, 123.
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kelde stratificatietheorie, die uitgaat van een vijftal proposities. Die betreffen het aantal 
machtsgroepen, de omvang van de machtsgroep, de positie daarvan ten opzichte van de 
politieke en bestuurlijke leiders, de oriëntatie op eigenbelang en de aanwezigheid van be-
langentegenstellingen tussen hogere en lagere sociale strata.157 In Valkenswaard is sprake 
van een relatief kleine machtsgroep die, afgemeten aan het inkomensniveau, voorname-
lijk afkomstig is uit de hogere sociaaleconomische strata. Maar de machthebbers vorm-
den geen homogene groep in de zin dat de leden ervan in alle machtsbronnen posities 
innamen. Dubbelfuncties kwamen voor, maar de omvang daarvan bleef relatief beperkt. 
Wel namen de grotere sigarenfabrikanten in de financieel-economische machtsbron een 
belangrijke positie in, zeker in de sterk aan het middel van bestaan gerelateerde secun-
daire economische machtsbron, te meer omdat deze positie werd aangevuld met sterke 
posities in andere secundaire machtsbronnen op financieel-economisch en politiek-maat-
schappelijk gebied. De fabrikanten waren echter ook elkaars concurrenten met een eigen 
agenda, die er bijvoorbeeld niet voor terugdeinsden om in voorkomende gevallen perso-
neel bij elkaar weg te kapen. De economische machtsgroep, bestaande uit de grotere si-
garenfabrikanten, maakte eveneens deel uit van de politiek-bestuurlijke bovenlaag waar-
door de financieel-economische en de politiek-bestuurlijke machtsbronnen in behoorlijke 
mate met elkaar verweven waren. In hoeverre eigenbelang voor de diverse machtsposi-
ties de belangrijkste motivatie is geweest, kan aan de hand van het beschikbare bronnen-
materiaal niet meer worden nagegaan. Wel was in het belangrijkste machtsgebied, het 
financieel-economische, sprake van eigenbelang. Voor een deel is dit verklaarbaar omdat 
ondernemerschap immers per definitie is gericht op bedrijfscontinuïteit en winstmaxi-
malisatie. Maar van dit eigenbelang profiteerden in theorie zowel werkgevers als werk-
nemers, aangezien voor beiden de primaire inkomstensbron wordt geconsolideerd. Zoals 
in hoofdstuk 4 is aangetoond, wijst de in de praktijk gebleken verdeling van de revenuen 
uit de tabakssector echter op een wanverhouding en daarmee op een behoorlijke mate van 
eigenbelang aan werkgeverszijde. De sigarenmakersgezinnen konden daardoor financi-
eel gezien het hoofd slechts boven water houden met behulp van de inzet van de thuiswo-
nende kinderen in fabrieksmatige arbeid. Hieruit vloeiden belangentegenstellingen voort 
tussen werkgevers en werknemers. Maar die tegenstellingen kwamen ook voor in de fi-
nanciële machtsbron en in de primaire politiek-maatschappelijke machtsbron, bijvoor-
beeld bij de armmeesters die waren gehouden om met de beperkte financiële middelen de 
ergste nood van de allerarmste plaatsgenoten te lenigen. Zij stonden tegenover een grote 
groep inwoners die op of onder de armoedegrens leefden, maar nog wel boven het subsist-
ence level, en daardoor ondersteuning ontbeerden. Door de sterke relatie tussen inkomen 
en macht was er in Valkenswaard in de periode 1880-1920 bijna per definitie sprake van 
belangentegenstellingen, primair terug te voeren op de grote inkomensverschillen.

Aldus blijkt de machtsstructuur in Valkenswaard te zijn opgebouwd rondom de finan-
cieel-economische machtsbron, die in de loop van 1880-1920 zich meer en meer concen-
treerde bij een kleine groep van grotere tabaksfabrikanten. Deze bekleedden daarnaast 
substantiële posities in de politiek-maatschappelijke machtsbron, waardoor beide met 
elkaar verweven raakten. Een welbegrepen eigenbelang en een belangtegenstelling tus-
sen de machthebbers en de machtelozen completeerden de machtsstructuur. Rondom de 
kern van grotere tabaksfabrikanten bevond zich een gemêleerd gezelschap van plaatsge-
noten, dat door de bank genomen de volgende kenmerken met elkaar deelde: een behoor-
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lijk inkomen, niet werkzaam in dienstbetrekking, in Valkenswaard geboren en getogen, 
van het mannelijk geslacht en rooms-katholiek. Deze kenmerken waren overigens ook 
van toepassing op de groep grotere fabrikanten, de machtskern zelf. Uit de in dit onder-
zoek verrichte analyse kan worden geconcludeerd dat een hoog inkomen niet per se leidde 
tot lokale macht, maar dat het omgekeerde wel gold: macht blijkt nagenoeg altijd gerela-
teerd te zijn geweest aan een meer dan gemiddeld inkomen.

Conclusie machtsbronnen

In deze paragraaf ging het over macht, onderzocht vanuit de reikwijdte en de intensiteit 
van de verschillende machtsbronnen en de personen die daarbij een bepalende rol speel-
den en als machtsdragers fungeerden. De reikwijdte en de intensiteit van de machts-
uitoefening van de diverse machtsgebieden laten zich elk op basis van het voorgaande in 
tabelvorm (tabel 5.14) samenvatten met een waardering in termen van hoog, midden en 
laag. Deze waardering is afgeleid van de motiveringen die op dit punt in de voorgaande 
paragrafen zijn opgenomen bij elk van de machtsbronnen.

Tabel 5.14 Reikwijdte en intensiteit van de macht

Machtsbron Reikwijdte Intensiteit

Economisch Hoog Hoog

Financieel Midden Midden

Gemeenteraad Hoog Midden

Armbestuur Midden Hoog

College van zetters Midden Laag

Kerkbestuur Hoog Midden

Uit deze tabel blijken behoorlijke verschillen in de omvang van de macht, afgemeten aan 
de beide machtsdimensies. Dit kan een reden zijn waarom de verschillende machtsbron-
nen ook verschilden in aantrekkelijkheid. De economische macht scoorde als enige op 
zowel reikwijdte als intensiteit hoog. De andere machtsbronnen zijn op één of beide ele-
menten lager gewaardeerd. De economische machtsbron werd gemonopoliseerd door een 
beperkt aantal grotere sigarenfabrikanten. Met uitzondering van het armbestuur en het 
college van zetters nam deze groep ook bij de andere machtsbronnen weliswaar een be-
langrijke maar geen overheersende positie in. De financieel-economische machtsbron 
werd gaandeweg het tijdvak 1880-1920 op- en uitgebouwd. De opbouw van de  politieke 
machtspositie van de fabrikanten in de gemeenteraad hield daarmee gelijke tred en werd 
vooral na 1900 vormgegeven, hetgeen een extra accent kreeg door het continue wethou-
derschap van een representant van deze groep. De hoogte van het inkomen bleek een 
belangrijke sleutel te zijn voor de toegang tot een machtsbron. Door deze omstandighe-
den bleef het overgrote deel van de Valkenswaardse bevolking uitgesloten van de moge-
lijkheden om macht uit te oefenen. Sterker nog, zij waren degenen over wie de macht 
werd uitgeoefend. Het meest expliciet gold dat voor vrouwen, voor wie elk van de onder-

157    Polsby, Community power & political theory, 8-13; Felling, Lokale macht en netwerken, 123-124.
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zochte machtsbronnen onbereikbaar was, gevolgd door de grote groep arbeiders, in Val-
kenswaard nagenoeg een synoniem voor sigarenmakers, die in en buiten de fabriek da-
gelijks direct of indirect te maken kreeg met de machtsuitoefening door de patroons. De 
landbouwers waren in het geheel minder zichtbaar dan getalsmatig van hen verwacht 
zou kunnen worden. Door hun niet met de sigarenindustrie gelieerde bedrijfsactiviteiten 
onttrokken zij zich grotendeels aan de economische machtsuitoefening van de tabaks-
fabrikanten. Voor de kleinere landbouwers gold dit echter in mindere mate omdat, zoals 
eerder is aangetoond, hun gezinsinkomen deels afhankelijk was van de verdiensten van 
hun in de sigarenindustrie werkzame kinderen. De oriëntatie van de agrariërs was veel 
meer gericht op de eigen beroepsgroep, waarin zij in de onderzochte periode een hoge or-
ganisatiegraad bereikten.

De machtsstructuur vormde zich gaandeweg de periode 1880-1920 rondom een kleine 
groep grotere tabaksfabrikanten op basis van de economische machtsbron. Van daaruit 
bouwden de fabrikanten belangrijke maar geen overheersende posities op in de andere 
machtsbronnen. Deze machtskern werd aangevuld met mannen, beperkt in aantal, die 
doorgaans een behoorlijk inkomen hadden, niet in dienstbetrekking werkzaam waren, 
in Valkenswaard waren geboren en getogen en rooms-katholiek van gezindte waren. De 
machtsgroep had door de gemêleerde samenstelling, de wisselingen daarin en het feit dat 
de sigarenfabrikanten ook elkaars concurrenten waren, echter deels ook een heterogeen 
karakter.

De Valkenswaardse elite

Na in de vorige paragraaf aandacht te hebben besteed aan de ontwikkeling van de macht 
en de machtsstructuur, wordt in deze paragraaf aandacht besteed aan de elite. Elite is aan 
het begin van dit hoofdstuk gedefinieerd als ‘personen die op grond van welstand voor-
aanstaande plaatsen innemen in de maatschappij en daardoor anderen binnen die sa-
menleving bewust of onbewust kunnen beïnvloeden’. Het laatste deel van die definitie 
omvat ‘macht’, waarvan in het voorgaande is vastgesteld dat toegang tot de machtsbron-
nen inkomensgerelateerd was. Dat geldt evenzeer voor een ander element uit de definitie, 
namelijk de term ‘welstand’. Ook deze is op basis van het model van Lucassen en Trie-
nekens te verbinden met de hoogte van het inkomen. Daarom wordt in deze studie voor 
de afbakening van de elite gekozen voor een relatieve afgrenzing op basis van de top-5% 
van de inkomensgenieters die tevens gezinshoofd waren. Ook nu gaat het om het totale 
gezinsinkomen, aangezien dat zoals bekend de maatstaf vormde voor de bepaling van de 
hoofdelijke omslag. De top-5% was steeds goed voor ongeveer een kwart van het totaal in 
Valkenswaard gegenereerde inkomen. De gekozen afbakening wordt in deze paragraaf 
gevalideerd en aangevuld met een analyse van de verschillen tussen gezinnen die wel en 
die niet tot de aldus afgebakende elite behoorden. Als laatste deelvraag wordt ten slotte de 
structuur van de elite onderzocht. Dit gebeurt aan de hand van de categorisering van Gid-
dens, die is gebaseerd op de mate van toegang tot, de hechtheid van en de machtscentra-
lisatie en -omvang van de elite.158
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Afbakening elite

De top-5% bestond in Valkenswaard uit in totaal 130 verschillende gezinnen die op één of 
meer van de vijf peilmomenten deel uitmaakten van de top-5% inkomens. Dit aantal is als 
volgt opgebouwd: in 1880, 14 gezinshoofden; 1890, 17; 1900, 22; 1910, 30 en in 1920, 47 
gezinshoofden. Dit is steeds 5% van het totale aantal op dat moment in Valkenswaard woon-
achtige gezinshoofden. Na aftrek van gezinnen die op meer dan een peilmoment behoorden 
tot de top-5%, resteerden negentig unieke huishoudens. Deze groep had een overwegend 
autochtoon (57,8%) en een nagenoeg geheel katholiek karakter. Met dat eerste kenmerk 
week de elite procentueel overigens in negatieve zin iets af van het plaatselijke gemiddelde, 
dat over de vijf peiljaren 63,3% bedroeg. Het relatief lage autochtonengehalte van de Val-
kenswaardse elite werd veroorzaakt door de voornamelijk (voor 80,0%) allochtone afkomst 
van de overheidsdienaren en de beoefenaren van de vrije beroepen, een met een aandeel 
van 16,5% binnen de financiële elite belangrijke, maar tegelijkertijd ook weinig honkvaste 
beroepsgroep. In het autochtone smaldeel van de top-5% inkomens echter volgden gene-
raties elkaar meer dan eens op. Zo trad Peter Dominicus Gijrath in de voetsporen van zijn 
vader dokter Gijrath en werd Hendricus Maas in de top-5% opgevolgd door zijn zonen Jo-
annes Adrianus en Matheus Johannes Maas, Hendricus Bots door zijn kinderen Hendricus 
Aloysius en Petrus Jacobus Bots, en Willem Tilburghs door zijn zoon Johannes Willibror-
dus. Ook bij enkele sigarenfabrikanten volgden de generaties elkaar op in de top-5%, zoals 
bijvoorbeeld het geval was bij Antonius van Best en Peter Hoekx, die later werden vergezeld 
door hun zonen Joannes Franciscus van Best respectievelijk Henricus Johannes Hoekx.

In tabel 5.15 is het aandeel van de elite, de top-5% inkomensgenieters, in het totale 
machtsspectrum weergegeven. Dit overzicht toont aan dat de elite een voornamelijk eco-
nomische machtsbasis bezat. Hoewel deze machtsbron qua omvang in de diverse peil-
jaren fluctueerde, is een positieve trend waarneembaar. Dit leidde ertoe dat in 1920 de 
economische machtsbron van de elite bijna de helft van de Valkenswaardse beroepsbe-
volking omvatte. De economische machtsbron werd aangevuld met gaandeweg substan-
tiële posities in de financiële machtsbron als het gaat om woningverhuur en een over-
heersende positie op de plaatselijke hypotheekmarkt. Maar daarbij bleef het niet. Ook in 
de andere machtsbron, de politiek-maatschappelijke, nam de elite een belangrijke plaats 
in met een overheersende vertegenwoordiging in het kerkbestuur, substantiële posities 
in de gemeenteraad en het college van de zetters en een, zij het beperkte, positie in het 
armbestuur. Deze posities werden nog verder versterkt door de aanwezigheid van de suc-
cessievelijke pastoors, dorpsartsen, notarissen en burgemeesters in de top-5%. Via het 
lidmaatschap van de Provinciale Staten van Noord-Brabant – van 1874 tot aan zijn over-
lijden in 1900 – van dorpsarts en kerkmeester Johannes Gijrath had de Valkenswaardse 
elite lange tijd ook een verbinding met het bovenlokale politieke netwerk.159 Alles over-
ziend lijkt – gegeven de gehanteerde definitie van elite – de top-5% inkomensgenieters 
in eerste instantie een adequate afbakening van de elite te vormen. Beide elementen uit 
de elite-definitie, welstand en macht, blijken bij deze in omvang beperkte groep in ruime 
mate aanwezig zijn.

158    Giddens, ‘Elites in British class structure’, 4-7.
159   Wetzer, ‘Dokter Johannes Gijrath’, 65.
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Tabel 5.15 Het aandeel van de elitegroepen in de verschillende machtsbronnen, Valkenswaard 

1880-1920

Machtsbron 1890 1900 1910 1920 1880-1920

Economisch160 32,9% 42,6% 36,1% 47,1%

Financieel – Meervoudig woningbezit 7,1% 17,4% 13,0% 20,4%

Financieel – Hypotheekfinanciering in aantal 56,5%

Financieel – Hypotheekfinanciering in bedrag 55,7%

Armbestuur 25,0%

Gemeenteraad 46,9%

Kerkbestuur 66,7%

College van zetters 41,7%

Toelichting: het percentage bij Economisch geeft het deel van de totale beroepspopulatie weer dat als werknemer 
werkzaam was bij leden van de financiële top-5%.161 Het percentage huizenbezit geeft het deel van de huizenvoor-
raad weer dat in bezit was van de leden van de elite. De percentages bij de verschillende besturen geven de mate 
weer waarin leden, in enig peiljaar van het tijdvak 1880-1920 behorend tot de top-5%, deel uitmaakten van deze 
gremia.
Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1054, 1064, 1074 en 1084, Kohieren hoofdelijke omslag 1890, 1900, 1910 en 1920; inv.
nrs. 1218-1229, Bevolkingsregisters 1880-1920; inv.nrs. 1233-1236, Dienstbodenregisters 1880-1921; inv.nrs. 1244 en 
1245, Gezinskaartensysteem en Afzonderlijk registratiekaartensysteem 1920-1934; inv.nrs. 465, 475, 485 en 495, Ge-
meenteverslagen 1890, 1900, 1910 en 1920; inv.nrs. 1150-1163, Kadastrale leggers 1832-1969; inv.nrs. 351-356, Regis-
ters van notulen van de gemeenteraad, 1880-1920; Parochiearchief Parochie H. Nicolaas Valkenswaard, Notulen-
boek met notulen kerkbestuur 1854-1924.

De voornamelijk economische machtsbasis van de Valkenswaardse elite werd ontleend 
aan eigendomsrechten. Zoals Bottomore stelt, kunnen deze rechten gemakkelijk van 
generatie op generatie worden overgedragen, waardoor de elite een duurzaam karakter 
krijgt.162 Maar duurzaam wil niet zeggen onveranderlijk en een zekere doorstroming is 
dan ook in Valkenswaard zichtbaar, deels vanwege verhuizing, bijvoorbeeld van de hogere 
ambtenaren, deels ook door het ontbreken van kinderen of door een teruggang in finan-
cieel-economisch opzicht. In de top-5% van 1920 komen dan ook deels dezelfde familie-
namen voor als in die van 1880, bijvoorbeeld de families Van Best, Van den Besselaar, Bij-
nen en Maas. Wel zijn de beroepsaanduidingen van de leden van de top-5% ingrijpend 
gewijzigd. Genereerden in 1850 nog 5 van de 12 leden van de financiële elite hun inkomen 
in de landbouw en in 1880 3 van de 14, in 1920 had nog maar 1 van de 47 eliteleden de 
beroepsvermelding ‘landbouwer’, terwijl op dat moment maar liefst 34% van de leden de 
beroepsvermelding fabrikant hadden.163 Dit onderstreept dat de omwenteling die in Val-
kenswaard op economisch gebied plaatsvond niet alleen leidde tot een andere sociale sa-
menstelling van de bevolking en veranderingen in de sociale ongelijkheid, maar ook tot 
een andere bemensing van de machtsbronnen, wijzigingen in de samenstelling van de 
elite en tot verschuivingen in en verbreding van de machtsbasis van de elite, vooral in de 
richting van de economische machtsbron.

Verschillen tussen elite en niet-elite

Na de elite te hebben afgebakend en te hebben vastgesteld dat de top-5% een hanteerbare 
afbakening daarvan vormt, wordt in deze paragraaf aandacht besteed aan mogelijke ande-
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re verschillen tussen de elite en de niet-elite dan degene die in de vorige paragraaf al zijn 
vastgesteld, namelijk de verregaande ongelijkheid in inkomen en in macht. Dit gebeurt 
door een analyse van de gezinseconomie, het huwelijkspatroon, het genoten onderwijs 
en het woonadres binnen Valkenswaard. De begrenzing van de analyse tot deze elemen-
ten is ingegeven door beperkingen in het beschikbare bronnenmateriaal. De religieuze 
overtuiging is buiten beschouwing gelaten omdat vrijwel alle inwoners van Valkenswaard 
rooms-katholiek waren.

De analyse van het huwelijkspatroon is gebaseerd op een deelpopulatie van de elite, na-
melijk de gezinshoofden die in één van de peiljaren 1890, 1900 en 1910 behoorden tot de 
top-5% inkomensgenieters.164 Deze uitsnede van de drie peiljaren is gemaakt omdat van 
deze gezinshoofden het huwelijkspatroon van de kinderen is nagegaan, zowel over de pe-
riode voor 1890 als die na 1910, waardoor de onderzoeksperiode 1880-1920 optimaal is af-
gedekt. Het gaat dan om 69 gezinshoofden, van wie er na ontdubbeling 44 verschillende 
overbleven.165 Van deze 44 bleven 7 hoofden ongehuwd terwijl de resterende 37 gehuwde 
gezinshoofden in totaal 173 kinderen kregen. Deze 173 kinderen vormen de basis voor de 
analyse van het huwelijkspatroon. Van de 173 kinderen die geboren waren in gezinnen 
waarvan het gezinshoofd in 1890, 1900 of 1910 behoorde tot de top-5% inkomens, ver-
lieten er 10 samen met hun ouders Valkenswaard vóórdat zij de 21-jarige leeftijd hadden 
bereikt. Van de overblijvende 163 kinderen overleden er 20 op een leeftijd van 21 jaar of 
jonger, derhalve vóórdat ze normaal gesproken hadden kunnen trouwen. Van het restant 
van 143 kinderen is het van 7 nazaten niet gelukt het huwelijksverloop te achterhalen, zo-
dat uiteindelijk 136 personen resteerden voor de analyse, 67 mannen en 69 vrouwen.166 
De analyse van het huwelijkspatroon omvat drie elementen, namelijk allereerst een ant-
woord op de vraag óf men in het huwelijk trad (huwelijksfrequentie) en zo daarvan sprake 
was, de leeftijd waarop het huwelijk werd gesloten en de afkomst van de partner in zowel 
geografische als sociale zin.

160   Vanwege de al eerder genoemde onnauwkeurigheid in het Valkenswaardse bevolkingsregister van 1880 is af-
gezien van het maken van een berekening van de omvang van de economische machtsbron in 1880. Bij alle 
peiljaren is aangenomen dat alle in de gemeenteverslagen opgenomen aantallen werknemers in Valkens-
waard woonachtig waren. Dit kan leiden tot een overschatting van de omvang van de machtsbron. Daartegen-
over staat dat niet van alle leden/werkgevers van de top-5% de aantallen werknemers bekend waren, hetgeen 
leidt tot een onderschatting van de omvang.

161   Tot de totale beroepspopulatie behoren alle inwoners met een beroepsvermelding in het bevolkingsregister 
exclusief de vermeldingen van fabrikant, sigarenfabrikant en religieus.

162   Bottomore, De elite in de maatschappij, 31.
163   In 1850 en 1920 staat de familienaam Bijnen niet als zodanig in de top-5%, maar wel indirect door de aan-

wezigheid daarin van de weduwen van deze gezinshoofden, in 1850 Ida Bijnen-Daems en in 1920 Maria H. 
Bijnen-Gors. Ook de familienaam Maas komt in 1850 niet rechtstreeks voor in de top-5%, maar wel via de 
weduwe Petronella Maas-Daems (RHCe, GA VW, inv.nr. 1025, Kohier personele omslag 1850 en inv.nr. 1084, 
Kohier hoofdelijke omslag 1920).

164   In bijlage 10 Samenstelling financiële top-5% in 1890, 1900 en 1910, is een overzicht opgenomen van de in-
woners-gezinshoofden die in een of meer van deze peiljaren behoorden tot deze groep.

165   Het aantal van 69 is als volgt opgebouwd: 1890, 17; 1900, 22 en 1910, 30 gezinshoofden.
166   De gegevens voor het huwelijkspatroon zijn ontleend aan een veelheid van bronnen, waaronder het Valkens-

waardse bevolkingsregister, de Burgerlijke Stand, de bidprentjesverzameling van heemkundekring Weerder-
heem, mededelingen van personen, literatuur en het Persoonskaarten/-lijstenbestand van het Centraal Bu-
reau voor Genealogie te ’s-Gravenhage.
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Uit de analyse blijkt dat een fors deel (30,9%) van de elite-nazaten niet in het huwelijk 
trad. Daarbij was nauwelijks een verschil zichtbaar tussen mannen (31,3%) en vrouwen 
(30,4%). Indien er wel werd gehuwd, gebeurde dat gemiddeld genomen op een gevorder-
de leeftijd (33,5 jaar), zowel bij mannen (35,7 jaar) als bij vrouwen (31,1 jaar). Ook de me-
diaan, het midden van de verdeling van de huwelijksleeftijden, bevindt zich op een hoog 
niveau en bedraagt 34 jaar bij de mannen en 30 jaar bij de vrouwen. Dit is aanmerkelijk 
hoger dan in Tilburg waar Janssens voor de periode 1880-1920 een mediaan vaststelt van 
29 jaar voor mannen en van 25 jaar voor vrouwen uit de maatschappelijke bovenlaag, door 
haar omschreven als de upper upper class.167 Maar Van Poppel daarentegen constateert dat 
mannen uit de grote burgerij, waarmee hij de bovenste laag van de samenleving aanduidt, 
van alle bruidegoms de hoogste huwelijksleeftijd hadden, vaak boven de dertig jaar. In de 
Kempen lag dat gemiddelde zelfs boven de 34 jaar, maar een verklaring voor de door hem 
vastgestelde verschillen geeft hij niet.168 Het huwelijksgedrag van de Valkenswaardse elite 
volgde op dit punt dan ook meer de regionale rurale tendens dan die van het geïndustri-
aliseerde Tilburg. Verder trouwden de elitekinderen veelal (79,8%) met een partner van 
buiten Valkenswaard. Bij vrouwen lag dat percentage met 75% overigens lager dan bij de 
mannen (84,8%). Bij de keuze van een partner uit of van buiten Valkenswaard is overi-
gens een zwak tot matig significant negatief verband aanwezig tussen het hebben van een 
huwelijkspartner uit Valkenswaard en het volgen van voortgezet onderwijs buiten Val-
kenswaard.169 De nieuwe omgeving en kennissenkring die als gevolg van het kostschool-
verblijf elders werd opgebouwd, leidde derhalve meer dan eens tot het vinden van de 
‘ware’ buiten de eigen geboorteplaats. Voor veel kinderen uit de elite-gezinnen betekende 

Afb. 5.10 Het gezin van sigarenfabrikant Peter Hoekx en zijn echtgenote Allegonda Maria Maas telde tien 
kinderen. Zes daarvan bleven ongehuwd, de overige huwden op relatief late leeftijd (collectie H. Mélotte).
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het huwelijk dan ook een definitief afscheid van Valkenswaard omdat zij daarna elders 
een maatschappelijke carrière gingen opbouwen. Ook Van Poppel en Ekamper stellen bij 
het huwelijksgedrag een verband vast tussen de positie in de sociale structuur en de mate 
van een (boven)regionale oriëntatie. Lagere standen zijn daarbij sterk lokaal-regionaal ge-
oriënteerd, terwijl de focus van de hogere standen bij het vinden van een huwelijkspartner 
zich veel meer op regionaal of nationaal niveau bevindt.170

Hoewel er in de mate waarin de elite een celibatair leven verkoos geen verschil tussen 
de seksen bestond – exact de helft van de 42 blijvend ongehuwden was man respectieve-
lijk vrouw – was de omvang van de ongehuwde staat met 30,9% aanmerkelijk hoger dan 
het Valkenswaardse gemiddelde van 17,9%.171 De huwelijksfrequentie was binnen de elite 
derhalve lager dan daarbuiten. Een deel, ten minste een kwart, van de ongehuwden werd 
priester of trad in het klooster. Van de 42 ongehuwden is bij ten minste 11 personen vast-
gesteld dat deze priester of kloosterling zijn geworden. Uit het relatief hoge aantal celiba-
tairen en de gelijke verdeling van hen over de beide seksen zou ook kunnen worden afge-
leid dat er geen sprake was van gedwongen of gearrangeerde huwelijken. Er was immers 
niet direct een tekort aan partners uit dezelfde sociale laag, zij het dat de keuzemogelijk-
heden in Valkenswaard beperkt bleven tot de leden van een gering aantal families. Niet al-
leen ten aanzien van de huwelijksfrequentie, maar ook ten aanzien van de huwelijksleef-
tijd vertoonde de elite een afwijkend patroon. De binnen de elite gangbare gemiddelde 
huwelijksleeftijd van 33,5 jaar was veel hoger dan het plaatselijke gemiddelde van bijna 28 
jaar.172 Slechts één op de drie uit de Valkenswaardse elite afkomstige bruiden of bruide-
goms was op het moment dat ze in het huwelijk traden jonger dan dertig jaar.

Binnen de top-5% tekenen zich echter ook verschillen af, die zijn terug te voeren op de 
gezinseconomie. In de meeste van de top-5% gezinnen hadden de thuiswonende kinde-
ren namelijk niet of nauwelijks een beroepsvermelding. In 1890 had per elitegezin ge-
middeld 0,5 kind een beroepsvermelding, in 1900 en 1910 was dat 0,9 kind. Het gezins-
inkomen werd derhalve geheel of nagenoeg geheel gegenereerd door het gezinshoofd (de 
eenverdiener). Aan de ‘onderzijde’ van de top-5% bevonden zich in 1910 twee kinderrijke 
gezinnen waarin sprake was van een sterk afwijkende situatie want in deze gezinnen had 
gemiddeld 5,5 kind een beroepsvermelding. Dit is logisch omdat het gezin slechts door de 
inkomsten van veel meewerkende thuiswonende kinderen een behoorlijk en in dit geval 
een fors inkomen kon genereren. De adaptive family wage economy draaide in deze huis-
houdens dan ook op volle toeren. Dit betreft de gezinnen van Peter Maas (leerlooier) en 

167   Janssens, Family and social change, 140, Table 5.8.
168   Van Poppel, Trouwen in Nederland, 152.
169   r = -0,329**,  = 0,01, N = 94.
170   Van Poppel en Ekamper, ‘De Goudse horizon verruimd’, 207.
171    Het percentage van 16,7 is bepaald over alle vijf de peiljaren tezamen en is berekend door het totaal aantal 

ongehuwde inwoners van Valkenswaard van 45 jaar of ouder te relateren aan het totaal aantal inwoners van 
die leeftijdscategorie. Het ongehuwdenpercentage varieerde daarbij van 21,5% in 1880 dalend tot 13,3% in 
1920 (RHCe, GA VW, inv.nrs. 1218-1229, Bevolkingsregisters 1880-1920; inv.nrs. 1233-1236, Dienstbodenregis-
ters 1880-1921; inv.nrs. 1244 en 1245, Gezinskaartensysteem en Afzonderlijk registratiekaartensysteem 1920-
1934).

172   Het gemiddelde leeftijdscijfer is ontleend aan Van Mierlo, ‘Een demografische analyse van de bevolkingsont-
wikkeling’, 100, tabel 11. De bepaling van een ongewogen gemiddelde van de in deze tabel weergegeven hu-
welijksleeftijd van mannen en vrouwen in de periode 1881-1885 en 1911-1915, leidt tot een gemiddelde leeftijd 
van 27,8 jaar.



290 5 Ondernemersmacht

Laurens van der Palen (landbouwer). Het gezin van de eerste telde in 1910 zes kinderen, 
van wie vier met een beroepsvermelding, drie in de schoenindustrie en één ambachts-
man. Het gezin van Laurens van der Palen bestond in 1910 uit twaalf kinderen, van wie 
er negen een beroepsvermelding hadden, zes in de sigarenindustrie en drie in de land-
bouw.173 Niet alleen was de huwelijksfrequentie in deze twee gezinnen met een ongehuw-
denpercentage van slechts 13,6% aanmerkelijk hoger dan die van de overige leden van de 
top-5% (34,2%), maar ook werd veel vaker een partner gevonden in Valkenswaard, name-
lijk in 47,4% van de gevallen (tegenover 13,3% bij de eenverdieners). Verder trad men met 
gemiddeld 31,8 jaar – ten opzichte van de gemiddelde huwelijksleeftijd van de elite van 
33,5 jaar – op relatief jonge leeftijd in het huwelijk. Het onderscheid tussen een- en meer-
verdieners in de top-5% inkomens is eveneens zichtbaar in de sociale achtergrond van de 
uitgekozen Valkenswaardse huwelijkspartners. Van de tien kinderen van eenverdieners 
huwden er zeven met nazaten uit diezelfde groep, twee met kinderen van eveneens be-
middelde ouders, maar niet behorend tot de top-5%, en één met een telg uit een modaal 
gezin, die zich echter had opgewerkt tot gemeentesecretaris. Bij de negen kinderen van 
de meerverdienersgezinnen uit de top-5% kwam de plaatselijke huwelijkspartner over het 
algemeen uit een minder bemiddeld gezin. Hier lag het gezinsinkomen van het gezin 
waaruit de huwelijkspartner afkomstig was in het huwelijksjaar meestal rond de 700 gul-
den, met één uitschieter naar beneden (niet aangeslagen voor de hoofdelijke omslag) en 
twee naar boven, met gezinsinkomens van 1.500 gulden of meer. Van één partnergezin 
kon het inkomen niet worden achterhaald. Ook als de huwelijkspartner van buiten Val-
kenswaard in ogenschouw wordt genomen en de sociale afkomst alleen kan worden af-
geleid uit diens beroepscategorie, is een verschil zichtbaar tussen de nazaten van de een- 
en de meerverdieners. Bij de eenverdieners is duidelijk sprake van beroepen die in hoger 
maatschappelijk aanzien stonden, zoals fabrikant, schoolhoofd, burgemeester, directeur, 
ingenieur of accountant, terwijl bij de meerverdieners beroepen voorkwamen als bakker, 
landbouwer en spoorwegbeambte. Welbeschouwd behoren de meerverdieners dan ook 
niet tot de elite. Zij voldoen slechts aan één criterium, namelijk een hoog inkomen, maar 
dit is een tijdelijke situatie omdat bij vertrek van de kinderen uit het ouderlijke huis de 
verdiencapaciteit van het gezin evenredig afneemt. De beide gezinnen van de meerverdie-
ners komen dan ook in 1920 niet meer voor in de top-5%. Het ene gezin was inmiddels uit 
elkaar gevallen door het overlijden van beide ouders en geen van de kinderen verdiende 
voldoende voor een top-5%-positie. Het andere gezin, dat van Laurens van de Palen, ge-
nereerde met negen voornamelijk in de sigarenindustrie werkende thuiswonende kinde-
ren in 1910 nog een inkomen van 1.800 gulden, goed voor een plaats in de top-5%. Maar 
in 1920 moest het gezinshoofd zich tevreden stellen met een inkomen dat ondanks de 
hoge inflatie in de jaren ervoor niet meer bedroeg dan 1.400 gulden, gelijk aan circa 700 
gulden in de guldenswaarde van 1910, verdiend door hem en één meewerkend thuiswo-
nend kind.

Hierdoor komt een belangrijk verschil aan het licht tussen de elite en de niet-elite, na-
melijk de kenmerken van de ‘gezinseconomie’. De niet-elite kon zich, zoals in eerdere 
hoofdstukken meermaals is aangetoond, alleen via de (adaptive) family (wage) economy 
van een voldoende financiële basis voorzien. De elitegezinnen daarentegen kenden geen 
family (wage) economy, maar hadden doorgaans aan het inkomen van het gezinshoofd ge-
noeg voor een meer dan voldoende inkomensniveau. Het financiële inkomenscriterium 



 De Valkenswaardse elite 291

van het behoren tot de top-5% moet dan ook aangevuld worden met een tweede voorwaar-
de, namelijk het ontbreken van een adaptive family (wage) economy omdat het gezinsinko-
men geheel of nagenoeg geheel werd verdiend door het gezinshoofd.

Ook wordt een afwijkend huwelijkspatroon van de elite zichtbaar. Dit had met kenmer-
ken als een lage huwelijksfrequentie, een hoge huwelijksleeftijd en een voorkeur voor hu-
welijkspartners uit dezelfde sociale laag, zowel binnen als – vaak – ook buiten Valkens-
waard een tamelijk gesloten karakter. De reden hiervoor was niet in de laatste plaats het 
geringe aantal top-5% gezinnen, dat leidde tot een beperkt kwantum aan potentiële huwe-
lijkskandidaten in Valkenswaard zelf. Daar de huwelijkspartner veelal van buiten kwam 
of afkomstig was uit een Valkenswaards top-5%-gezin, was het nagenoeg onmogelijk om 
als niet-vermogende via het huwelijk toegang te verkrijgen tot de kringen van de plaatse-
lijke elite. Ook Willink constateert dat in de Twents-Gelderse textiel-elite zelden ‘beneden 
de stand’ werd getrouwd.174 Kok en Bras stellen datzelfde vast in een rurale omgeving in de 
provincie Zeeland, waar zij boeren het hoogste op de maatschappelijke ladder plaatsen en 
vaststellen dat deze het laagste scoren op huwelijksmobiliteit, aangezien deze alleen maar 
neerwaarts kon plaatsvinden en daardoor uitsluitend slechter kon uitvallen.175 

Bij de hoge huwelijksleeftijd kan – zeker bij de mannen – een rol hebben gespeeld dat 
ze eerst hun studie moesten afronden om vervolgens een inkomen te verwerven teneinde 
een huishouding op te kunnen zetten overeenkomstig de eisen van de stand.176 Daarnaast 
zou het uitstellen van het huwelijk een bewuste keuze kunnen zijn geweest om het aan-
tal nakomelingen te beperken en zo op termijn verbrokkeling van het familievermogen te 
voorkomen. Met een keuze voor een huwelijkspartner uit betere kringen was ook nieuwe 
aanwas van dat vermogen te voorzien, zowel op korte termijn omdat de (meestal manne-
lijke) partner door het uitoefenen van zijn beroep een behoorlijk inkomen genereerde als 
op langere termijn door een erfenis van de ‘koude kant’. Een laatste factor die een rol kan 
hebben gespeeld bij de lage huwelijksfrequentie is de beperkte beschikbaarheid van een 
geschikte huwelijkspartner, aangezien zeker in Valkenswaard het aantal potentiële kan-
didaten in de kring van de financiële elite zoals gezegd gering was. Opmerkelijk is verder 
dat de grenzen van het huwelijkspatroon zich scherp aftekenden langs de lijnen van de 
tot de top-5% behorende een- en meerverdienersgezinnen. Dit is bezien in het licht van 
het voorgaande ook verklaarbaar. Er was in de meerverdienersgezinnen geen familiever-
mogen aanwezig dat beschermd moest worden en evenmin hadden de kinderen in deze 
gezinnen extra verdiencapaciteiten kunnen opbouwen omdat het volgen van voortgezet 
onderwijs door financiële beperkingen niet mogelijk was.

Na verschillen in de gezinseconomie en in het huwelijkspatroon te hebben onderzocht, 
wordt nu gekeken naar verschillen in genoten onderwijs tussen leden van de elite en de 
overige inwoners van Valkenswaard. Scholing is een middel om op langere termijn een 
betere maatschappelijke positie te bereiken. Aangezien Valkenswaard in de periode 1880-
1920 slechts één openbare school kende, deelden kinderen van de elite het klas lokaal met 
nazaten van financieel minder bedeelde ouders. Hierbij zij opgemerkt dat vanaf 1896 

173    RHCe, GA VW, inv.nrs. 1224-1228, Bevolkingsregister, 1910-1920, Folio B245 en D297.
174   Willink, De textielbaronnen, 91.
175    Bras en Kok, ‘They live in indifference together’, 268.
176   Van Poppel, Trouwen in Nederland, 129, 134 en 173.
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bijna alle meisjes de bijzondere (rooms-katholieke) lagere school van de zusters Francis-
canessen bezochten. Vanaf dat moment was de openbare school praktisch een jongens-
school. Zo zaten bijvoorbeeld Frans van Best (geboren in 1880), zoon van sigarenfabri-
kant Antoon van Best, en Johannes Alphonsus (Alfons) Bots (1879), telg van leerlooier 
Hendricus Bots, beiden behorende tot de inkomenstop-5% van 1890, samen in de klas 
met de in diezelfde jaren geboren Jan van Gompel (1880) en Willem Koolen (1879), naza-
ten van minder bedeelde ouders, die om die reden waren vrijgesteld van de betaling van 
schoolgeld.177 In grote delen van de periode tot 1920 was het in Valkenswaard mogelijk 
om naast de lagere school ook nog andersoortig onderwijs te volgen, bijvoorbeeld Franse 
les of Herhalingsonderwijs.178 Deze laatste onderwijsvorm, bedoeld voor kinderen die de 
lagere school hadden voltooid, had als doel de ‘bevestiging en voortzetting van het onder-
wijs in die vakken, welke in de eerste plaats voor het maatschappelijke leven van groote 
waarde zijn’. Hiertoe behoorden vakken als ‘koopmansrekenen’, het schrijven van ‘prakti-
sche brieven’ en ‘practisch enkel boekhouden’.179 Jaarlijks volgde een wisselend aantal kin-
deren, variërend van 45 in 1900 tot 2 in 1908, deze onderwijsvorm.180 

Tabel 5.16 Inkomenspositie ouders van kinderen die lager onderwijs (LO) en herhalingsonder-

wijs (HO) volgden, circa 1890, 1900 en 1910181

Jaar
Soort

onderwijs
N

Inkomenscategorie gezinshoofd

Vermogend Min-/onvermogend 

1890 LO 130 64% 36%

HO 71 62% 38%

1900 LO 97 57% 43%

HO 50 70% 30%

1910 LO 179 49% 51%

HO 12 100% 0%

Toelichting: de omvang van de deelname aan herhalingsonderwijs was erg wisselend. Vandaar dat voor HO de deel-
name van enkele jaren is samengevoegd. Voor HO 1890 betreft het de jaren 1889-1892, HO 1900 omvat de jaren 1900 
en 1905 en HO 1910 heeft betrekking op 1908 en 1909. Met de categorieën min- en onvermogend wordt gedoeld 
op het geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om het schoolgeld te betalen vanwege een laag of zeer laag inkomen.
Bron: RHCe, GA VW inv.nrs. 1138, 1140 en 1141, Kohieren van het schoolgeld.

Rond 1890 vormde de financiële welstand van de ouders van de kinderen die herhalings-
onderwijs volgden, nog een afspiegeling van die van de kinderpopulatie die openbaar la-
ger onderwijs genoot (tabel 5.16). Daarna verminderde dat en zeker in 1910 was deze ver-
houding sterk gewijzigd. Een kanttekening daarbij is dat het aantal kinderen dat rond 
1910 herhalingsonderwijs volgde, wel erg klein was en dat dus ook van de kinderen van de 
vermogenden slechts een klein aantal deelnam aan deze vorm van onderwijs.

Burgerlijk vervolgonderwijs kende Valkenswaard niet en kon alleen elders worden ge-
noten, vaak op een relatief dure kostschool. De vermogende Jan van Best senior stuurde 
al rond 1860 zijn zonen Jan, Jasper en Antoon naar de Rijks Middelbare School (RMS) 
in Turnhout (België).182 Zij waren daar nagenoeg de enige Nederlanders. Naast de gebroe-
ders Van Best werden in dezelfde periode alleen Everardus Keunen en Theodorus Hoekx 
aangetroffen als RMS-leerling.183 De eerste kwam voort uit een Eindhovense fabrikanten-
familie en was later medefirmant van de Stoomlederfabriek Gebroeders Keunen.184 De 
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laatste kwam uit Luyksgestel, was een zoon van een plaatselijk koopman en broer van de 
latere Valkenswaardse sigarenfabrikant Peter Hoekx.185 Om na te gaan of en in hoeverre 
het voorbeeld van de familie Van Best door de plaatselijke elite is nagevolgd, is, net als bij 
het huwelijkspatroon, van de kinderen van gezinshoofden die in de jaren 1890, 1900 of 
1910 behoorden tot de financiële top-5%, nagegaan of zij na afloop van hun lagere school-
periode Valkenswaard verlieten en wat in dat geval hun plaats van bestemming was. Net 
als eerder bij het huwelijkspatroon wordt ook nu uitgegaan van 173 kinderen. Van hen 
overleden er zeventien voor het bereiken van de twaalfjarige leeftijd en vertrokken vijf kin-
deren met hun ouders naar elders voordat zij de lagere school hadden verlaten. Dit alles 
leidt tot een onderzoeksbestand van 151 kinderen, 76 jongens en 75 meisjes.

177    RHCe, GA VW, inv.nr. 1138, Schoolgeldkohier 1890.
178   RHCe, GA VW, inv.nr. 368 en 370, Verslag vergadering B en W van 8 juli 1891, 1 maart 1902 en 23 december 

1920.
179   RHCe, GA VW, inv.nr. 353, Verslag gemeenteraadsvergadering van 1 oktober 1902; inv.nr. 1706, Stukken betref-

fende het herhalingsonderwijs, 1887.
180   RHCe, GA VW, inv.nrs. 1140 en 1141, Kohieren van het schoolgeld. 
181    In het jaar 1890 betreft het zowel jongens als meisjes, in de overige peiljaren betreft het alleen jongens. De 

meisjes volgden na 1896 immers bijna allemaal lager onderwijs aan de rooms-katholieke meisjesschool. Ove-
rigens bleek dat in 1889 alleen jongens herhalingsonderwijs volgden (RHCe, GA VW, inv.nr. 1706, Stukken be-
treffende het herhalingsonderwijs, 1889).

182   Stadsarchief Turnhout, Bevolkingsregister 1846-1866, Index U-Z, fol. 621. Van Antoon van Best is geen in-
schrijving gevonden. Van hem is wel een eervolle vermelding bekend in de prijskamp van 1864, waarbij hij 
voor de RMS een 1e vermelding behaalde (Smets, ‘Historiek van de Rijksmiddelbare school’, 138).

183   Stadsarchief Turnhout, Bevolkingsregister 1846-1866.
184   http://nl.wikipedia.org/wiki/Everardus_Keunen d.d. 6 januari 2011.
185    RHCe, GA Luyksgestel, inv.nr. 625, Geboorteregister 1839 (fol. 8) en 1843 (fol. 6).

Afb. 5.11 Het Bisschoppelijk College te Weert (Limburg) (collectie H. van Mierlo).
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De analyse van dit bestand wijst uit dat 94 kinderen (62,3%) uit deze gezinnen elders 
vervolgonderwijs genoten, een percentage dat bij de jongens (71,1%) aanmerkelijk hoger 
was dan bij de meisjes (53,3%).186 Ook nu is er een verschil zichtbaar tussen de een- en de 
meerverdienersgezinnen uit de top-5%. Doordat de laatste gezinnen slechts via de inzet 
van alle thuiswonende kinderen konden doordringen tot de top-5%, kon geen enkel kind 
uit deze beide gezinnen voortgezet onderwijs genieten. Zonder de 24 kinderen van deze 
beide gezinnen bedroeg de participatie in vervolgonderwijs dan ook niet de eerder vermel-
de 62,3%, maar 72,9% (83,1% bij jongens en 62,5% bij meisjes). Daarmee wordt opnieuw 
duidelijk dat deze twee gezinnen feitelijk niet tot de elite behoorden.

Tabel 5.17 Meest voorkomende plaatsen van bestemming van kinderen van de financiële elite 

van Valkenswaard, 1863-1932

Vertrek naar
Jongens
Absoluut

%
Meisjes

Absoluut
%

Totaal
Absoluut

%

Bergeijk 1 1,9% 10 25,0% 11 11,7%

Nijmegen (Gld) 6 11,1% 1 2,5% 7 7,4%

Sint-Michielsgestel 9 16,7% 0 0,0% 9 9,6%

Stratum 8 14,8% 1 2,5% 9 9,6%

Weert (L) 11 20,4% 1 2,5% 12 12,8%

Totaal 35 64,9% 13 32,5% 48 51,1%

Bron: bevolkingsregisters Valkenswaard, 1850-1920, Gezinskaarten, 1920-1934; BHIC, Bevolkingsregister Bergeijk, 
Ursulinenklooster, 1900-1910 en 1911-1920; Regionaal Archief Nijmegen, Bevolkingsregister 1900-1910, Wijk O, nrs. 
245-298 en Bevolkingsregister 1910-1920, Wijk O, nrs. 1-46 tot en met 1-175 en 2-93; BHIC, Bevolkingsregister Sint 
Michielsgestel; RHCe, GA Stratum, Bevolkingsregister 1890-1900 en Gemeentearchief Weert, Archief Bisschoppe-
lijk college Weert, inv.nr. 2d, Leerlingen(gegevens) 1852-1921, Doos 26.

Hoewel er in totaal 27 verschillende plaatsen van bestemming waren, vertrokken 48 van 
de 94 kinderen (51,1%) voor vervolgonderwijs naar vijf bestemmingen, waarbij de nieu-
we woonplaats verschilde per sekse. Jongens gingen met name naar Nijmegen (Canisi-
uscollege), Sint-Michielsgestel (De Ruwenberg), Stratum (Eikenburg, Broeders van Lief-
de) en Weert (Bisschoppelijk College), zie tabel 5.17. De meisjes volgden vaak les bij de 
zusters Ursulinen in Bergeijk, terwijl kleinere populaties vertrokken naar Culemborg 
(Gld), Oss, Reuver (L) en het Belgische Sint-Truiden, elk goed voor drie personen (7,5%). 
Oss (Zusters van Liefde) en Sint-Truiden (Zusters Ursulinen) waren ook de plaatsen van 
bestemming voor de kinderen van burgemeester Jasper van Best.187 Meer dan eens werd 
van de ene naar de andere kostschool ‘gehopt’, bijvoorbeeld door de gebroeders Jacobus 
en Joseph van den Besselaar, die in 1900 Eikenburg verruilden voor het Bisschoppelijk 
College in Weert, of de zusjes Snellens, die in 1901 Bergeijk verlieten en vertrokken 
naar het Limburgse Heythuysen.188 Ruim de helft van de kinderen (57,2%) verliet het 
ouderlijk huis rond het dertiende levensjaar. Daarbij valt op dat na 1900 bij een grote 
minderheid (32,1%) het vertrek reeds plaatsvond vóórdat de leeftijd van tien jaar was be-
reikt. Drie van hen waren kinderen van burgemeester Van Best, voor wie de voornaam-
ste reden om de kinderen al op zo jonge leeftijd ‘van huis te doen’ de omstandigheid was 
dat het ‘huishouden’ voor zijn vrouw, die ook nog een winkel dreef, ‘wat zwaar’ werd.189

Opmerkelijk is ook dat in de populaire plaatsen van bestemming (tabel 5.17), naast de 
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kinderen uit de top-5%-gezinnen, betrekkelijk weinig andere Valkenswaardse jeugd werd 
aangetroffen.190 Het uitbesteden van kinderen was derhalve echt voorbehouden aan de 
hoogste inkomens, niet in de laatste plaats vanwege de financiële consequenties, want 
voor een jaar internaat in bijvoorbeeld Weert of Stratum moest al snel tussen de 160 en 
200 gulden per schooljaar worden neergeteld.191 Gerelateerd aan de gemiddelde Valkens-
waardse gezinsinkomens maakt dit duidelijk dat het internaat slechts voor enkelen bin-
nen het financieel bereik was. De internaten waren in die tijd dan ook ‘kweekkassen van 
de elite’.192 Het Nijmeegse Canisiuscollege, opgericht in 1900, was bestemd voor jongens 
uit de katholieke bovenlaag en zou een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de vorming 
van een katholieke intelligentsia in Nederland. Het college kreeg zowel bekendheid van-
wege de strengheid die er heerste als door de kwaliteit van het gegeven onderwijs.193 Het 
Weerter college ontwikkelde zich in het laatste deel van de negentiende eeuw tot een mid-
delbare handelsschool, waarbij vakken als handelswetenschappen en recht op het lesroos-
ter prijkten, naast buitenlandse talen.194 Ook Eikenburg (Stratum) leidde onder andere op 
voor beroeps- en handelsonderricht en het Canisiuscollege in Nijmegen kende eveneens 
een handelsschool.195 Vrijwel alle grote, in Valkenswaard geboren sigarenfabrikanten heb-
ben vervolgonderwijs genoten. Dit gaf hun niet alleen inzicht in de financieel-adminis-
tratieve aspecten van het ondernemerschap, maar het verruimde evenzeer hun blikveld 
en de opgedane talenkennis vergrootte de mogelijkheden voor bijvoorbeeld het aangaan 
van internationale handelscontacten. Ook moet niet worden vergeten dat een langdurig 
verblijf op een internaat een ideale opmaat vormde voor het opbouwen van een bovenlo-
kaal of bovenregionaal relatienetwerk in de hogere inkomenskringen (old boys network), 
voordelen die de kleinere en minder onderlegde fabrikant moest ontberen. De folio’s van 
het Nijmeegse bevolkingsregister van het plaatselijke Canisiuscollege tonen ten aanzien 
van bijvoorbeeld het studiejaar 1908 een breed geschakeerd beeld van veertig verschillen-
de geboorteplaatsen verspreid over acht provincies, waarbij Noord-Brabant met 37,5% het 
best vertegenwoordigd was.196 Dit betekende dat, naast de al eerder aangeduide ruimere 
financiële mogelijkheden, de grote fabrikanten eveneens commerciële voordelen konden 
behalen vanwege het genoten onderwijs en de daarbij opgebouwde contacten. Behalve 
voordelen voor het ondernemerschap bood de genoten vervolgeducatie eveneens een ba-
sis voor een goede maatschappelijke positie. Zo werden zonen van sigarenfabrikant Pe-

186   RHCe, GA VW, inv.nrs. 1212-1229, Bevolkingsregisters, 1850-1920; inv.nr. 1244, Gezinskaartensysteem, 1920-
1934. Hierbij is in eerste instantie beoordeeld of het betreffende kind rond de leeftijd van 12 jaar het ouderlijk 
huis verliet en is voor de meestvoorkomende plaatsen (zie tabel 5.17) nagegaan of de plaats van bestemming 
inderdaad een (kost)school betrof.

187   Elemans, Moe en haar meiden, 72 en 126.
188   RHCe, GA Bergeijk, inv.nrs. 1105-1107, Bevolkingsregister 1901-1910; GA Stratum, inv.nrs. 1415-1422, Bevol-

kingsregister 1900-1912, inv.nrs. 95-101.
189   Elemans, Moe en haar meiden, 116.
190   Zie de in de toelichting op tabel 5.17 vermelde bronnen.
191   Thoben, Ten dienste van de medemens, 59; Sloots, Haga Mariana, 336.
192   Bots en Brabers, Nijmegen: Geschiedenis van de oudste stad, 397.
193   Bots en Brabers, Nijmegen: Geschiedenis van de oudste stad, 398.
194   Sloots, Haga Mariana, 199.
195   http://www.canisiuscollege.nl/Algemeen/Informatie/Historie.asp?c=Informatie&s=Historie (6 januari 2012); 

Thoben, Ten dienste van de medemens, 37.
196   Regionaal Archief Nijmegen, Bevolkingsregister Nijmegen 1900-1910, Wijk O, Kaart 297-300.



296 5 Ondernemersmacht

ter Hoekx onder meer notaris, bankdirecteur en tandarts.197 De zonen van burgemeester 
Jasper van Best en zijn broer Jan van Best junior werden huisarts respectievelijk advocaat 
in Eindhoven.198 Geen van deze elitekinderen oefende echter hun beroep in Valkenswaard 
uit. De omvang en sociaaleconomische samenstelling van deze gemeente was blijkbaar 
nog onvoldoende om deze beroepsgroepen een bestaan te kunnen bieden. Dit alles gold 
overigens uitsluitend voor het mannelijke deel van de ‘betere’ families. Voor meisjes uit 
dit milieu was voor zover bekend het onderwijs veelal algemeen-vormend en praktisch 
gericht. Slechts enkelen voltooiden een beroepsopleiding en behaalden bijvoorbeeld een 
onderwijsbevoegdheid.199

Na huwelijkspatroon en onderwijs wordt in het navolgende nagegaan of de elite binnen 
Valkenswaard andere woonplaatsen had dan de niet-elite. Met andere woorden: woonde 
de elite binnen de gemeentegrenzen afgezonderd van de overige inwoners in elkaars na-
bijheid (segregatie) of trad geografisch gezien vermenging op? Een analyse op basis van 
het inkomen over de vijf peiljaren wijst uit dat doorgaans een kwart (24,5%) van alle ge-
zinnen woonde tussen buren met gemiddeld ongeveer hetzelfde inkomen (tabel 5.18). 
Hun inkomen bewoog zich tussen de 75% en 125% van het gemiddelde van dat van de 
beide aangrenzende bewoners. Ongeveer een kwart (27,4%) van de gezinnen woonde tus-
sen buren met een sterk afwijkend inkomen, buren die 175% of meer dan wel minder 
dan 25% dan zijzelf verdienden. Bij het grootste deel (44%) was sprake van beperkte in-
komensverschillen. Dit duidt erop dat de verschillende inkomenscategorieën over het al-
gemeen gemengd en verspreid over de gemeente woonden. Als dat niet het geval zou zijn 
geweest, dan had tabel 5.18 immers een concentratie moeten laten zien in categorie drie, 
beperkte inkomensverschillen tussen de 75% en 125%. Het verloop van deze gegevens 
over de verschillende peiljaren toont daarnaast aan dat er gaandeweg het industrialisatie-
proces geen proces van (verdere) segregatie heeft plaatsgevonden.

Afb. 5.12 De kostschool te Heythuysen (Limburg) (RHCe, collectie Van Best-Maas).
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Tabel 5.18 Proportionele verschillen in inkomen tussen buren, Valkenswaard 1880-1920

Het gemiddelde inkomen van de 
beide buren bedraagt ten opzichte 
van het eigen inkomen

1880 1890 1900 1910 1920
Gemiddeld
over de vijf 
peiljaren

1 Meer dan 175% 24,6% 19,4% 23,4% 20,5% 19,7% 21,0%

2 Tussen de 125 en 175% 8,9% 12,8% 9,6% 8,0% 11,6% 10,3%

3 Tussen de 75 en 125% 16,4% 24,9% 21,8% 29,6% 24,7% 24,5%

4 Tussen de 25 en 75% 37,1% 37,7% 36,3% 36,3% 28,4% 33,7%

5 Minder dan 25% 10,0% 2,9% 7,1% 4,4% 7,6% 6,4%

6 Slechts één buur200 2,9% 2,3% 1,8% 1,3% 7,9% 4,1%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

categorie 1 en 5 gecumuleerd 34,6% 22,3% 30,5% 24,9% 27,3% 27,4%

Bron: bevolkingsregisters Valkenswaard en de kohieren hoofdelijke omslag.

Doordat in 1912 straatnamen werden ingevoerd en het kohier van de hoofdelijke omslag 
van 1920 ook de adressen van de belastingplichtigen vermeldt, kan de Valkenswaardse po-
pulatie in 1920 qua inkomen geografisch nog beter worden gepositioneerd.201 Dan blijkt 
sprake te zijn van een zekere concentratie van de hoogste inkomens. In 1920 genereer-
den de bewoners rondom het centrale marktplein namelijk op afstand het hoogste gemid-
delde inkomen (9.584 gulden), gevolgd door de bewoners van de op de Markt uitkomende 
Stationstraat (6.924 gulden). De bewoners van de parallel aan de spoorbaan gesitueerde 
Spoorstraat, tevens een zijstraat van de Stationstraat, werden aangeslagen naar een ge-
middeld inkomen van 5.394 gulden en namen daarmee een derde positie in. Maar dit ge-
middelde werd danig beïnvloed door het hoge inkomen van één van de bewoners van deze 
straat, Antoon van Best, die in 1920 werd aangeslagen naar een inkomen van 63.250 gul-
den. Daarmee vormde de geografische ‘as’ station-markt – met de straten Spoorstraat, Sta-
tionstraat en Markt – weliswaar de financiële ruggengraat van het dorp, maar beperkte de 
welstand zich niet tot deze drie straten. In 1920 telde Valkenswaard namelijk 946 gezin-
nen, zodat de financiële top-5% toen bestond uit 47 gezinshoofden. Elf daarvan woonden 
er aan het Marktplein, zes in de Stationstraat en drie hadden hun woonstede in de Spoor-
straat. Samen maakten zij derhalve 42,6% uit van de financiële elite op dat moment. Maar 
in deze straten woonde niet alleen elite, ook minder vermogenden verbleven hier. Daar-
naast betekent het ook dat meer dan de helft van de elite niet in deze drie straten woonde 
maar elders in Valkenswaard domicilie had. Ook dit bevestigt het beeld dat inwoners be-

197   Van den Besselaar, Valkenswaard 1794-1994, 70.
198   Van den Besselaar en Van Mierlo, ‘Met klinkende en blinkende penningen’, 171 en 173.
199   Dit deden bijvoorbeeld Betsy en Jeanette van Best, en Maria en Ferdinanda Snellens (Elemans, Moe en haar 

meiden, 15; RHCe, GA VW, inv.nr. 1223, Bevolkingsregister 1900-1909, wijk D, fol. 7). 
200   Deze gezinnen woonden aan het begin of het einde van de buurt (tot en met peiljaar 1910) of straat (peiljaar 

1920).
201   Tot en met het peiljaar 1910 werd in de bevolkingsregisters gewerkt met vier buurten waarbinnen de wonin-

gen een volgnummer kregen. Daarmee waren de buren wel te identificeren, maar besloegen de buurten een 
relatief grote oppervlakte. Na de invoering van de straatnamen per 1 oktober 1912 (RHCe, GA VW, inv.nr. 355, 
Verslag gemeenteraadsvergadering van 1 oktober 1912) kunnen de woonplaatsen geografisch bezien nauw-
keuriger worden gelokaliseerd.
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horende tot hoogste inkomenscategorie vaak in de buurt woonden van de financieel min-
der bedeelden.

Structuur elite

Het laatste onderdeel van de in dit hoofdstuk te behandelen onderzoeksvragen heeft be-
trekking op de structuur van de Valkenswaardse elite. In het voorgaande is vastgesteld dat 
de top-5% inkomensgenieters een toereikende afbakening vormt voor elite, zeker indien 
het ‘eenverdienerschap’ als aanvullend criterium wordt toegevoegd. Ook zijn enkele ver-
schillen in kenmerken geconstateerd tussen gezinnen behorende tot de elite en gezin-
nen die daarvan geen deel uitmaakten. In deze paragraaf wordt nu de elitestructuur on-
derzocht op basis van de indeling van Giddens. Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk 
al is aangegeven, classificeert Giddens de elite op basis van vier factoren: de toegang er-
toe (recruitment), de mate van hechtheid ervan (integration), de mate waarin sprake is van 
machtscentralisatie bij de elite (power-holding) en de reikwijdte en intensiteit van deze 
macht (issue-strength).202 Met deze criteria brengt Giddens niet alleen het machtsaspect (is-
sue-strength en power-holding) in beeld, maar ook het karakter van de elite, in termen van 
de mate van hechtheid (integration) en de mogelijkheden van intra- dan wel intergenera-
tionele mobiliteit (recruitment).203 In de voorgaande paragrafen is al vastgesteld dat bij de 
Valkenswaardse elite sprake was van een grote mate van machtscentralisatie (power-hol-
ding) en dat deze zowel qua reikwijdte als qua intensiteit (issue-strength) aanzienlijk was. 
De toegang tot de elite (recruitment) lijkt grote restricties te hebben gekend. Niet alleen 
was het voor een minder vermogende buitenstaander vanwege het elitaire huwelijkspa-
troon lastig om via het huwelijk tot de elite door te dringen maar het was ook nauwelijks 
mogelijk om een positie te verwerven via de financieel-economische machtsbron vanwege 
de relatief hoge financiële drempel die moest worden geslecht om bijvoorbeeld een gro-
te onderneming te kunnen financieren. Daarbij speelde ook het ontbreken van genoten 
vervolg onderwijs een rol, dat toegang kan bieden tot kennis en netwerken. De Valkens-
waardse elite kende dan ook zowel inter- als intragenerationeel een relatief gesloten ka-
rakter. De laatste factor, de hechtheid van de elite (integration), vormt een van de meest 
problematische onderdelen van de elitetheorieën.204 De brede economische basis van de 
Valkenswaardse elite, voornamelijk in de sigarenindustrie en in veel mindere mate in de 
plaatselijke schoenenindustrie wortelend, betekende dat de fabrikanten gemeenschappe-
lijke economische belangen hadden. Deze onderlinge band had echter ook een keerzijde, 
omdat de fabrikanten tegelijkertijd elkaars concurrenten waren. Maar het autochtone ka-
rakter van de elite, de gezamenlijke katholieke geloofsovertuiging, het niet-proletarische 
karakter, de onderlinge huwelijksbanden en niet in de laatste plaats de aanzienlijke inter-
generationele continuïteit van de elite-samenstelling maken een behoorlijke onderlinge 
hechtheid aannemelijk. De combinatie van een gesloten karakter, een relatief hoge hecht-
heid en een geconcentreerde macht met een grote reikwijdte en intensiteit leidt in het 
schema van Giddens voor de Valkenswaardse elite tot de kwalificatie ruling class (heersen-
de klasse), volgens hem de meest krachtige elitevorm.205 Dit omdat het gesloten karakter en 
de onderlinge samenhang zorgden voor een niet snel verbrokkelende machtscentralisatie.

Waarschijnlijk stond de Valkenswaardse elite in 1920 op het toppunt van haar macht. 
Daarna bracht het algemeen kiesrecht een scheiding teweeg tussen de economische en de 
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politieke macht.206 De raad van 1923 was de eerste die werd gekozen door alle volwassen 
inwoners (1.950 kiesgerechtigden), van wie op 11 mei 1923 87,5% zijn stem uitbracht.207 
De samenstelling van de nieuwe raad week behoorlijk af van die in 1918, die nog was sa-
mengesteld op basis van de stemmen van slechts een deel van de mannelijke volwasse-
nen. Niet alleen waren de sigarenfabrikanten uit de raad verdwenen, maar ook was het ge-
middelde inkomen van de raadsleden van 1923 met 3.389 gulden aanmerkelijk lager dan 
dat van de raadsleden van 1918 (9.716 gulden).208 Ter vergelijking: in 1921 bedroeg het ge-
middelde kohierinkomen 2.396 gulden. De raadsleden kwamen in 1923 dan ook groten-
deels voort uit een ander inkomenssegment dan die van 1918. Niet alleen verminderde 
daarmee in de jaren twintig de politieke invloed van de elite, maar ook kreeg de plaatse-
lijke overheid gaandeweg meer grip op het openbare leven, bijvoorbeeld via nutsvoorzie-
ningen en infrastructuur. Daartegenover verminderde in de jaren twintig de invloed van 
de plaatselijke politiek op het onderwijs door de overgang van nagenoeg het gehele lage-
re onderwijs naar bijzondere (rooms-katholieke) scholen onder verantwoordelijkheid van 
de verschillende kerkbesturen. Dit laatste was een van de facetten waarin de toenemende 
macht en invloed van de rooms-katholieke kerk zich uitte in het Interbellum, de periode 
van het rijke roomse leven. Niet alleen ontstond er een sterke groepsgewijze geloofsbele-
ving, ook kreeg de kerk via de geestelijk adviseur zeggenschap in tal van maatschappelij-
ke organisaties en verenigingen.209 Na 1920 slonk ook de intensiteit van de economische 
macht van de fabrikanten, zowel door de invloed van de vakbonden als die van de over-
heid, hetgeen leidde tot meer bescherming en een betere rechtspositie van de werkne-
mers. Hoewel de intensiteit en later ook de reikwijdte van de economische machtsbasis 
verminderden, bleef deze machtsfactor in Valkenswaard nog decennialang van belang, 
vooral door de omvangrijke personeelsbestanden van de twee grootste plaatselijke tabaks-
concerns, Hofnar en Willem II. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd de alleenheerschap-
pij van de tabaksindustrie doorbroken. Niet alleen gingen veel Valkenswaardenaars toen 
buiten de gemeente werken of daarbinnen in een andere industriesector, maar ook trok 
de tabaks industrie veel pendelaars aan van elders.210 De opkomst van de woningbouw-
vereniging in de jaren twintig leidde tot een vermindering van de huurdersafhankelijk-
heid van particuliere verhuurders. Hetzelfde kan worden gezegd van de toenemende rol 
die banken gingen spelen als verstrekker van bijvoorbeeld hypothecaire leningen. Ook 
die zorgden voor een verminderde afhankelijkheid van de burger van zijn meer gegoede 
plaatsgenoot.

202   Giddens, ‘Elites in British class structure’, 4-7.
203   Intergenerationele mobiliteit betreft de sociale mobiliteit van families over verschillende generaties. Intra-

generationele mobiliteit duidt op de sociale mobiliteit van individuen binnen eenzelfde generatie (Wilterdink 
en Van Heerikhuizen, Samenlevingen. Een verkenning, 439).

204   Bottomore, De elite in de maatschappij, 23.
205   Giddens, ‘Elites in British class structure’, 7.
206   Bottomore, De elite in de maatschappij, 20.
207   RHCe, GA VW, inv.nr. 498, Gemeenteverslag 1923.
208   De samenstelling van de gemeenteraad is ontleend aan de gemeenteverslagen over 1918 en 1923 (RHCe, GA 

VW, inv.nrs. 493 en 498), de inkomens zijn zowel voor de raadsleden uit 1918 als die uit 1923 ontleend aan de 
kohieren van de hoofdelijke omslag van 1921, het laatste jaar waarvoor in Valkenswaard individuele inkomens-
gegevens bewaard zijn gebleven (RHCe, GA VW, inv.nr. 1085, Kohier hoofdelijke omslag 1921).

209   Selderhuis, Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis, 779-780.
210   Van Mierlo, ‘Industrie’, 61 en 62.
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Conclusie Valkenswaardse elite

De analyses uit voorgaande hoofdstukken maken duidelijk dat de elite slechts een beperk-
te mate van sociale openheid kende. Door huwelijken werd gepoogd de rijen gesloten en 
het familievermogen in stand te houden. Een ongehuwd bestaan genoot de voorkeur bo-
ven een huwelijksverbintenis met een partner uit een lager sociaal milieu. Doordat vele 
kinderen elders vervolgonderwijs genoten, reikte hun blikveld ook in de liefde veel verder 
dan de eigen geboorteplaats. Omdat maatschappelijke carrières slechts in beperkte mate 
in Valkenswaard konden worden opgebouwd, keerden veel nazaten uit de top-5%-gezin-
nen na hun studie en/of huwelijk niet meer terug naar Valkenswaard. Degenen die wel in 
Valkenswaard bleven, traden meer dan eens in de voetsporen van hun vader en bereikten 
ook een top-5%-notering. Hoewel de financiële elite verspreid woonde over de gemeen-
te, was wel een zekere woonconcentratie aanwezig in het centrum van Valkenswaard. De 
elite week van de minder vermogende gezinnen af op het punt van het huwelijkspatroon 
(weinig en relatief laat trouwen met veelal een partner van buiten Valkenswaard), het ge-
noten onderwijs (volgen van vervolgonderwijs) en de operationele gezinseconomie (het 
ontbreken van een (adaptive) family (wage) economy), zonder dat dit echter leidde tot een 
verregaande geografische segregatie. Op basis van de vastgestelde elitestructuur – geslo-
ten, hoge gehechtheid, geconcentreerde macht met een grote reikwijdte en intensiteit  – 
vertoonde de Valkenswaardse elite in de categorisering van Giddens de kenmerken van 
een ruling class.

De toegang tot de plaatselijke elite verliep voornamelijk langs de economische weg, de 
voornaamste machtsbron van de elite. Daarbij namen de grote fabrikanten, zowel tabaks-
fabrikanten als andere fabrikanten, de belangrijkste posities in. Ondanks dat de top-5% 
door de bevolkingsgroei in absolute zin groeide van 17 gezinnen in 1880 tot 47 in 1920, 
volgden de industriëlen deze groei en bleven zij steeds ongeveer 30% van de top-5%-po-
pulatie uitmaken, een aandeel dat varieerde van 29,4% in 1880 tot 31,9% in 1920. Hun 
inkomensaandeel in de top-5% steeg echter van 34% in 1880 tot 64,4% in 1920, waarbij 
de acht sigarenfabrikanten nadrukkelijk hun positie vestigden met een inkomensaandeel 
van 53,8% van het totale inkomen van de top-5%. Vijf van de acht sigarenfabrikanten wa-
ren reeds gevestigde namen, zoals Van Best, Gijrath en Hoekx, namen die al in 1890 een 
top-5%-notering hadden. Nieuw waren Johannes Jacobus Heesterbeek, Alex Wolters en 
Hendrikus Kersten. De zeven schoenfabrikanten droegen allemaal de familienaam Bots 
of Van den Besselaar en waren eveneens nazaten van gezinshoofden die in 1890 al tot de 
top-5% behoorden. Ook de economische toegangsweg tot de elite was derhalve smal. De 
analyse laat zien dat in het tijdvak 1880-1920 de Valkenswaardse elite een redelijk geslo-
ten, autochtoon en katholiek karakter had, waarin veelal dezelfde familienamen figureer-
den. Door het volgen van voortgezet onderwijs, een lage huwelijksfrequentie en het hu-
wen met leden uit de eigen sociale laag werden de verdiencapaciteit en de instandhouding 
van het familievermogen geborgd. Daarmee werd de basis gelegd voor een top-5%-note-
ring van de nieuwe generatie. Toetreding tot de elite via het huwelijk was nagenoeg uit-
gesloten terwijl de toegang via de economische weg moeilijk, maar niet onmogelijk was. 
Slechts weinigen lukte dat en zij waren vooral afkomstig uit de tabaksnijverheid.
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Conclusie machts- en elitevorming

In dit hoofdstuk stonden macht en elite centraal en werd allereerst onderzocht hoe zich 
de machtsstructuur in Valkenswaard ontwikkelde in het licht van voortschrijdende indus-
trialisatie en de veranderingen in de sociale structuur. Het machtsaspect werd onderzocht 
vanuit de financieel-economische en de politiek-maatschappelijke machtsbronnen. Daar-
uit bleek dat de economische machtsbron het belangrijkst was, een positie die in de loop 
van het tijdvak 1880-1920 steeds sterker werd, parallel aan de groei van de plaatselijke ta-
baksindustrie. Deze machtsbron was geheel in handen van een kleine groep grotere siga-
renfabrikanten en werd versterkt met een toenemende invloed op het gebied van huisves-
ting en kredietverlening aan sigarenmakers. Maar ook buiten de kring van werknemers 
nam de macht van de grotere sigarenfabrikanten toe op basis van de financiële machts-
bron, zij het dat zij daar een weliswaar belangrijke maar geen overheersende positie inna-

Afb. 5.13 Johannes Jacobus 
Heesterbeek (1868-1924) was 
een van de weinigen die met een 
eenvoudige afkomst wist door te 
dringen tot de plaatselijke elite 
(collectie H. van Mierlo).
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men. Bij de politiek-maatschappelijke machtsbron bleek een positief verband te bestaan 
tussen de hoogte van het inkomen en het kunnen bekleden van een politiek-maatschappe-
lijke bestuursfunctie. Ook hier namen de sigarenfabrikanten een substantiële maar geen 
overheersende positie in, hoewel zij veel meer dan gemiddeld bestuurlijk actief waren, 
vooral in de gemeenteraad en het college van zetters. In het eerste gremium was gaande-
weg het tijdvak 1880-1920 een toenemende invloed zichtbaar van de tabaks ondernemers. 
Arbeiders kwamen slechts sporadisch voor in de onderzochte besturen en als dat al het 
geval was alleen in het laatste decennium van het tijdvak 1880-1920 als gemeenteraads-
lid. De Valkenswaardse machtsstructuur bleek aldus te zijn opgebouwd rondom de fi-
nancieel-economische machtsbron, in de loop van 1880-1920 in toenemende mate ge-
concentreerd bij een kleine groep grotere tabaksfabrikanten. Deze bekleedden daarnaast 
substantiële posities in de politiek-maatschappelijke machtsbron. Schaller stelt in de Duit-
se stad Ulm eveneens vast dat de fabrikanten zowel politiek als maatschappelijk door-
drongen tot de elite.211 Rondom de kern van tabaksfabrikanten en buiten de economische 
machtsbron deelden ook andere Valkenswaardenaren in de macht. Deze hadden bijna 
zonder uitzondering een behoorlijk inkomen, waren niet werkzaam in dienstbetrekking, 
in Valkenswaard geboren en getogen, van het mannelijk geslacht en rooms-katholiek van 
gezindte. Een hoog inkomen leidde, zo bleek, niet per se tot lokale macht, maar macht 
bleek wel nagenoeg altijd gerelateerd te zijn aan een meer dan gemiddeld inkomen.

De tweede onderzoeksvraag was gerelateerd aan de Valkenswaardse elite en omvatte 
enkele deelvragen, waaronder de vraag of de elite kan worden afgebakend aan de hand 
van financiële criteria, in deze studie afgebakend op de top-5% inkomensgenieters. De 
conclusie daarvan was dat dit inderdaad mogelijk was, zeker als dit criterium wordt aan-
gevuld met de eis dat er geen sprake was van een adaptive family (wage) economy. Dat wil 
dus zeggen dat gezinnen die hun inkomen aanvulden door hun kinderen te laten wer-
ken, niet tot de elite kunnen worden gerekend. De aldus resterende elite bleek niet al-
leen een behoorlijk inkomen te hebben maar ook een aanzienlijke macht te bezitten, 
die was ontleend aan nagenoeg alle onderzochte machtsbronnen. Daarmee voldeed de 
afbakening aan de vooraf in de definitie van elite opgenomen bestanddelen welstand en 
macht. Vervolgens is onderzocht of de aldus afgebakende elite behalve de hoogte van 
het inkomen en machtsbezit nog andere, ten opzichte van niet-elitegezinnen afwijkende 
kenmerken bezat. Ook dit bleek het geval te zijn. Naast het feit dat er in de elitegezinnen 
geen sprake was van een (adaptive) family (wage) economy omdat het gezinshoofd nage-
noeg altijd de enige inkomenstrekker was, bleek de elite ook een afwijkend huwelijks-
patroon te kennen en genoten kinderen uit elitegezinnen nagenoeg altijd voortgezet on-
derwijs. Haar geletterdheid en beschikbare tijd stelde de elite in staat bestuursfuncties te 
vervullen. De Valkenswaardse elite leidde in geografische zin geen gesegregeerd bestaan, 
zij het dat van een zekere concentratie van elitebewoning in een drietal straten in het cen-
trum sprake was, waar echter ook niet-elite gezinnen een woonhuis hadden. Door het 
gesloten karakter, de hoge gehechtheid en de geconcentreerde macht met een grote reik-
wijdte en intensiteit vertoonde de Valkenswaardse elite in het tijdvak 1880-1920 de ken-
merken van een ruling class. De toegangsmogelijkheden tot de plaatselijke elite bleken 
beperkt en verliepen voornamelijk via de economische weg, de voornaamste machtsbron 
van de elite waarin de grotere sigarenfabrikanten domineerden maar waarvoor wel enige 
financiële welstand en ondernemerszin noodzakelijk waren. Toegang tot de elite via het 
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huwelijk was door het gesloten huwelijkspa-
troon nauwelijks mogelijk voor niet-vermo-
genden.

De ontwikkeling van de macht en de elite 
blijken aldus op hoofdlijnen parallel te lopen 
aan de economische en sociale ontwikkeling 
die Valkenswaard in het tijdvak 1880-1920 
doormaakte. De grotere sigarenfabrikanten 
speelden in nagenoeg elke machtsbron in 
toenemende mate een belangrijke rol en zo 
beheersten zij, in 1920 samen vijftien man 
sterk, de levens van het merendeel van de 
Valkenswaardse bevolking. Vergeleken met 
de situatie in 1850, maakten zeventig jaar 
later in grote lijnen dezelfde families nog 
steeds deel uit van de inkomenstop-5%. Wel 
was het karakter van de machtselite in die 
periode sterk veranderd en had de agrarisch-
ambachtelijke samenstelling van de elite 
plaatsgemaakt voor een industriële kern van 
enkele schoen- en vooral sigarenfabrikanten. 
Daarmee veranderde parallel aan de wijzi-
gingen in de economische structuur ook het 
karakter van de plaatselijke elite. Dit is ook 
te zien in de verschillen in de samenstelling 
van de diverse besturen. De armmeesters, 
die het laagste gemiddelde inkomen hadden 
en grotendeels afkomstig waren uit ambacht en handel, vertegenwoordigden de pre-in-
dustriële elite, niet behept met een liberale instelling en zorg dragend voor de sociale 
orde. De sigarenfabrikanten daarentegen representeerden – voorzien van een andere poli-
tiek-maatschappelijke oriëntatie – de moderne elite. Net als Eindhoven en Helmond werd 
ook Valkenswaard, zeker na de eeuwwisseling, gedomineerd door een relatief kleine au-
tochtone en gesloten elite van katholieke en voornamelijk industriële families.212 Na 1920 
brokkelden de verschillende machtsbronnen van de elite geleidelijk af door economische, 
politieke, maatschappelijke en kerkelijke veranderingen.

Duidelijk is geworden dat veranderingen in de eerste lagen van het ordeningsmodel 
– de economische en de sociale structuur – ook effect hadden op het machtspatroon en op 
de samenstelling van de plaatselijke elite of – in de definitie van Van Heek – op de cultu-
rele structuur. Maar ook andersom is een relatie aanwezig. De machtspositie van de elite 
en de voorname plaats daarin van de sigarenfabrikanten bood de laatsten mogelijkheden 
om de ontwikkelingen in de voorgaande lagen te beheersen dan wel te beïnvloeden. In 
economische zin door hun macht te gebruiken om hun positie ten opzichte van de mid-

211    Schaller, Die Industrialisierung der Stadt Ulm, 251.
212   Kalb, Expanding class, 93.

Afb. 5.14 Sigarenfabrikant Antonius van Best 
(1848-1926) verenigde nagenoeg alle machts-
bronnen in zich. Als eigenaar van de grootste 
tabaksfirma was hij ook politiek actief, voorzitter 
van de coöperatieve boterfabriek en bezat hij be-
langrijke posities in onroerend goed en in de ver-
strekking van hypothecaire kredieten (collectie 
Chr. van den Besselaar).
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delgrote en kleine concurrenten te verbeteren of die ten opzichte van hun werknemers 
als het ging om arbeidsvoorwaarden. In sociale zin konden de fabrikanten bijvoorbeeld 
hun rekruteringsstrategie bestendigen en waren zij door het voortdurend aantrekken van 
thuiswonende kinderen als nieuwe werknemers in staat om door de relatief lage belonin-
gen die daar tegenover stonden, de groei van de plaatselijke tabakssector te continueren.



Enkele sigarenmerken die tot in de jaren twintig van de vorige eeuw in Valkenswaard 
zijn geproduceerd. De merkdeponeringsgegevens zijn ontleend aan de door de Stichting 
Nederlandse Tabacologie uitgegeven cd-rom Atlas van Tabacologisch Nederland, editie 
juni 2005. 

Afb. 1 Aquarel van Petrus van Rijen (1850-1930) uit 1886. Betreft het pand van de firma Gebroeders Van 
Best aan de Rapelenburg na de brand in september van dat jaar (collectie Heemkundekring Weerder-
heem).
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Afb. 2 Gebroeders Van Best, merk gedeponeerd in 1882 (collectie H. van Mierlo).
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Afb. 3 Gebroeders Van Best, merk gedeponeerd in 1882 (collectie H. van Mierlo).
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Afb. 4-5 Firma Gebroeders Van Best. Beide merken werden geproduceerd in het filiaal te Zonhoven (Bel-
gië) onder de naam Van Best Frères (VBF) (collectie G. van Gerven en H. van Mierlo).



  309

Afb. 6 Firma Gijrath en Bots (collectie Heemkundekring Weerderheem).
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Afb. 7 Display van de firma Kinjet (collectie H. van Mierlo).
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Afb. 8 Kerftabak van de Gebroeders Van Best (collectie G. van Gerven).
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Afb. 9 Firma Hoekx en Maas, merk gedeponeerd in 1920 (collectie G. van Gerven).

Afb. 10 Firma Jaspers en Snellens, merk gedeponeerd in 1923 (collectie H. van Mierlo).
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Afb. 11 J. Heesterbeek en Co, merk gedeponeerd in 1914 (collectie G. van Gerven).

Afb. 12 Firma Van Veld-
hoven en Van der He-
ijde, merk gedeponeerd 
in 1916 (collectie H. van 
Mierlo).
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Afb. 13 en 14 Firma Gebroeders Van Best, merken gedeponeerd in 1881 (La Perla) en 1916 (Climax) (collec-
ties G. van Gerven en H. van Mierlo).
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Afb. 16 Firma Jaspers en Snellens, merk gedeponeerd 
in 1913 (collectie H. van Mierlo).

Afb. 15 Firma Kinjet (collectie H. van 
Mierlo).
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Afb. 18 Firma Balmer en 
Van Glabbeek, merk ge-
deponeerd in 1916 (col-
lectie H. van Mierlo).

Afb. 17 Firma Van Hoof en Swinkels, 
merk gedeponeerd in 1921 (collectie H. 
van Mierlo).
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Afb. 19 P. de Louwere (collectie H. van Mierlo).

Afb. 20 Firma Chr. van de Kerkhof en Zoon, merk gevoerd in het begin van de jaren twintig. Taberna werd 
in 1927 ook de handelsnaam van de firma (collectie H. van Mierlo).
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Afb. 21 Firma Gebroeders Jeurissen, merk gedeponeerd in 1922 (collectie H. van Mierlo).

Afb. 22 Sioux, geproduceerd door de firma H. Kersten en Co, gedeponeerd in 1916 (collectie H. van Mierlo).
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Afb. 23 Firma Hoekx en Maas, merk gedeponeerd in 1912 (collectie H. van Mierlo).

Afb. 24 Merk gevoerd door de firma W. Helling en Co, Helco Cigarworks (collectie G. van Gerven).



Afb. 6.1 Het vaandel van de in 1916 opgerichte RK Werkliedenvereeniging St. Jozef (collectie IISG Amster-
dam, BG R2140).



1  Nasar, De wil tot welvaart, 11.
2  Trienekens, ‘Theoretische en methodologische aspecten’, 177. Vergelijkbaar is de opstelling van Moen en 

Wethington, die ‘shifts in the configuration of demands and options’ zien als ‘the impetus to a change in strat-
egy’ (Moen en Wethington, ‘The concept of family adaptive strategies’, 245).

3  Van der Linden, ‘Household and labour movements’, 131.

6 Arbeiderskracht
 Acceptatie, aanpassing en verzet

Inleiding

In de vorige hoofdstukken zijn de veranderingen in de economische en de sociale struc-
tuur van Valkenswaard belicht in de periode 1850-1920 en de gevolgen daarvan op de 
machts- en de elitevorming. In dit hoofdstuk wordt de vierde laag van het in deze stu-
die gehanteerde ordeningsmodel behandeld, waarin de wijze centraal staat waarop de 
inwoners van Valkenswaard met die verandering omgingen. Dit gedrag kon zich uiten 
in anticiperen of reageren op de veranderingen, in berusting of verzet. Het besef dat de 
mens gevormd wordt door de omstandigheden waarin hij leeft en dat die niet vooraf be-
paald, onveranderlijk of immuun zijn voor menselijke interventie, noemt Nasar een van 
de meest radicale ontdekkingen uit de geschiedenis. Zij positioneert de doorbraak van dit 
besef rond 1870.1 Vanuit die interventiemogelijkheid, ook wel agency genoemd, formu-
leerde Trienekens de hypothese dat ‘het handelen van personen, groepen en/of hun ver-
tegenwoordigers erop [is] gericht de eigen kwaliteit van het bestaan te optimaliseren door 
percepties en satisfactie zo dicht mogelijk bij elkaar te doen aansluiten’. Daarbij definieert 
hij de term ‘perceptie’ als ‘hoe het leven zou moeten zijn’ (in deze studie ook wel aange-
duid met de soll-positie), en ‘satisfactie’ omschrijft hij als ‘het ervaren van de eigen leef-
situatie’ (de ist-positie).2 Daarbij kunnen in navolging van Van der Linden drie noties of 
maatstaven worden onderscheiden waarlangs waardering van de huidige dan wel de ge-
wenste situatie plaatsvindt, namelijk zekerheid, zelfrespect en rechtvaardigheid.3 

Doorredenerend op het model van Trienekens worden mensen gemotiveerd tot ge-
dragsverandering op het moment dat de ist- en de soll-positie van elkaar gaan verschil-
len en zich tussen beide posities een kloof gaat vormen. Vanuit een evenwichtssituatie, 
waarin de ist- en de soll-positie aan elkaar gelijk zijn, kan deze kloof zowel ontstaan om-
dat de ist-positie kwalitatief vermindert, bijvoorbeeld door ziekte of overlijden van het ge-
zinshoofd, als door een toename van de soll-positie, bijvoorbeeld als gevolg van propa-
ganda over betere leefomstandigheden of het ontstaan van nieuwe denkbeelden rondom 
gewenste burgerlijke staat of huwelijksleeftijd. Het handelen van (groepen) van personen 
zal er volgens Trienekens steeds op zijn gericht de kwaliteit van het bestaan te optimalise-
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ren door deze kloof te minimaliseren. Dit kan door de ist-positie te verbeteren in de rich-
ting van de soll-positie dan wel het niveau van deze laatste te devalueren zodat het verschil 
met de ist-positie verdwijnt of vermindert. In dat laatste geval is sprake van acceptatie en 
vindt er feitelijk geen gedragsverandering plaats. Het eerder geïntroduceerde triademo-
del van Poiesz biedt de mogelijkheid om de gedragsaspecten met elkaar in verbinding te 
brengen. Een wijziging van de ist- en de soll-positie ten opzichte van elkaar leidt tot het 
ontstaan van een kloof en aldus tot een motivatie om deze te dichten, de eerste compo-
nent van het gedragsmodel van Poiesz. De tweede component, de gelegenheid, bevat de 
aanwezige opties en keuzemogelijkheden die het dichten van de kloof kunnen faciliteren. 
De derde en laatste modelcomponent, capaciteit, bestaat uit de benodigde eigenschappen 
en vaardigheden om daadwerkelijk tot uitvoering over te kunnen gaan.4 

De vraag is nu op welke wijze de optimalisatietendens en het keuzeproces daarachter 
zichtbaar kunnen worden gemaakt. Hierbij leek in eerste instantie het concept van family 
strategy, met doelgerichte gezinskeuzes, behulpzaam te kunnen zijn, maar dit concept is 
in de literatuur sterk bekritiseerd.5 De kritiek richt zich onder meer op de veronderstelde 
vrije, bewuste en rationele keuze, het veronderstelde vermogen om vooruit te kunnen kij-
ken, de aanname dat sprake is van keuzemogelijkheden en de mogelijke samenloop van 
doelen op korte en lange termijn. Verder worden vraagtekens geplaatst bij het uitgangs-
punt van een harmonieus gezin als actor, dat keuzes altijd richt op het bereiken van een 
maximale joint utility. Ook de waarschijnlijk onvolledige informatiepositie van de actor en 
de vraag of deze destijds evenveel informatie tot zijn beschikking had als de huidige on-
derzoeker, worden gezien als nadelen van het model. Maar wellicht de belangrijkste be-
zwaren hebben betrekking op de methodiek. Het ontbreken van consensus over de een-
heid van analyse (individu of gezin), de (on)mogelijkheid van meten en de cirkelredene-
ring die ontstaat als aan vastgestelde gedragspatronen een strategie wordt ontleend die 
nadien weer wordt benut als verklaring voor datzelfde gedrag. Toch zijn zelfs de criticas-
ters van mening dat het strategieconcept ook zijn verdiensten heeft gehad, namelijk door 
de creatie van een nieuw onderzoeksveld en als hulpmiddel bij de analyse van de interac-
tie tussen keuzes, risico’s, onzekerheden en beperkingen waarmee historische actoren te 
maken kregen.6 Ook kwam door het concept de actor weer centraal te staan en bood het 
zo tegenwicht aan de gangbare structuralistische benadering, waarin mensen afhankelijk 
waren van krachten die ze zelf niet konden beheersen. Ten slotte legt het strategieconcept 
een relatie tussen de individuele keuze en de maatschappelijke structuur en daarmee tus-
sen het micro- en het macroniveau.

De nadelen die ontegenzeglijk aan het family strategy-model zijn verbonden, hebben 
geleid tot de keuze om in deze studie niet op voorhand uit te gaan van het strategiecon-
cept, maar vast te stellen welke mogelijkheden de historische actoren in Valkenswaard 
nu eigenlijk hadden om hun bestaan te optimaliseren, welke keuzes ook daadwerkelijk 
door hen zijn gemaakt en in welke mate.7 Gedrag uit zich immers in het maken van keu-
zes, waarbij níet kiezen voor een bepaalde optie evenzeer een keuze is, bewust of onbe-
wust gemaakt, op economisch-rationele gronden of na cultureel-traditionele afwegingen 
of ‘gewoon’ uit loyaliteit, affectie of bezorgdheid. Kok stelt dat de economische bestaans-
bronnen de mogelijkheden bepaalden die ouders hun kinderen konden bieden, evenals 
de keuzes en de kansen om deze opties ook daadwerkelijk te realiseren.8 Viazzo en Lynch 
geven aan dat ook loyaliteit, affectie of bezorgdheid inhoud en richting konden geven aan 
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keuzes.9 Niet expliciet door hen vermeld maar wel mogelijk is dat ook het ontbreken van 
loyaliteit, affectie of bezorgdheid en dus eigenbelang keuzes hebben beïnvloed.

Bij de analyse van de optimalisatiemogelijkheden worden in deze studie drie niveaus 
onderscheiden, namelijk dat van het individu, van het gezin en van het collectief. Als ba-
sisniveau is voor het individu gekozen, aangezien uiteindelijk altijd, en zeker bij meerder-
jarigheid, een individu eigen keuzes kan maken. Daarbij stelt Kok weliswaar dat die keu-
zes gemaakt worden ‘in the framework of the family’, maar er kwam een moment waarop 
bijvoorbeeld de ouders geen sanctiemogelijkheid meer hadden op in hun ogen deviant 
gedrag van hun kroost.10 Ook vormde dat gezin niet per definitie een (hechte) eenheid. Er 
behoefde op gezinsniveau tenslotte lang niet altijd sprake te zijn van unanieme besluiten 
of van gelijke en op consensus gebaseerde doelen, aangezien de macht in het gezin niet 
evenredig over de leden ervan was verdeeld. Zo bestonden machtsverschillen tussen de 
seksen (mannen versus vrouwen) en generaties (ouders versus kinderen).11 Maar ook bin-
nen generaties kon sprake zijn van machtsverschillen, bijvoorbeeld tussen oudere en jon-
gere kinderen en tussen kinderen met of zonder een eigen inkomen.12 Vast staat wel dat 
bijna altijd het mannelijke gezinshoofd de meeste invloed had op de te maken keuzes en 
dat de belangen van de kinderen ondergeschikt waren aan die van de ouders.13 Op gezins-
niveau was dan ook een aantal opties tot lotsverbetering aanwezig. Het derde niveau ten 
slotte is dat van het collectief, waarbij individuen zich in organisatorisch verband samen-
voegen om gezamenlijke belangen tegenover derden te behartigen. Een dergelijke orga-
nisatie kan een coöperatie zijn, maar ook een vakbond of een politieke partij, door Van 
der Linden respectievelijk aangeduid als household-, enterprise- en state-centred organi-
sations.14 Overigens is aan de relatie tussen gezins- en arbeidersgeschiedenis door histo-
rici ten onrechte lange tijd voorbijgegaan en dat is de reden waarom ze in dit onderzoek 
in onderlinge samenhang worden bestudeerd.15 Heerma van Voss biedt een ordeningska-
der voor de optimalisatiemogelijkheden op de verschillende niveaus met de introductie 
van een drietal ‘repertoires’: loyalty, voice en exit. In het loyale repertoire wordt aansluiting 
gezocht bij de lokale kleinschalige gemeenschap waarbij een goede reputatie een belang-
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rijke rol speelt. In het exit-repertoire daarentegen werd de woonplaats verlaten, terwijl in 
het voice-repertoire aansluiting werd gezocht bij de arbeidersbeweging.16 Dit ordeningska-
der zal worden benut om de mogelijke samenhang tussen de gemaakte keuzes na te gaan.

In dit hoofdstuk staat dan ook de vraag centraal welke mogelijkheden de Valkens waar-
de naar tussen circa 1870 en 1920 had op het niveau van individu, gezin of collectief om de 
ist- en de soll-positie met elkaar in evenwicht te brengen en te houden, in welke mate die 
mo gelijkheden ook daadwerkelijk werden benut en de mogelijke onderlinge samenhang 
daar tussen. Natuurlijk is het zo dat de analyse beperkt wordt door het beschikbare bron-
nen materiaal dat louter kwantitatief van aard is en daardoor kwalitatieve gegevens, zo als 
egodocumenten, ontbeert. Gegeven die beperkingen richt de gedragsanalyse op het indi-
viduele niveau zich op het huwelijkspatroon, de onderwijs-, ondernemers- en be roeps-
carrièremogelijkheden, en op emigratie. Door vroeger te trouwen konden niet alleen de 
in komsten eerder geheel voor het eigen gezin worden benut en kwam men op eigen be-
nen te staan, maar waren ook sneller inkomsten van meewerkende kinderen te verwach-
ten. Ook kon via de kinderen een sociaal vangnet worden opgebouwd om de gevolgen van 
de oude dag, ziekte of werkloosheid op te vangen. Onderwijs en carrièremogelijkheden 
konden even eens leiden tot een betere ist-positie, terwijl bij emigratie de mogelijkheid be-
stond dat elders een betere positie zou kunnen worden opgebouwd dan in de herkomst-
plaats Val kens waard. Op gezinsniveau wordt de aandacht gericht op de mogelijkheden 
van ver breding van de inkomstenbasis door alternatieve inkomsten aan te boren dan wel 
gezins leden in te zetten voor het genereren van inkomsten, en ook nu wordt aandacht ge-
schonken aan het door emigratie metterwoon verlaten van Valkenswaard. Op collectief 
ni veau ten slotte worden de mogelijkheden onderzocht die bestonden tot organisatie aan 
werk nemers- en aan werkgeverszijde, in de vorm van standsorganisaties, in coöperatief 
of in politiek verband. Elk van deze mogelijkheden bood kansen voor verbetering van de 
ist-positie of het behoud daarvan, bijvoorbeeld in het geval van de werkgevers. Waar mo-
gelijk wordt daarbij aandacht besteed aan potentiële tegenkrachten zoals die bijvoorbeeld 
door ouders, medegezinsleden, traditie, werkgever, kerk of staat konden worden ontwik-
keld. Aangezien zich in de tweede helft van de negentiende en de eerste decennia van de 
twintigste eeuw ook belangrijke algemeen-maatschappelijke ontwikkelingen voltrokken, 
wordt hiervan eerst een korte schets gegeven, gevolgd door de behandeling van elk van 
de drie niveaus.

Context van de veranderingen

Grotendeels verband houdend met het proces van industrialisatie voltrok zich in de peri-
ode 1850-1920 nog een drietal belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, namelijk de 
opkomst van het socialisme, specifiek voor het zuiden van Nederland de katholieke eman-
cipatie, die in gang was gezet met het herstel van de bisschoppelijk hiërarchie in 1853, 
en als derde de ontluikende overheidsbemoeienis via sociale wetgeving. Deze bewegin-
gen verliepen niet parallel maar werkten op elkaar in. Dit waren ontwikkelingen die het 
bewustwordingsproces versterkten en daarmee de perceptie (soll-positie) van de groepe-
ringen beïnvloedden. Een wijziging in de perceptie leidt bij een gelijkblijvend satisfactie-
niveau per definitie tot een wijziging van de kloof tussen beide en daarmee mogelijk tot 
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een gedragsimpuls. Opgemerkt moet worden dat instituties als kerk, vakbonden en lokale 
notabelen in de decennia rond de eeuwwisseling een belangrijke rol speelden in de wijze 
waarop burgers de werkelijkheid interpreteerden en zo hun eigen leefsituatie waardeer-
den.17 Instellingen als onderwijs en media kenden toen nog slechts een bescheiden reik-
wijdte. Het onderwijs beperkte zich immers tot de lagere school; de media bestonden uit 
een of enkele kranten, die bovendien waarschijnlijk slechts een klein deel van de bevol-
king bereikten. De lokale omgeving vormde dan ook de voornaamste informatiecontext 
voor het gedrag.18

Door de industrialisatie ontstonden twee nieuwe maatschappelijke groeperingen, na-
melijk de patroons en de arbeiders. De laatste groep raakte in toenemende mate gepro-
letariseerd en afhankelijk van de ‘verkoop’ van hun arbeid. De werkgevers daarentegen 
waren in het bezit van de productiemiddelen en opereerden in een liberale omgeving met 
een overheid op afstand. Voor beide groepen gold dat de industriële ontwikkeling en de 
gevolgen daarvan nieuw en onbekend waren. De arbeiders verrichtten hun werkzaamhe-
den voor het eerst in de geschiedenis met velen in fabrieken samengepakt in plaats van 
binnen het huishouden. Zij deden dit tegen een schamele financiële vergoeding, onder-
geschikt, afhankelijk en met een povere rechtspositie. Zij verloren grotendeels de controle 
over de eigen arbeid en, in geval van de gezinshoofden, ook over de arbeid van hun gezins-
leden. Maar ook voor ondernemers ontstond er een nieuwe situatie waarin ze hun weg 
moesten zoeken. Niet eerder waren zij verantwoordelijk voor en moesten zij leiding geven 
aan een zo groot aantal werknemers. ‘For in human as well as economic terms the factory 
setting was unprecedented’, zo vat Stearns de situatie samen.19 Dit blijkt ook uit een brief 
van oud-bestuursleden van de sigarenfabrikantenvereniging waarin zij in 1926 terugblik-
ken op de Valkenswaardse situatie in voorgaande decennia: ‘Evenmin als bij de arbeiders 
van die dagen de nieuwe sociale begrippen ingang vonden, evenmin kon men dit van de 
werkgevers, die daarin niet waren opgevoed veronderstellen’.20 

De overeenkomst tussen de twee groeperingen was dat zij beide waren geworteld in een 
pre-industrieel verleden. Stearns stelt dat traditionalisme kenmerkend was voor de werk-
gevers die veelal afkomstig waren uit de ‘rural bourgeoisie’. Dit gold ook voor de grotere 
Valkenswaardse sigarenfabrikanten, zo is gebleken. De patroons wilden de fabriekscon-
dities dan ook zo veel mogelijk laten overeenstemmen met de pre-industriële praktijken. 
Hierdoor beschouwden de werkgevers armoede niet als een onderdeel of gevolg van de in-
dustrialisatie: de armoede bestond immers al.21 De liberale omgeving gaf de patroons alle 
ruimte om het ondernemerschap naar eigen inzicht vorm te geven. Het geloof in de indi-
viduele verantwoordelijkheid voor het eigen lot leidde verder tot de gedachte dat de onder-
nemer de arbeider niet méér schuldig was dan zijn loon. Daarmee had de werkgever aan 
zijn verplichtingen voldaan. Iedere werknemer had als vrij man immers het recht om de 
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arbeidsrelatie te beëindigen.22 Deze autonomie wilden de patroons ten opzichte van arbei-
ders bewaren.23 Bemoeienis van arbeiders, vakbonden en geestelijkheid met het bedrijfs-
beleid was veel ondernemers dan ook een doorn in het oog.24 Stearns dicht de fabrikanten 
op basis hiervan een ‘defensive class consciousness’ toe.25 Maar ook de werknemers was 
een zeker traditionalisme niet vreemd. Zij prefereerden lange werkdagen met relatief veel 
onderbrekingen en een rustig werktempo, gericht op het afronden van een bepaalde hoe-
veelheid werk. Absenteïsme en het maandaghouden waren niet alleen reacties op de druk 
van het werk, maar gaven ook een gevoel van variatie en vrijheid, en kunnen worden ge-
zien als pogingen om nog enigszins persoonlijke controle over het werk(ritme) te houden. 
Overigens waren arbeiders van oudsher gewend aan hard en lang, maar wel onregelmatig 
werken tegen een lage vergoeding.26

In Valkenswaard, dat geen proto-industriële voorfase kende, werd in betrekkelijk korte 
tijd het overgrote deel van de inwoners direct of indirect voor een belangrijk deel afhan-
kelijk van looninkomen, terwijl aan werkgeverszijde de macht werd geconcentreerd bij 
een beperkt aantal grote tabaksfabrikanten. De van oudsher ambachtelijke, horizontale 
machtsverhoudingen op de werkvloer maakten plaats voor een verticale relatie die leidde 
tot distantie tussen werkgever en werknemer. Tegelijkertijd gingen grote groepen werk-
nemers in vergelijkbare arbeidsomstandigheden langdurig in elkaars nabijheid verkeren. 
Dit bood niet alleen mogelijkheden tot onderlinge beïnvloeding maar ook tot een effec-
tieve beïnvloeding van buitenaf. De speelruimte van de werkgever werd beperkt door zijn 
positie op zowel de inkoop- als de verkoopmarkt. De grondstofkosten (tabak) maakten im-
mers een belangrijk deel uit van de kostprijs en het open karakter van de verkoopmarkt 
zorgde door de lage instapdrempel voor een sterke concurrentie. Hogere loonkosten kon-
den dus niet per definitie in de verkooprijs worden doorberekend en betekenden bij een 
gelijkblijvende verkoopprijs en efficiency dan ook een lagere winstmarge. Hierdoor kwa-
men werkgevers en werknemers steeds meer tegenover elkaar te staan. De scheefgroei in 
de inkomensverhoudingen en de verschillen in levensstijl ondergroeven in toenemende 
mate de sociale status en hegemonie van de werkgever, en leidden tot ontwrichting van 
de bestaande verhoudingen.27 Thelen stelt daarbij dat de sociale verhoudingen en opvat-
tingen het dynamische en economische groeiproces met enige vertraging volgden.28 In de 
navolgende paragrafen zal blijken hoe het veranderingsproces in Valkenswaard zich tegen 
deze achtergrond voltrok met de mogelijkheden die zich aandienden en de keuzes die de 
actoren daarbij maakten.

Individuele optimalisatiemogelijkheden

In deze paragraaf worden de mogelijkheden nagegaan die op individueel niveau beston-
den om de kloof tussen de ist- en de soll-positie te dichten. De analyse richt zich daarbij 
op het huwelijkspatroon, de onderwijs-, ondernemers- en beroepscarrièremogelijkheden, 
en op emigratie. Het eerste onderdeel wordt vervolgens verder onderverdeeld in de mate 
waarin werd gehuwd (huwelijksfrequentie), de keuze van de huwelijkspartner en de hu-
welijksleeftijd. Voor de individuele benadering is het thuiswonende kind als basis geno-
men. Niet alleen omdat nagenoeg elk kind in een gezin werd geboren en opgroeide, zo-
dat de gezinsomstandigheden in de beschouwingen kunnen worden betrokken, maar ook 
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omdat het ouderlijke gezin voor het kind het startpunt vormde voor zijn verdere levens-
weg.

Huwelijkspatroon 

In hoofdstuk 3 werd voor Valkenswaard in algemene zin al geconstateerd dat na 1890 de 
huwelijksfrequentie steeg en de huwelijksleeftijd daalde. Er traden dus relatief meer men-
sen in het huwelijk en zij deden dat ook nog eens op een jongere leeftijd. In deze paragraaf 
wordt getracht om de achterliggende processen hiervan te onderzoeken in het licht van de 
veranderingen die zich op economisch en sociaal gebied in Valkenswaard voltrokken en 
het effect daarvan op het menselijk handelen, allereerst op het gebied van het huwelijk. 
Het huwelijk was een belangrijke gebeurtenis in het leven van een individu, niet alleen 
in affectieve zin, maar eveneens in wettelijk en sociaaleconomisch opzicht. Zo men dat 
vanwege de bereikte leeftijd al niet was, werden de partners met de huwelijksvoltrekking 
meerderjarig en kwamen zij financieel-economisch en sociaal op eigen benen te staan. 
De ruimtelijke, financiële en emotionele banden tussen ouders en kinderen werden door 
het huwelijk losser.29 Vrouwen verkregen door het huwelijk een nieuwe status, namelijk 
gekoppeld aan die van de partner, en toegang tot volwassen seksualiteit.30 De sociale po-
sitie van de vrouw werd immers in de negentiende eeuw nagenoeg altijd gerelateerd aan 
die van haar vader of echtgenoot.31 Het huwelijk markeerde ook het begin van een nieuwe 
zelfstandige entiteit, het gezin. Huwelijksfrequentie en -timing worden volgens Woods en 
Hinde beïnvloed door twee factoren, namelijk de geslachtsverhouding – de verhouding 
tussen het aantal huwbare mannen en vrouwen, ook wel sex ratio of sekseratio genoemd 
– en de balans van positieve en negatieve mogelijkheden om te huwen (opportunity).32 De 
geslachtsverhouding op haar beurt wordt mede bepaald door seksespecifieke migratie en 
beroepsspecialisatie, die zouden kunnen leiden tot onevenwichtigheid tussen het aantal 
huwbare mannen en vrouwen. Woods en Hinde leggen vervolgens bij opportunity een di-
recte relatie met de verdiencapaciteit van de bruidegom, als gezinshoofd de dominante 
factor in de economie van het nieuwe gezin. Indien mannen al vroeg een relatief goed sa-
laris verdienen, leidt dit volgens hen bij deze groep dan ook tot huwelijken op jonge leef-
tijd. Bij vrouwen zou het omgekeerde het geval zijn en zouden verbintenissen worden uit-
gesteld zodat langer betaald werk kan worden verricht en geld kan worden gespaard.33 Van 
Poppel concludeert in zijn studie naar het Nederlandse huwelijkspatroon dat ‘wanneer 
men de sex ratio […] als een regionaal-economisch kenmerk beschouwt, […] de economie 
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het huwelijkspatroon in belangrijke mate bepaalde’.34 Het economische aspect vormt al-
dus een belangrijk gegeven bij het doorgronden van het huwelijkspatroon. Van Poppel en 
Nelissen komen daarbij na literatuurstudie dan ook tot de volgende gemeenschappelijk 
sociale norm: ‘a man should not marry until he was able to earn an independent “living” 
sufficient to maintain his family at a reasonable standard’. Deze ‘economische volwassen-
heid’ bestond uit vier elementen, namelijk de aanwezigheid van inkomen, woongelegen-
heid, inboedel en enig spaargeld voor initiële kosten.35 De voorwaarde dat de nieuw ge-
vormde huishoudens in economische zin in hun eigen behoeften konden voorzien, was 
ook al door J. Hajnal gesignaleerd, waarbij S.C. Watkins deze voorwaarde nuanceerde 
door te spreken van een ‘gepaste levensstandaard’.36 De norm voor economische volwas-
senheid varieert daardoor in tijd en per sociale groep.37 Barentsen observeerde de situatie 
aan het begin van de twintigste eeuw in de Kempen: ‘Men zal er echter niet aan denken 
om te huwen, wanneer men niet de beschikking heeft over een woning met tuin, aard-
appelenland, bietenveldje en dergelijke om in de eerste levensbehoeften van het gezin te 
voorzien, en nog minder wanneer de man geen werkkring heeft, die genoeg inkomsten 
oplevert om een groeiend gezin te onderhouden’.38 

Duidelijk is derhalve dat de economie een belangrijke factor vormde voor het huwelijks-
patroon. In het agrarisch-ambachtelijke huwelijks- of voortplantingspatroon traden boe-
ren, ambachtslieden en eigenaren van kleine bedrijven pas in het huwelijk wanneer zij een 
vaste grondslag voor het gezin hadden gevonden. De vader, het gezinshoofd, contro leerde 
in die gevallen de bezittingen of de economische bronnen, hetgeen hem een behoor lijke 
machtpositie over zijn kinderen verschafte.39 Maar door de industrialisatie kregen jeugdi-
gen de mogelijkheid om middelen te verwerven die nodig waren om als volwassenen te 

Afb. 6.2 De markt met de Sint-Nicolaaskerk waar de huwelijken kerkelijk werden ingezegend (collectie Chr. 
van den Besselaar).
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overleven en zodoende een zekere economische zelfstandigheid te verkrijgen.40 Daarmee 
konden zij zich in zekere zin onttrekken aan de ouderlijke machts positie. De werkgele-
genheidsstructuur had op die manier een grote invloed op de gemiddelde huwelijksleef-
tijd.41 Zoals in eerdere hoofdstukken is aangegeven, wijzigde zich de werkgelegenheids-
structuur van Valkenswaard in de periode 1850-1920 funda menteel en maakte een agra-
risch-ambachtelijk patroon daarin plaats voor een industriële samenstelling.

In de literatuur wordt het Nederlandse huwelijkspatroon aangemerkt als West-Euro-
pees met als kenmerken dat vaak niet of op relatief late leeftijd werd getrouwd.42 Oorzaak 
daarvan was de geringe mate van zelfstandige bestaansmogelijkheden. Maar de proletari-
sering leidde tot een breuk in dit patroon, aangezien loonarbeid jongeren de mogelijkheid 
bood om al op jonge leeftijd inkomsten te verwerven.43 Ook in Valkenswaard verschafte 
de tabaksnijverheid jongelieden werkzekerheid want werkloosheid was tot 1920 in Val-
kenswaard een nauwelijks voorkomend verschijnsel, hoewel de revenuen van deze arbeid 
met name voor de jonge gezinnen beperkt waren. Op basis van deze ontwikkeling is voor 
Valkenswaard de hypothese gerechtvaardigd dat er gaandeweg het industrialisatieproces 
meer en eerder werd gehuwd.

Geslachtsverhouding
Hoewel Guinnane de invloed van een onevenwichtige geslachtsverhouding op de huwe-
lijksfrequentie betwijfelt, is dat niet de mening van Woods en Hinde. Ook toont Van Pop-
pel in zijn studie een sterk verband aan tussen de geslachtsverhouding en het huwelijks-
patroon. Een onevenwichtige ratio leidt tot wijzigingen in huwelijksfrequentie en -leeftijd 
en zo tot betere of slechtere mogelijkheden om een huwelijkspartner te vinden.44 Om die 
reden wordt allereerst de geslachtsverhouding bepaald voor Valkenswaard en vergeleken 
met die van de landbouw- en buurgemeente Leende die in dit onderzoek als referentie-
gemeente wordt benut. Als huwbare personen zijn aangemerkt ongehuwd of gehuwd ge-
weest zijnde, niet als religieuze tot de kerk of een orde behorende inwoners, jonger dan 
45 jaar en ouder dan 16 (meisjes) dan wel 18 jaar (jongens). In deze definitie stemt de 
ondergrens overeen met de wettelijke minimum-huwelijksleeftijd, terwijl de bovengrens 
aansluit bij de leeftijdscategorie die gewoonlijk wordt benut voor de bepaling van de hu-
welijksfrequentie.

De geslachtsverhouding uit tabel 6.1 wijst uit dat in Valkenswaard, zeker na 1880, spra-
ke is van een min of meer evenwichtige verdeling van de beschikbaarheid van huwelijks-
partners. Het vrouwenoverschot dat zich rond de eeuwwisseling voordeed, zou verklaard 

34   Van Poppel, Trouwen in Nederland, 271.
35   Van Poppel en Nelissen, ‘The proper age to marry’, 59.
36   Hajnal en Watkins aangehaald in Van Poppel, Trouwen in Nederland, 118 en 119.
37   Van Poppel en Nelissen, ‘The proper age to marry’, 60; Van Poppel, Trouwen in Nederland, 170 en 258.
38   Barentsen, Het oude Kempenland, 320.
39   Van Poppel, Trouwen in Nederland, 117.
40   Van Poppel, Trouwen in Nederland, 123 en 221.
41   Van Poppel, Trouwen in Nederland, 219.
42   Engelen, Van 2 naar 16 miljoen mensen, 35.
43   Engelen, Van 2 naar 16 miljoen mensen, 37.
44   Guinnane, ‘Rethinking the western European marriage pattern’, 59; Woods en Hinde, ‘Nuptiality and age at 

marriage’, 126; Van Poppel, Trouwen in Nederland, 259.
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kunnen worden doordat Valkenswaardse meisjes zich in veel mindere mate elders als 
dienstbode verhuurden omdat zij ter plaatse emplooi konden vinden in de tabaksnijver-
heid, terwijl de toestroom van dienstboden van elders voorshands niet verminderde. De 
geslachtsverhouding laat daarentegen in Leende tot na de eeuwwisseling een overschot 
aan mannen zien. Voor Valkenswaard leidt de gevonden nagenoeg evenwichtige verhou-
ding tussen de beide geslachten tot de conclusie dat deze op zich niet tot beperkingen in 
het plaatselijke huwelijkspatroon kan hebben geleid.

Huwelijksfrequentie
De eerste analyse heeft betrekking op de vraag hoe het aandeel ongehuwden zich in Val-
kenswaard ontwikkelde in het laatste deel van de negentiende en in de eerste decennia 
van de twintigste eeuw, met andere woorden, de mate waarin in het huwelijk werd getre-
den (huwelijksfrequentie). Meurkens geeft aan dat de wenselijkheid van de huwelijkse 
staat varieerde: tot omstreeks 1900 was er een sterke nadruk op een celibatair bestaan ter-
wijl na de eeuwwisseling de sluiting van een huwelijk werd bevorderd.45 Als maatstaf voor 
de huwelijksfrequentie geldt de relatieve omvang van het aantal ongehuwden van 45 tot 
en met 49 jaar, aangezien van deze groep mag worden verondersteld dat de kans dat zij 
alsnog in het huwelijk zullen treden nagenoeg is uitgesloten. Spagnoli geeft daarbij aan 
dat het beeld van de huwelijksfrequentie mogelijk versluierd wordt door ongehuwd sa-
menwonen.46 Maar uit de bevolkingsregisters van Valkenswaard is niet gebleken dat het 
op eenzelfde adres ongehuwd samenwonen van man en vrouw, niet zijnde broer en zus, 
voorkwam. Tabel 6.2 bevestigt de geformuleerde hypothese dat er in Valkenswaard gaan-
deweg de periode 1880-1920 meer werd getrouwd, aangezien het aandeel ongehuwden in 
de geobserveerde leeftijdscategorie meer dan halveerde. Als de Valkenswaardse cijfers in 
totalen worden vergeleken met die van referentiegemeente Leende, dan blijkt dat de beide 
gemeenten in 1880 een nagenoeg gelijke uitgangspositie hadden als het gaat om het aan-
deel ongehuwde inwoners tussen de 45 en 49 jaar in de totale populatie. Hoewel conform 
het uitgangspunt van Meurkens ook in Leende het aandeel ongehuwde inwoners vooral 
na 1900 verminderde, was de daling in Valkenswaard – zeker bij de mannen – met meer 
dan een halvering niet alleen sterker, maar zette deze ook veel eerder in. Dit is belangrijk 
omdat de bestaansmogelijkheden voor mannen zoals eerder is aangegeven in belangrij-
ke mate bepalend waren voor het huwelijkspatroon. De ontwikkeling bij de vrouwen ver-

Tabel 6.1 Geslachtsverhouding in Valkenswaard en Leende, 1870-1920

Jaar Valkenswaard Leende

1870 pm 83,4

1880 93,1 pm

1890 105,7 pm

1900 104,7 85,4

1910 96,2 pm

1920 98,1 94,4

Toelichting: een ratio beneden de 100 betekent een overschot aan mannen, terwijl omgekeerd bij een ratio boven 
de 100 er een overschot is aan vrouwen. 
Bron: bevolkingsregisters Leende en Valkenswaard.
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toont overigens in Leende een niet verklaarbaar vreemd verloop, aangezien in 1870 rela-
tief weinig vrouwen tussen de 45-49 jaar ongehuwd waren, terwijl een halve eeuw later 
het omgekeerde het geval was. In Valkenswaard daarentegen halveerde het percentage 
ongehuwden in de periode 1880-1920 bij beide seksen. Dat leidde ertoe dat het relatieve 
aantal ongehuwden in Valkenswaard, rond 1880 nog bijna het dubbele van de landelijke 
percentages, in 1920 zodanig was gewijzigd dat het aandeel ongehuwden gelijk (mannen) 
of lager (vrouwen) was dan het landelijk gemiddelde.47 Dit in tegenstelling tot de ontwik-
keling in Leende, hetgeen de hypothese van Van Poppel bevestigt dat een verandering van 
het huwelijkspatroon het eerst zal worden aangetroffen daar waar sprake is van een toe-
nemende arbeidsparticipatie buiten de door de gezinseconomie (family economy) gedomi-
neerde sectoren.48

Tabel 6.2 Ongehuwden (mannen en vrouwen) als percentage van het totale aantal inwoners in 

de leeftijdscategorie 45-49 jaar (N), Valkenswaard en Leende, 1880 (1870)-1920

Jaar
Valkenswaard

Mannen 
(N)

Leende
Mannen

(N)

Valkenswaard
Vrouwen 

(N)

Leende
Vrouwen

(N)

Valkenswaard 
Totaal 

(N)

Leende 
Totaal 

(N)

1880 28,2% (39) 33,3% (51) 16,7% (24) 13,3% (45) 23,8% (63) 24,0% (96)

1900 17,4% (46) 26,7% (30) 16,4% (55) 20,0% (25) 16,8% (101) 23,6% (55)

1920 12,7% (110) 20,0% (40) 7,8% (115) 19,5% (41) 10,2% (225) 19,8% (81)

Toelichting: omdat vergelijkende cijfers van Leende slechts beschikbaar zijn over 1870, 1900 en 1920 is de tabel be-
perkt tot deze drie momenten. Voor Leende geldt daarmee 1870 in plaats van 1880 als peiljaar.
Bron: bevolkingsregisters Leende en Valkenswaard.

Wat waren nu de beroepen van degenen die op hun 45ste verjaardag nog ongehuwd wa-
ren? Op basis van de beroepsvermeldingen in de bevolkingsregisters kan worden vast-
gesteld dat van de 55 ongetrouwde Valkenswaardse mannen, die op één van de vijf peil-
momenten tussen de 45 en 50 jaar oud waren, ruim de helft ambachtsman (25,5%) of 
landbouwer (25,5%) was, terwijl 12,7% geen beroepsvermelding had, zie tabel 6.3. Ook nu 
zijn daarbij de jaren 1880, 1890, 1900, 1910 en 1920 als peilmoment genomen. Slechts 
drie van de vrijgezelle mannen in deze leeftijdscategorie waren sigarenmaker (5,5%). Ze-
ker gezien de omvang van de groep sigarenmakers was dit een laag percentage. Van de 42 
ongehuwde vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie had, over alle peiljaren tezamen, iets 
meer dan de helft (52,4%) geen beroepsvermelding, waarschijnlijk omdat zij binnen het 
gezin huishoudelijke en verzorgende taken uitvoerden. Een kleiner deel was werkzaam in 
de landbouw (14,3%), als dienstbode (11,9%) of in de tabaksnijverheid (11,9%).

De reden waarom het niet tot een huwelijk is gekomen is niet te achterhalen. Mogelijk 
zal bij een deel van de ongehuwden het aan capaciteiten hebben ontbroken om in het hu-

45   Meurkens, Sociale verandering in het oude Kempenland, 136.
46   Spagnoli, ‘Industrialization, proletarianization, and marriage’, 235.
47   Afgeleid van Engelen, Van 2 naar 16 miljoen mensen, 35, tabel 2.1. Aangezien de peilmomenten in die tabel niet 

exact overeenkomen met die welke in deze studie zijn gehanteerd, is het landelijke percentage bepaald op basis 
van het gemiddelde van de twee meest nabije peiljaren (1869/1889 respectievelijk 1909/1930). Dit resulteerde 
voor 1880 in de percentages 13% (M) en 13,5% (V) en voor 1920 in 12% (M) en 15,5% (V).

48   Van Poppel, Trouwen in Nederland, 249.
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welijk te kunnen treden, de derde factor van Poiesz. Mentale of fysieke beperkingen kun-
nen hieraan ten grondslag hebben gelegen.

Huwelijksleeftijd
De leeftijd waarop in het huwelijk mocht worden getreden was gebonden aan een wette-
lijke norm. Vanaf 1838 bepaalde het Burgerlijk Wetboek dat jongens ten minste 18 jaar en 
meisjes 16 jaar oud moesten zijn.49 In de periode 1870-1920 werden ten overstaan van de 
ambtenaar van de Valkenswaardse burgerlijke stand 894 huwelijken gesloten. Met per-
centages variërend van 92,8% (830 gevallen) bij de mannen tot 95,9% (857) bij de vrou-
wen betrof dit in bijna alle gevallen een eerste huwelijk.

De hypothese is dat partners op zo jong mogelijke leeftijd in het huwelijk wilden tre-
den. Naast affectieve en seksuele redenen, motieven van zelfstandigheid, onafhankelijk-
heid en de wens om het verdiende inkomen ten eigen bate aan te wenden, kan daarbij ook 
een rol hebben gespeeld dat men door de hogere vruchtbaarheid op jongere leeftijd en de 
langere duur van het huwelijk meer kinderen kreeg. Dit was van groot belang in verband 
met bijvoorbeeld toekomstige inkomenscumulatie en de constructie van een sociaal vang-
net voor de oude dag van de huwelijkspartners. Niet uit het oog moet worden verloren dat 
door de hoge kindersterfte, met name bij de lagere inkomensgroepen, het hoogst ongewis 
was hoeveel kinderen nog in leven zouden zijn op het moment dat de ouders hulpbehoe-
vend werden. Vooral doordat de levensverwachting in de tweede helft van de negentien-
de eeuw steeg, werd de kans steeds groter dat ouders ook oud werden en nam het belang 
van een dergelijk sociaal vangnet toe omdat publieke voorzieningen ontbraken.50 Maar 
het nieuwe stel stond ook aan het begin van een moeilijke periode. Een in de tabaksin-
dustrie werkzame echtgenote moest stoppen met fabrieksarbeid, hetgeen lange tijd deels 
kon worden gecompenseerd met (lager betaald) thuiswerk. De eerste jaren waren financi-
eel per slot van rekening het zwaarste vanwege de disbalans tussen het aantal gezinsleden 
met en zonder inkomsten.

Tabel 6.3 Beroepen van de ongehuwde mannen en vrouwen (45-49 jaar), Valkenswaard 1880-1920

Beroep M V Totaal

Ambacht 25,5% 0,0% 14,4%

Arbeider 5,5% 0,0% 3,1%

Dienstbode 3,6% 11,9% 7,2%

Landbouw 25,5% 14,3% 20,6%

Overheid 5,5% 0,0% 3,1%

Religieus 5,5% 4,8% 5,2%

Sigarenmaker 5,5% 11,9% 8,2%

Overig 10,9% 4,8% 8,2%

Zonder 12,7% 52,4% 29,9%

N 55 42 97

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1218-1229, Bevolkingsregisters, 1880-1920; inv.nrs. 1233-1236, Dienstbodenregisters 
1880-1921; inv.nr. 1244, Gezinskaartensysteem, 1920-1934; inv.nr. 1245, Afzonderlijk registratiekaartensysteem, 
1920-1934.
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Religie vormde in Valkenswaard geen onderscheidende factor in het huwelijksgedrag 
omdat nagenoeg alle Valkenswaardenaren het rooms-katholieke geloof aanhingen. Wel 
kunnen, zoals eerder is aangegeven, economische factoren een behoorlijke invloed heb-
ben gehad op de hoogte van de huwelijksleeftijd. Om voor Valkenswaard deze relatie te 
kunnen leggen, wordt de analyse in deze paragraaf gebaseerd op een subpopulatie van 
het totale aantal van 894 huwelijken dat tussen 1870 en 1920 in Valkenswaard werd ge-
sloten. De ondergrens van het analysetijdvak is op het jaar 1870 gesteld, aangezien pas 
na dat jaar tabaksbewerkers in het huwelijk traden. De subpopulatie bestaat uit bruiden 
of bruidegoms die op het moment van hun huwelijk in Valkenswaard woonden en voor 
wie het de eerste keer was dat zij het ja-woord gaven. Het criterium van Valkenswaard als 
woonplaats is toegepast om een eventuele relatie met de ontwikkelingen in deze gemeen-
te te kunnen leggen. 

Tabel 6.4 Gemiddelde huwelijksleeftijd bij het eerste huwelijk van de in Valkenswaard wonen-

de bruidegoms in de diverse beroepsgroepen met tussen haakjes de vergelijkende cijfers voor 

Leende en de Kempen (cursief),1870-192051

Tijdvak Landbouw Sigarenmaker Overig Totaal N

1870-1879 35,4 (32,5) 27,3 30,0 (31,8) 30,8 (32,2) (32,5) 50 (61)

1880-1889 36,9 (33,5) 26,0 30,7 (29,5) 30,6 (31,6) (30,5) 59 (49)

1890-1899 32,3 (32,1) 26,4 29,7 (31,8) 28,1 (32,0) (30,0) 110 (38)

1900-1909 30,8 (33,0) 24,7 30,6 (31,7) 27,3 (32,6) (29,5) 147 (45)

1910-1920 30,6 (30,9) 26,4 29,8 (30,3) 27,5 (30,7) (pm) 230 (69)

Daling leeftijd 13,7% (4,9%) 3,5% 0,6% (4,7%) 7,1% (4,7%)

1870-1920 33,1 (32,3) 25,9 30,1 (30,9) 28,1 (31,7)

Standaarddeviatie in jaren 8,8 (6,8) 4,4 6,4 (5,8) 6,2 (6,5)

N 51 (156) 317 228 (106) 596 (262)

Toelichting: de daling in huwelijksleeftijd is berekend door de gemiddelde huwelijksleeftijd in de periode 1910-1920 
te relateren aan die tussen 1870-1879.
Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1185-1190, Registers van huwelijksakten, 1870-1920; GA Leende, inv. nrs. 1687-1689 en 
2533, Registers van huwelijksakten, 1870-1920.

In 815 van de 857 eerste huwelijken (95,1%) woonde de bruid op de huwelijksdag in Val-
kenswaard. Bij de mannen was dit percentage aanmerkelijk lager, namelijk 71,8%: bij 
de 830 eerste huwelijken hadden 596 bruidegoms Valkenswaard als woonplaats.52 Dit 
verschil wordt veroorzaakt doordat het gebruikelijk was het huwelijk te voltrekken in de 
woonplaats van de bruid. Aldus bestaat de subpopulatie uit 596 mannen en 815 vrouwen.

In tabel 6.4 is het aantal landbouwers dat in het huwelijk treedt in absolute zin met vijf-
tig personen relatief laag. Dit komt doordat, zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven, de land-
bouwklasse in Valkenswaard veel mutaties kende met verhoudingsgewijs veel instroom 

49   Van Poppel, Trouwen in Nederland, 32-33.
50   Spagnoli, ‘Industrialization, proletarianization, and marriage’, 230, 239 en 245; Viazzo en Lynch, ‘Anthropology, 

family history and the concept of strategy’, 448; Kok, ‘Revealing family strategies’, 122; Moen en Wethington, ‘The 
concept of family adaptive strategies’, 237; Guinnane, ‘Re-thinking the western european marriage pattern’, 49.

51   Meurkens, Sociale verandering in het oude Kempenland, 174, noot 16.
52   RHCe, GA VW, inv.nrs. 1185-1190, Registers van huwelijksakten, 1870-1920.
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van buiten Valkenswaard van reeds gehuwde stellen. Ook volgden veel landbouwerszo-
nen hun vaders niet op als landbouwer maar kozen zij voor een beroep in een andere sec-
tor, vaak de tabaksindustrie. Van de 596 in Valkenswaard woonachtige bruidegoms waren 
er dan ook 166 van wie bij de geboorte de vader ‘landbouw’ als beroepsvermelding had. 
Tabel 6.4 laat ook zien dat de huwelijksleeftijd van de man in Valkenswaard na 1889 een 
stuk lager lag dan in de Kempen gebruikelijk, in tegenstelling tot de situatie in Leende. 
De huwelijksleeftijd was in de Kempen overigens fors hoger dan in regio’s elders in het 
land.53 De uitsplitsing naar enkele omvangrijke beroepscategorieën resulteert voor Val-
kenswaard qua huwelijksleeftijd in drie verschillende groepen. Allereerst de groep die 
relatief jong trouwde (sigarenmakers), vervolgens degenen die in verhouding laat huw-
den (landbouwers) en een tussengroep, waarin de overige beroepsgroepen zich bevin-
den. In totaal daalde de huwelijksleeftijd van de in Valkenswaard geboren bruidegoms 
tussen 1870 en 1920 met 7,1%. Maar het waren met name de landbouwers die in de loop 
van dit tijdvak eerder in het huwelijk traden. Bij de sigarenmakers was de daling minder 
sterk en niet trendmatig, maar deze was ondanks de lage huwelijksleeftijd aan het begin 
van het tijdvak met 3,5% toch nog groter dan bij de overige beroepsgroepen, waar de hu-
welijksleeftijd met een daling van slechts 0,6% nauwelijks wijziging onderging. Overi-
gens bestond deze beroepsgroep grotendeels – 150 van de 228 bruidegoms – uit mannen 
met als beroep arbeider (27), bakker (4), dienstknecht (7), fabrieksarbeider (13), leerlooier 
(9), metselaar (15), schoenmaker (38), sigarenfabrikant (12), spoorwegarbeider (5), tim-
merman (13) of werkman (7). In Leende was de huwelijksleeftijd van de landbouwers de 
eerste decennia weliswaar lager dan in Valkenswaard, maar deze bleef veel langer op dat 
niveau gehandhaafd. Pas na 1909 daalde in Leende de huwelijksleeftijd in deze beroeps-
categorie. In tegenstelling tot de situatie in Valkenswaard, vertoonde in Leende de daling 
in huwelijksleeftijd tussen de diverse beroepsgroepen veel minder verschillen. Wel is van-
wege het geringe aantal sigarenmakers in Leende ervan afgezien om daarvoor in de ana-
lyse een aparte beroepsgroep te creëren. De gemiddelde daling over de gehele populatie 
was in deze gemeente met 4,7% echter fors lager dan die in Valkenswaard (7,1%). Maar 
de afname in Valkenswaard was niet zozeer het gevolg van een daling van de individuele 
huwelijksleeftijden, maar werd veeleer veroorzaakt door de gewijzigde samenstelling van 
de huwelijksparen. Gaandeweg het tijdvak 1870-1920 gingen immers de op jonge leef-
tijd huwende sigarenmakers het leeuwendeel uitmaken van de trouwpopulatie. Hun aan-
deel in de huwelijkspopulatie steeg namelijk van 6% in het tijdvak 1870-1879 tot 68,3% 
in de periode 1910-1920 en zo drukten zij het Valkenswaardse gemiddelde. Kijkend naar 
de verschillen tussen de gemiddelde huwelijksleeftijden per beroepsgroep over de gehe-
le periode 1870-1920 valt op dat zowel bij de landbouwers als bij de overige beroepen de 
verschillen tussen Valkenswaard en Leende minimaal zijn (33,1 versus 32,3 jaar en 30,1 
versus 30,9 jaar). De sigarenmakers maakten in dezen het verschil. Hun huwelijksgedrag 
veroorzaakte de verschillen in de gemiddelde huwelijksleeftijden tussen de beide buur-
gemeenten.

Belangrijk is de zeggingskracht van de gemiddelden. Een maatstaf om de spreiding van 
een verdeling, in casu de huwelijksleeftijd, in beeld te brengen is de standaarddeviatie (of 
standaardafwijking). Deze is eveneens in tabel 6.4 zichtbaar gemaakt en is over het alge-
meen redelijk hoog. De standaarddeviatie bij de landbouwers in Valkenswaard bedraagt 
bijvoorbeeld 8,8 jaar. Dat wil zeggen dat 68,3% van de bruidegoms op het huwelijksmo-
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53   Afgeleid van de grafiek van Van Poppel, Trouwen in Nederland, 141 en de toelichting daarop op pagina 144.
54   Van Poppel, Trouwen in Nederland, 200.

ment tussen de 24,3 en 41,9 jaar oud was, namelijk de gemiddelde leeftijd van 33,1 jaar 
min respectievelijk plus de standaarddeviatie van 8,8 jaar. Dit is een breed interval, temeer 
daar de huwelijksleeftijd toch al zowel aan de onderkant als aan de bovenzijde een wette-
lijke of natuurlijke begrenzing kende. Dit impliceert een zekere onvoorspelbaarheid van 
huwelijksgedrag van mannen en vrouwen als het gaat om het moment van de huwelijks-
sluiting, aldus Van Poppel.54 

Het Valkenswaardse beeld van de huwelijksleeftijden stemt overeen met het in de lite-
ratuur gangbare patroon. Doordat de meeste tabakswerkers direct na de lagere school de 
sigarenfabriek betraden, waren zij reeds vroeg ‘volleerd’ en konden zij verhoudingsgewijs 
al op jonge leeftijd volwassenen salarissen verdienen. Zij waren daardoor niet alleen re-

Afb. 6.3 Niet alle landbouwers 
huwden op late leeftijd. Soms 
ontstonden eerder mogelijkhe-
den om een gezin te stichten. 
Zo was Johannes Jonkers 27 jaar 
toen hij met de 23-jarige Johanna 
Jansen trouwde. Dat gebeurde 
in 1886, een maand nadat ook 
de vader van Johanna was over-
leden en zij als enig kind ach-
terbleef. Johannes Jonkers zette 
vervolgens het boerenbedrijf van 
zijn schoonouders voort (collec-
tie H. van Mierlo).
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latief vroeg economisch volwassen, maar in dat opzicht ook meer onafhankelijk van het 
ouderlijk gezin. De waarnemingen van Barentsen bevestigen dit beeld. Deze Kempische 
dorpsarts stelde vast dat ‘de volwassen kinderen […] niet meer het grootste deel van het 
loon aan de ouders af[geven], maar [het] bewaren voor hun eigen toekomst’.55 Ook noteer-
de hij: ‘De kinderen gevoelen zich economisch minder afhankelijk en de ouders missen 
de middelen om hun gezag te handhaven’.56

Maar de huwelijksleeftijd van de sigarenmakers vertoont geen verband met de econo-
mische ontwikkeling in de tabakssector. In een periode van mindere groei en achter-
blijvende lonen, zoals in het eerste decennium van de twintigste eeuw, daalde de huwe-
lijksleeftijd, terwijl in de periode erna, waarin het zeer goed ging in de branche en de lo-
nen stegen, ook de huwelijksleeftijd weer hoger werd, terwijl het omgekeerde eerder te 
verwachten valt. Daar staat tegenover dat werkzekerheid, een belangrijk onderdeel van de 
bij het gedrag aangegeven notie ‘zekerheid’, in de tabaksbranche in Valkenswaard in na-
genoeg de gehele periode 1870-1920 aanwezig was. Dit zou kunnen verklaren waarom de 
tabakswerkers altijd als jongsten trouwden, want eenmaal aan de slag in de Valkenswaard-
se sigarenfabrieken betekende dat veelal een lifetime employment. Dat de huwelijksleeftijd 
van deze groep stabiliseerde op een niveau van rond de 26 jaar, kan ermee te maken heb-
ben dat de aanstaande gezinshoofden eerst een spaarpotje konden of wilden aanleggen, 
aangezien de eerste tien tot twaalf jaren van het huwelijk financieel de zwaarste waren 
vanwege de daarin vaak aanwezige onbalans in de family wage economy. Door geboorte 
steeg immers het aantal gezinsleden, zonder dat die toename gepaard ging met een ge-
lijktijdige stijging van het aantal verdieners. Op 26-jarige leeftijd hadden de meeste siga-
renmakers al een arbeidsverleden van 10 à 14 jaar en daarmee mogelijkheden om iets van 
hun verdiensten opzij te leggen. Deze hypothese wordt bevestigd door een analyse van de 
huwelijksleeftijden van bruidegoms werkzaam in de landbouw dan wel de tabaksindu-
strie en voortkomend uit een landbouw- dan wel een sigarenmakersmilieu. De bepaling 
van de sociale herkomst van de bruidegom is voor deze analyse gebaseerd op de beroeps-
vermelding van de vader bij de geboorteaangifte van de bruidegom in de registers van de 
burgerlijke stand. Dan blijkt, zie tabel 6.5, dat sigarenmakers uit een landbouwmilieu ge-
middeld op jongere leeftijd in het huwelijk traden dan de uit hetzelfde milieu afkomstige 
landbouwers, zij het dat die leeftijd weer twee jaar hoger was dan die van hun collegae uit 
de sigarenfabriek afkomstig uit een sigarenmakersmilieu. Uit de tabel blijkt opnieuw het 
belang van de economische zelfstandigheid als het gaat om het moment waarop het hu-
welijk kan worden voltrokken.

Tabel 6.5 Gemiddelde huwelijksleeftijd bij eerste huwelijk van bruidegoms wonend in Valkens-

waard, werkzaam in de landbouw respectievelijk de tabaksindustrie en voortkomend uit een 

landbouw- dan wel sigarenmakersmilieu, 1870-1920

Beroepsgroep vader bij geboorte bruidegom
Beroepsgroep bruidegom bij huwelijk

Landbouw (N) Tabaksindustrie (N)

Landbouw 31,3 jaar (30) 26,1 jaar (72)

Tabaksindustrie -,- (0) 24,1 jaar (34)

Bron: registers burgerlijke stand Valkenswaard.
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55   Barentsen, Het oude Kempenland, 319.
56   Barentsen, Het oude Kempenland, 320.
57   Cijfers voor de Kempen zijn ontleend aan: Meurkens, Sociale verandering in het oude Kempenland, 174, noot 

16; Aangezien in de huwelijksakten in Leende gedurende sommige tijdvakken relatief vaak als beroep ‘zonder’ 
werd vermeld, is ervoor gekozen om bij de bruiden geen verdere onderverdeling te maken naar beroep.

58   Inclusief 250 bruiden zonder een beroepsvermelding.
59   BHIC, Toegangsnummer 1085, Commissaris van de Koningin, CdK in Noord-Brabant, 1920-1969, inv.nr. 337, 

Verslagen van rondreizen CdK A. van Voorst tot Voorst door provincie en bezoeken aan gemeenten Udenhout 
t/m Zundert, 1895-1925, Valkenswaard, verslag bezoeken 13 mei 1911 en 10 juni 1916.

Bij de bruiden is qua huwelijksleeftijd eenzelfde beeld zichtbaar als bij de bruidegoms, 
zelfs nog in versterkte mate (zie tabel 6.6). De gemiddelde huwelijksleeftijd van de brui-
den is ongeveer twee jaar lager dan die van de bruidegoms. De landbouwvrouwen hadden 
steeds de hoogste gemiddelde huwelijksleeftijd, terwijl bij de sigarenmaaksters zich het 
omgekeerde voordeed. Dat is dan ook de voornaamste reden dat de huwelijksleeftijd van 
de Valkenswaardse bruiden zich steeds onder het Kempische gemiddelde bevond, terwijl 
die van hun Leender seksegenoten daar steeds boven bleef.

Tabel 6.6 Gemiddelde huwelijksleeftijd van de in Valkenswaard wonende bruiden naar de di-

verse beroepsgroepen met tussen haakjes de vergelijkende cijfers voor Leende en de Kempen 

(cursief), 1870-192057

Tijdvak Landbouwster Sigarenmaakster Overig Totaal N

1870-1879 29,6 23,0 28,0 28,4 (29,0) (28,5) 74 (83)

1880-1889 29,0 25,1 26,3 27,1 (28,3) (27,5) 75 (76)

1890-1899 28,5 24,3 27,8 26,6 (29,3) (27,0) 151 (80)

1900-1909 29,0 23,5 26,7 25,6 (28,8) (26,5) 206 (76)

1910-1920 29,3 23,1 27,6 25,5 (28,9) (pm) 309 (115)

Daling leeftijd 1,0% -0,4% 1,4% 10,2% (0,3%)

1870-1920 29,0 23,5 27,3 26,1 (28,9)

Standaarddeviatie in jaren 5,1 3,7 5,6 5,4 (5,9)

N 113 305 39758 815 (430)

Toelichting: de daling in huwelijksleeftijd is berekend door de gemiddelde huwelijksleeftijd in de periode 1910-1920 
te relateren aan die tussen 1870-1879.
Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1185-1190, Registers van huwelijksakten, 1870-1920. GA Leende, inv.nrs. 1687-1689 en 
2533, Registers van huwelijksakten, 1870-1920.

Opmerkelijk is dat de huwelijksleeftijd van de beroepscategorieën zich tussen de verschil-
lende perioden nauwelijks wijzigde. Dat de gemiddelde huwelijksleeftijd op plaatselijk ni-
veau toch met ruim 10% daalde, was ook hier louter het gevolg van het groeiende aandeel 
bruiden dat op de trouwdatum als sigarenmaakster werkzaam was. Dit percentage steeg 
van 1,4% in de periode 1870-1879 tot 49,2% in het tijdvak 1910-1920. Net als de bruide-
goms die actief waren in de plaatselijke tabaksnijverheid, konden de bruiden in deze sec-
tor op het huwelijksmoment al een behoorlijk arbeidsverleden hebben van circa tien jaar. 
Maar dit gegeven had ook een schaduwzijde en maakte de Valkenswaardse partners ‘over 
het algemeen [tot] weinig geschikte huisvrouwen’, die ‘nog geen aardappels [konden] ko-
ken’ als zij trouwden, aldus de Commissaris van de Koningin.59 Het Heezer schoolhoofd 
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Jan Deckers constateerde dit in Valkenswaard al in 1907: ‘De fabrieksarbeiders kiezen 
hunne vrouwen gemeenlijk uit de meisjes, die in de fabrieken werken. Deze zijn door 
hare ouders zoo vroeg mogelijk naar de fabriek gezonden om wat te verdienen. Zij hebben 
geen gelegenheid gehad om zich voor hare taak als huishoudster voor te bereiden. Zijn ze 
eens getrouwd, dan staan haar de handen voor het werken in het huis helemaal verkeerd. 
Zij verstaan niets van de kunst, om van hare woning een aangenaam en gezellig verblijf te 
maken. Als meisjes hebben zij niet geleerd spaarzaam te zijn. Hoe zouden zij dan zuinige 
huismoeders kunnen wezen? Geen zin voor orde en huiselijken arbeid, geen overleg en 
spaarzaamheid, geen voorlichting en ondervinding. Wat kan er zoo van het huishouden 
terecht komen?’60 Toch concluderen Janssens en Pelzer op basis van onderzoek in Tilburg 
en Enschede dat fabrieksmeisjes geen betere of slechtere moeders waren dan vrouwen 
met een andere beroepsachtergrond, althans afgemeten aan het overlijden van kinderen 
tot vijf jaar. Wel constateren zij dat vrouwen die geen beroep hadden uitgeoefend op dit 
punt betere resultaten behaalden dan vrouwen met een beroep.61

De huwelijksleeftijd van de Leender bruiden was niet alleen gedurende het gehele tijd-
vak soms aanmerkelijk hoger dan in Valkenswaard, maar ook liet deze nauwelijks een da-
ling zien. De oorzaak daarvan was de afwezigheid van een omvangrijke, relatief vroeg hu-
wende beroepsgroep werkzaam in de industrie. Overigens was in vergelijking met hun 
partners de standaarddeviatie van de huwelijksleeftijd van de bruiden in Valkenswaard in 
alle sectoren kleiner, hetgeen eveneens gold voor de totale vrouwelijke huwelijksleeftijd 
in Leende. Ook in het geïndustrialiseerde Geldrop traden de landbouw(st)ers later in het 
huwelijk dan hun in de textielindustrie werkzame plaatsgenoten. In het tijdvak 1881-1920 
bedroeg de gemiddelde huwelijksleeftijd in de landbouw hier 30,3 jaar voor mannen en 
27,5 jaar voor vrouwen tegenover 27,1 jaar voor mannelijke en 25,3 jaar voor vrouwelijke 
(textiel)arbeid(st)ers.62 Opmerkelijk daarbij is dat de landbouw(st)ers gemiddeld eerder 
trouwen dan in Valkenswaard en de (textiel)arbeid(st)ers later. Het eerste laat zich lastig 
verklaren, het laatste zou te maken kunnen hebben met de al eerder genoemde relatieve 
constante werkzekerheid die de Valkenswaardse tabaksnijverheid bood.

Een tussenbalans van de ontwikkeling van de huwelijksleeftijden laat zien dat de ge-
middelde huwelijksleeftijden zowel bij de bruiden als bruidegoms in het tijdvak 1870-
1920 daalden, vooral door een toename van het aantal in de sigarenindustrie werkzame 
huwelijkspartners, die doorgaans in de gelegenheid waren om op relatief jonge leeftijd in 
het huwelijk te treden. Maar de vraag is of de huwelijkspartners volledig vrij waren om 
door hun huwelijkskeuze het verschil tussen de ist- en de soll- positie te reduceren en er 
niet door anderen, bijvoorbeeld door gezinsleden of vanuit de samenleving, druk werd 
uitgeoefend om een huwelijk niet of later aan te gaan. Dit vraagstuk wordt in de litera-
tuur wel vermeld, zij het dat daarnaar nog betrekkelijk weinig onderzoek is verricht. Het 
was ogenschijnlijk in het belang van de ouders om hun kinderen zo lang mogelijk thuis 
te houden.63 Voor de kleine eenmanszaken in ambacht, handel en landbouw betekende 
het vertrek van een zoon vaak een financiële aderlating voor het ouderlijk gezin. Dat gold 
evenzeer voor sigarenmakersgezinnen aangezien, zoals eerder is vastgesteld, sigarenma-
kers over het algemeen werden gerekruteerd uit verhoudingsgewijs onbemiddelde huis-
houdens. De bijdrage van de toekomstige bruidegom aan het ouderlijke gezin vormde 
dan ook vaak een noodzakelijke aanvulling op het gezinsinkomen. De (adaptive) family 
wage economy draaide tenslotte beter naarmate het verschil tussen het aantal gezinsleden 



 Individuele optimalisatiemogelijkheden 339

en dat van verdieners geringer was. Hoe groot de impact van de meeverdienende kinde-
ren kon zijn, blijkt uit de volgende voorbeelden: in 1883 werd het inkomen van de weduwe 
P. Fasol na bezwaar met 400 gulden verminderd ‘daar hare zonen in tussentijd het huis 
verlaten’ hadden’.64 In 1899 gebeurde hetzelfde met het inkomen van Jan Adriaans ‘omdat 
hij van zijn zoon, die als sigarenmaker naar Eindhoven vertrokken is, geen inkomsten van 
hem meer geniet’.65 Het inkomen waarnaar hij werd aangeslagen, werd verminderd en 
daalde van 450 gulden in 1899 tot 300 gulden in 1900.66 Soms verdiende een kind zelfs 
meer dan het gezinshoofd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij J. Heuvelmans, wiens zoon 
over 1915 een inkomen had van 800 gulden, terwijl zijn eigen verdiensten beperkt bleven 
tot een bedrag van 500 gulden.67 Het financiële belang van meewerkende kinderen was 
groot, zo werd al in eerdere hoofdstukken geconstateerd, waardoor het huwelijksmoment 
kon uitgroeien tot een potentieel conflictgebied tussen ouders en kinderen.68 Ouderlijk 
verzet tegen vroege huwelijken was dan ook logisch, aldus Van Poppel.69 In een bedrijfs-
matige omgeving bezat het gezinshoofd echter een effectief economisch wapen omdat 
hij in het (boeren)bedrijf of ambacht de bezittingen controleerde die de kinderen nodig 
hadden wilden zij zich als economisch zelfstandige volwassene kunnen vestigen.70 De 
economische machtspositie van een geproletariseerd gezinshoofd was om die reden dan 
ook veel beperkter. Maar alle ouders hadden nog een andere mogelijkheid om het in hun 
ogen te vroeg trouwen van hun kroost te beletten dan wel te bemoeilijken. Zolang kinde-
ren minderjarig waren, was namelijk ouderlijke toestemming voor het aangaan van een 
huwelijk verplicht en betekende het ontbreken daarvan dat een huwelijk niet kon worden 
aangegaan. Vanaf 1838 gold een meerderjarigheidsgrens van 23 jaar, die in 1905 werd ver-
laagd tot 21 jaar.71 Maar ook voor meerderjarigen was tot de dertigste verjaardag ouder-
lijke huwelijkstoestemming vereist. Wel was bij het ontbreken daarvan een gang naar de 
rechter mogelijk, hetgeen de ouderlijke toestemming iets minder absoluut maakte.72 In 
Valkenswaard zijn van die laatste mogelijkheid evenwel geen sporen aangetroffen, zodat 
feitelijk tot aan het dertigste levensjaar de ouders een belangrijke stem hadden in de be-
paling van het huwelijk(smoment) van hun nazaten. Maar behalve door gezinsleden kan 
ook druk zijn uitgeoefend door de samenleving waarin in de pre-industriële periode indi-
viduen voor sociale opvang vooral afhankelijk waren van hun nabije omgeving, waarbij de 
familie een belangrijke positie innam. Daarbij gold ook een sterke mate van reciprociteit.73 
De vraag is nu of van deze mogelijkheid, het uitoefenen van dwang om een huwelijk uit te 

60   Van den Heuvel, Jan Deckers, 156-157.
61   Janssens en Pelzer, ‘Did factory girls make bad mothers?’, 146-147.
62   Van Stratum, Bevolking in beweging, 633 en 638.
63   Spagnoli, ‘Industrialization, proletarianization, and marriage’, 238 en 245.
64   RHCe, GA VW, inv.nr. 351, Verslag gemeenteraadsvergadering van 11 juli 1883.
65   RHCe, GA VW, inv.nr. 352, Verslag gemeenteraadsvergadering van 7 oktober 1899.
66   RHCe, GA VW, inv.nrs. 1063 en 1064, Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1899 en 1900.
67   RHCe, GA VW, inv.nr. 355, Verslag gemeenteraadsvergadering van 25 maart 1916.
68   Klep, ‘The relationship between parents and adult children’, 393.
69   Van Poppel, Trouwen in Nederland, 117.
70   Ibidem.
71   Van Poppel, Trouwen in Nederland, 33 en 36.
72   Van Poppel, Trouwen in Nederland, 36.
73   Scott, The moral economy of the peasant, 26-28; Kok, ‘Revealing family strategies’, 110; Cohen noemt dit ‘mutual 

obligation’ (Cohen, Linen, family and community, 266).
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stellen, ook daadwerkelijk gebruik werd gemaakt. In deze studie wordt deze vraag onder-
zocht vanuit een drietal invalshoeken, namelijk gedwongen huwelijken, een analyse van 
de huwelijksleeftijd wanneer een of beide ouders waren overleden voordat een kind in het 
huwelijk trad en een analyse van de huwelijksleeftijden op basis van de hoogte van het in-
komen van het herkomstgezin van de partner.

Zoals reeds is aangegeven, had een minderjarige voor het aangaan van een huwelijk ou-
derlijke toestemming nodig. Maar wanneer de partner zwanger was, stonden de ouders 
voor een voldongen feit. Ervan uitgaande dat de verwekker sociaal of moreel gedwongen 
was zijn partner te huwen, kon het huwelijk vanwege het risico op een onwettige geboorte 
niet worden uitgesteld en hadden de ouders geen andere keus dan toestemming te verle-
nen. Als hypothese zou derhalve een negatief verband mogen worden verondersteld tus-
sen de mate van gedwongen huwelijken van minderjarige vrouwen en de druk die ouders 
uitoefenden om een huwelijk uit te stellen. Indien namelijk sprake zou zijn van 100% ge-
dwongen huwelijken zou dat een maximale druk van ouders impliceren om huwelijken 
van minderjarigen uit te stellen. Deze druk kon dan alleen worden omzeild door een voor-
huwelijkse zwangerschap.

Om na te gaan hoe de gedwongen huwelijken zich in Valkenswaard naar huwelijks-
leeftijd van de bruid ontwikkelden, is van het totale aantal huwelijken van 894 een uit-
snede gemaakt van eerste huwelijken van bruiden jonger dan dertig jaar van wie de huwe-
lijkspartner in Valkenswaard woonde. Dit laatste omdat in dat geval de kans groter is dat 
eventuele kinderen ook in Valkenswaard werden geboren. In totaal voldeden 486 huwelij-
ken aan deze voorwaarden. Een gedwongen huwelijk wordt verondersteld indien binnen 
zeven maanden na de trouwdatum een levend kind wordt geboren.74

Tabel 6.7 laat zien dat bij huwelijken van minderjarigen, tot 1905 jonger dan 23 jaar en 
daarna jonger dan 21 jaar, in ruim de helft van de gevallen sprake was van een gedwongen 
verbintenis vanwege een voorhuwelijkse zwangerschap. Na de 23-jarige leeftijd nam het 
procentuele aantal gedwongen huwelijken duidelijk af, hoewel die daling een wisselend 
trendmatig verloop kende, zie ook figuur 6.1. Vergelijkende cijfers op landelijk niveau zijn 
nauwelijks voorhanden. Engelen becijfert een percentage van 18,5% voor het platteland 
in de periode 1812-1862, maar daarnaast een aanmerkelijk verschil tussen protestantse 
(24,4% gedwongen huwelijken) en katholieke paren (11,6%). Hoewel de cijfers een an-
dere periode betreffen en betrekking hebben op het totale aantal huwelijken, lijkt het Val-
kenswaardse cijfer van 28,3%, weliswaar betrekking hebbend op een deel van de huwelij-
ken maar wel in een katholieke omgeving gesloten, relatief hoog.75

Terugkerend naar de basisvraag van deze paragrafen, namelijk de mogelijkheden die 
individuen hadden om hun ist- en soll-positie met elkaar in evenwicht te brengen en de 
vraag welke druk op die beslissingen mogelijk van buitenaf – gezin of samenleving – werd 
uitgeoefend, kan op basis van de eerder geformuleerde hypothese worden geconcludeerd 
dat de ouders waarschijnlijk hun wettelijke machtsmiddel ook daadwerkelijk hebben ge-
effectueerd en daarmee hun kroost behoed voor een huwelijk op een in hun ogen te jonge 
leeftijd. Niet alleen waren de zeer vroege huwelijken – huwelijken waarbij de bruid twin-
tig jaar of jonger was – in het overgrote deel van de gevallen het gevolg van een voorhuwe-
lijkse zwangerschap, maar ook was het aantal van deze vroege huwelijken relatief gering. 
Van de 608 eerste huwelijken van een bruid met een in Valkenswaard woonachtige brui-
degom werd slechts 12,3% afgesloten op een bruidsleeftijd van twintig jaar of jonger. Dit 
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ondanks het gegeven dat vooral de sigaren makende jeugd al op relatief jonge leeftijd een 
min of meer volwassen salaris kon verdienen.
De tweede invalshoek om na te gaan of er mogelijk druk op kinderen werd uitgeoefend 
om hun huwelijk uit te stellen, is de vergelijking van de huwelijksleeftijden van kinderen 
van wie op de huwelijksdatum een of beide ouders reeds waren overleden, met die van 
kinderen van wie beide ouders nog in leven waren. De hypothese daarbij is dat indien het 
gezin onvolledig is, de druk om het huwelijk uit te stellen leidt tot een gemiddeld hogere 
huwelijksleeftijd dan wanneer beide ouders nog in leven zijn.76 Dit omdat het vertrek van 
een gezinslid in deze situatie de ondergang van het ouderlijke gezin zou kunnen beteke-
nen in financieel-economisch opzicht. De meeste mensen hadden immers geen of nau-
welijks financiële reserves om de gevolgen van ‘critical life situations’ op te vangen.77 Het 
bestaande gezin als sociale eenheid zou dan voorrang hebben boven een nieuw te stichten 
entiteit. Overigens zijn in de literatuur op dit punt de meningen verdeeld. Janssens stelt in 
haar onderzoek in vier Nederlandse steden (Enschede, Tilburg, Rotterdam en Zaandam) 

74   Engelen en Meyer, ‘Gedwongen huwelijken op het Nederlandse platteland’, 190.
75   Engelen, Van 2 naar 16 miljoen mensen, 46; Engelen en Meyer, ‘Gedwongen huwelijken op het Nederlandse plat-

teland’, 210-211.
76   Zie ook Fontaine en Schlumbohm, ‘Household strategies for survival’, 5. 
77   Anderson, Family structure, 136-137.

Tabel 6.7 Gedwongen huwelijken te Valkenswaard, 1870-1920

Leeftijd vrouw Aantal huwelijken
totaal

Idem zonder geboorte 
in Valkenswaard

Resteert Waarvan 
gedwongen

%

16 1 1 1 100,0%

17 4 4 3 75,0%

18 14 1 13 10 76,9%

19 29 3 26 17 65,4%

20 27 1 26 19 73,1%

21 45 3 42 14 33,3%

22 52 5 47 15 31,9%

23 72 3 69 19 27,5%

24 61 3 58 9 15,5%

25 46 2 44 9 20,5%

26 42 42 4 9,5%

27 33 7 26 4 15,4%

28 27 2 25 1 4,0%

29 33 3 30 3 10,0%

Totaal 486 33 453 128 28,3%

Toelichting: van 33 huwelijken is in Valkenswaard geen geboorte geregistreerd. Maar omdat die geboorte ook elders 
kan hebben plaatsgevonden zijn deze huwelijken bij de analyse uitgesloten.
Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1186-1190, Registers van huwelijksakten, 1870-1920; inv.nrs. 1175-1180, Registers van 
geboorteakten, 1870-1920, inv.nr. 1244, Gezinskaartensysteem, 1920-1934.
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vast dat na het overlijden van beide ouders de kans op een huwelijk voor de in het gezin 
achterblijvende dochters daalde, zowel bij vrouwen geboren in de periode 1881-1885 als 
die in het tijdvak 1911-1915. Deze correlatie is in het laatste tijdvak statistisch significant. 
Het effect op het huwelijksgedrag van de dochters van wie een van de ouders is overle-
den, vertoont echter behoorlijke verschillen, zowel tussen het overlijden van de vader of 
de moeder als tussen vrouwen geboren in het eerste tijdvak of in het tweede. Alleen in 
het eerste tijdvak werd een significant positief verband geconstateerd tussen het overlij-
den van de vader en de huwelijkskansen van de dochters. Geen huwelijksuitstel dus na 
het overlijden van vader of moeder maar eerder een versnelling.78 Alter daarentegen stelt 
in Verviers in de periode 1849-1880 het omgekeerde vast: huwelijksuitstel door dochters 
bij het overlijden van de vader en niet bij het overlijden van de moeder. Het overlijden van 
beide ouders vormde in deze Belgische gemeente voor dochters evenmin een aanleiding 
om het huwelijk uit te stellen.79 

Cohen signaleert in het negentiende-eeuwse Noord-Ierse Tullylish bij eenoudergezin-
nen een strategie van uitgestelde huwelijken om het inkomen van het gezin op peil te 
houden en druk op kinderen om bij te blijven dragen aan het gezinsinkomen.80 Lynch 
constateert in Dornach, een voorstad van het in de Elzas gelegen Mulhouse, dat daar in 
de periode 1824-1853 de huwelijksleeftijd zowel werd beïnvloed door het beroep van de 
huwelijkspartners als door het tijdstip van het overlijden van hun ouders, hoewel bij dat 
laatste verschillen zichtbaar zijn tussen bruiden en bruidegoms.81 Ook Hareven vermeldt 
huwelijksuitstel – met name door vrouwen – vanwege de verplichtingen die zij hadden 
in hun ouderlijk gezin. Meer in algemene zin geeft zij overigens ook aan dat het verzor-
gen van verwanten niet strikt berekenend was maar een uiting van een ‘overall principle 
of reciprocity over de life course’. Gezinsoverwegingen hadden volgens haar dan ook een 
grote invloed op individuele beslissingen. Daarmee brengt Hareven dat sociale aspect in 
de invloedssfeer van de moral economy, waarin Scott reciprociteit als een van de kernbe-
grippen duidt.82

Voor Valkenswaard zijn de huwelijksleeftijden van de in Valkenswaard wonende brui-
degoms en bruiden bij hun eerste huwelijk in beeld gebracht in tabel 6.8 en tabel 6.9.

De leeftijden van de bruidegoms blijken aanmerkelijk te verschillen als deze worden 
onderscheiden naar de ouderlijke gezinssituatie, zie tabel 6.8. Op totaalniveau zijn de 
leeftijdsverschillen in statistische zin significant.83 Dit geldt eveneens op beroepsniveau 
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Bron: tabel 6.7.
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met uitzondering van het leeftijdsverschil bij de beroepsgroep landbouw tussen status 1 
en 2 respectievelijk tussen status 2 en 3 bij de beroepsgroep sigarenindustrie. Opvallend 
is verder dat de standaarddeviatie, die op totaalniveau 6,2 bedraagt, daalt naarmate het 
ouderlijke gezin meer compleet is, tot 4,0 als beide ouders in leven zijn. Bij de sigaren-
makers bedraagt deze afwijking dan slechts 3,2 jaar, tegenover 5,5 jaar bij de landbouwers 
en 4,3 jaar bij de overige beroepsgroepen. In de situatie waarin beide ouders nog in leven 
zijn en de minste sociale druk verwacht mag worden, blijken verder de leeftijdsverschil-
len tussen de verschillende beroepsgroepen (3,7 respectievelijk 2,9 jaar) veel kleiner te 
zijn dan op totaalniveau (7,2 respectievelijk 4,2 jaar). Hierbij is steeds de gemiddelde hu-
welijksleeftijd van de groep sigarenmakers afgezet tegen die van de beide andere beroeps-
groepen. Ook in Leende steeg de huwelijksleeftijd naarmate het ouderlijke gezin meer 
incompleet raakte. De aldaar woonachtige bruidegoms waren bij de huwelijkssluiting ge-
middeld 29,7 jaar oud als beide ouders op dat moment nog in leven waren. Deze leeftijd 
steeg tot 30,7 jaar indien een van beide ouders was overleden en tot 35 jaar als vader en 
moeder allebei niet meer in leven waren.84 Bij de bruiden is eenzelfde beeld zichtbaar, zij 
het minder afgetekend (zie tabel 6.9). Ook hier zijn de aangetroffen leeftijdsverschillen 
tussen de drie ouderlijke gezinssituaties in statistische zin significant.85 Maar op beroeps-
niveau is daarvan alleen sprake in de categorieën Sigarenindustrie en Overig bij het vast-
gestelde leeftijdsverschil tussen status 1 en 3. Ook wijken de leeftijdsverschillen tussen de 
drie beroepscategorieën in status 1 (5,9 respectievelijk 3,3 jaar) nauwelijks af van die op 
totaalniveau (5,5 respectievelijk 3,9 jaar). Maar net als bij de mannen loopt standaarddevi-
atie op naarmate het ouderlijke gezin minder compleet was.

78   Janssens, Labouring lives, hoofdstuk 4.
79   Alter, Family and the female life course, 158-159.
80   Cohen, Linen, family and community, 203-204 en 270.
81   Lynch constateert dat vroegtijdig overlijden van beide ouders een stijging van de huwelijksleeftijden van de kin-

deren tot gevolg had, maar ook dat het overlijden van de vader leidde tot een lagere huwelijksleeftijd van de 
zonen en een hogere van de dochters (Lynch, ‘Marriage age among French factory workers’, 424).

82   Hareven, Family time and industrial time, 108-109; Scott, The moral economy of the peasant, 28.
83   Sig.≤ 0,05.
84   RHCe, GA Leende, inv.nrs. 1687-1689 en 2533, Registers van huwelijksakten, 1870-1920.
85   Sig.≤ 0,05.

Tabel 6.8 Huwelijksleeftijd van in Valkenswaard wonende bruidegoms bij hun eerste huwelijk, 

uitgesplitst naar situatie ouderlijk gezin (1870-1920)

Status ouders bruidegom 
bij huwelijk

Beroep bruidegom
Totaal N

Standaard-
deviatieLandbouw Sigarenind. Overig

1 Beiden in leven 28,3 24,6 27,5 25,8 247 4,0

2 Een van beiden in leven 30,6 26,8 30,1 28,4 219 5,6

3 Beiden overleden 39,1 28,0 33,5 32,3 130 8,1

Totaal 33,1 25,9 30,1 28,1 6,2

N 51 317 228 596

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1186-1190, Registers van huwelijksakten, 1870-1920.
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Het is verleidelijk om op basis van de uitkomsten van de beide tabellen de oorzaak van 
de hogere huwlijksleeftijd te koppelen aan de onvolledigheid van het ouderlijke gezin. 
Maar een nadere analyse van de betreffende gezinnen laat zien dat er meer variabelen een 
rol kunnen spelen, zoals de omvang van het gezin op het moment van overlijden van de 
ouder(s), de leeftijd en het beroep van de kinderen, de bijdrage die ze leverden aan het ge-
zinsinkomen op dat moment, de leeftijd van de overblijvende ouder en de hoogte van het 
gezinsinkomen. 

Tabel 6.9 Huwelijksleeftijd van in Valkenswaard wonende bruiden bij hun eerste huwelijk, uit-

gesplitst naar situatie ouderlijk gezin (1870-1920)

Status ouders bruidegom 
bij huwelijk

Beroep bruid
Totaal N

Standaard-
deviatieLandbouw Sigarenind. Overig

1 Beiden in leven 28,6 22,7 26,0 24,8 394 4,2

2 Een van beiden in leven 28,8 24,4 26,5 26,2 302 4,9

3 Beiden overleden 31,2 25,6 31,6 30,5 119 7,1

Totaal 29,0 23,5 27,4 26,1 5,4

N 113 305 397 815

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1186-1190, Registers van huwelijksakten, 1870-1920.

Afb. 6.4 Een huwelijksfoto van sigarenfabrikant Petrus Jacobus Bots, die in 1903 op 32-jarige leeftijd trouw-
de met de vijf jaar jongere Henriëtte Jaspers (collectie Chr. van den Besselaar).
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De toenemende standaarddeviatie impliceert dat ook bij het overlijden van een of beide 
ouders niet per definitie op latere leeftijd werd gehuwd. Zo trouwden bijvoorbeeld drie 
van de vier zonen van akkerbouwer Johannes Hermanus Dubach op jonge leeftijd (21 en 
19 jaar) maar was in alle drie de gevallen ook sprake van een voorechtelijke zwangerschap. 
Een zoon huwde na het overlijden van de vader en de beide andere nadat ook hun moeder 
was gestorven. De vierde zoon ten slotte trouwde tien jaar na het overlijden van zijn moe-
der op de relatief hoge leeftijd van 30 jaar.86 Er zijn dus vele factoren die een rol spelen en 
dat grote aantal variabelen, gerelateerd aan het betrekkelijk geringe aantal waarnemingen, 
noopt tot een kwalitatieve analyse. Om zo veel mogelijk variabelen uit te sluiten is daar-
bij uitgegaan van de 43 gezinnen die zowel in 1890 als in 1900 en 1910 in Valkenswaard 
verbleven, van wie op één of meer van die momenten een van de ouders was overleden 
en die niet behoorden tot de plaatselijke financiële elite. Van hen is de gezinssituatie gere-
construeerd.87 Omdat bleek dat van een groot deel van die huishoudens reeds alle kinde-
ren waren gehuwd voordat een van de ouders overleed of op dat moment juist nog geen 
enkel kind was getrouwd, is de analyse verder verfijnd naar de dertien gezinnen waarin 
een deel van de kinderen wel en een ander deel nog niet was getrouwd op het moment dat 
een van de ouders overleed. Daardoor konden de huwelijkspatronen voor en na het ou-
derlijke overlijden met elkaar worden vergeleken. In totaal bereikten in deze 13 gezinnen 
81 kinderen de volwassen leeftijd, van wie er 11 ongehuwd deel bleven uitmaken van het 
gezin dan wel ongehuwd thuiswonend overleden op een volwassen leeftijd. De resterende 
zeventig kinderen traden op enig moment in het huwelijk of verlieten het ouderlijk huis 
in ongehuwde staat om elders een bestaan op te bouwen.

Op het moment van het overlijden van de eerste ouder had 40% van de kinderen het 
gezin reeds verlaten – waaronder 75% van de eerstgeborenen – door huwelijk of anders-
zins, terwijl 60% nog deel uitmaakte van het gezin. Interessant zijn nu de periodes direct 
voorafgaand aan en die volgend op het moment van overlijden van de eerste ouder. Dan 
wordt zichtbaar dat in de vijf en drie jaar voorafgaand aan dat overlijden 28,6% respectie-
velijk 18,6% van de nazaten in het huwelijk traden tegenover 10% en 22,9% in de eerste 
drie respectievelijk vijf jaar na het overlijden van de eerste ouder. Dit impliceert dat in de 
jaren direct na het overlijden aanmerkelijk minder kinderen het gezin verlieten. Illustra-
tief in dezen is onder andere het gezin van Franciscus Peels (zelfstandig linnenwever), in 
1878 gehuwd met Elisabeth Stunnebrink. Zij kregen samen tien kinderen, van wie er twee 
ongehuwd bleven. Bij het overlijden van Elisabeth in 1909 op vijftigjarige leeftijd, waren 
in 1904, 1905 en 1908 drie van de vier oudste kinderen reeds gehuwd, van wie de twee 
zonen op het moment van hun huwelijk 26 respectievelijk 25 jaar oud waren. De daarop-
volgende nazaat, een als vijfde kind geboren zoon, trouwde pas in 1917, op de leeftijd van 
29 jaar.88 Een ander voorbeeld is dat van arbeider Francis Cleven, in 1874 gehuwd met Jo-
hanna Hensen. Bij het overlijden van Francis – begin 1906 – waren van de negen kinde-

86   RHCe, GA VW, inv.nrs. 1171 e.v., Burgerlijke Stand; inv.nr. 1218, Bevolkingsregister 1880-1889, fol. B20 (1880).
87   De gezinnen behorende tot de elite zijn uitgesloten omdat daar de financiële prikkel tot huwelijksuitstel veel 

minder tot niet aanwezig was. Van de financiële elite is een overzicht opgenomen in bijlage 10 Samenstelling 
financiële top.

88   RHCe, GA VW, inv.nrs. 1171 e.v., Burgerlijke Stand; inv.nr. 1219, Bevolkingsregister 1880-1889, fol. D52; inv.nr. 
1221, Bevolkingsregister 1890-1899, fol. D57; inv.nr. 1223, Bevolkingsregister 1900-1909, fol. D68 en inv.nr. 1226, 
Bevolkingsregister 1910-1920, fol. C403.
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ren de drie oudsten reeds gehuwd, in 1899, 1902 en 1903, waarbij de twee zonen elk 24 
en de dochter 25 jaar oud waren. De eerstvolgende huwelijken vonden plaats in 1909 en 
1910. In dat laatste jaar huwde het vierde kind – ook een zoon – op 28-jarige leeftijd, ter-
wijl zijn zus in het jaar daarvoor trouwde, 22 jaar oud.89

Cohen baseert haar oordeel inzake huwelijksuitstel in Tullylish op het relatief grote 
aantal ongehuwde kinderen ouder dan 35 jaar, aanwezig in gezinnen met een weduwe als 
hoofd. In deze gezinnen was 10,1% van de dochters ouder dan 35 jaar en voorzien van een 
beroepsvermelding terwijl bij de mannen het vergelijkbare percentage 6,6% bedroeg.90 
Uitgaande van de situatie op de vijf peilmomenten – 1880, 1890, 1900, 1910 en 1920 – 
telden ook in Valkenswaard incomplete ouderlijke gezinnen relatief veel kinderen boven 
de 35 jaar want 72,8% van alle oudere ongehuwden verbleef in een gezin waarvan of de 
vader of de moeder was overleden. In incomplete gezinnen met een vrouw aan het hoofd 
was 11,2% van de kinderen ouder dan 35 jaar en indien een man aan het hoofd stond be-
droeg dit percentage 12,8%. Maar wel zijn verschillen zichtbaar tussen zonen en dochters 
en tussen het al dan niet hebben van een beroepsvermelding, zie tabel 6.10. De oudere 
mannelijke singles hadden met 92,9% respectievelijk 93,1% nagenoeg altijd een beroeps-
vermelding, onafhankelijk van het geslacht van het overblijvende gezinshoofd. Daaren-
tegen hadden de vrouwelijke vrijgezellen ouder dan 35 jaar in minderheid een beroeps-
vermelding, zeker in het geval waarin de moeder als gezinshoofd fungeerde (25,9%). De 
situatie bij de mannen zou verklaard kunnen worden vanuit de noodzaak van het op peil 
houden van de gezinsinkomsten. Voor de situatie bij de vrouwen zou weliswaar van on-
dersteuning bij de gezinswerkzaamheden sprake kunnen zijn, zij het dat dit weer eerder 
te verwachten is in gezinnen met de weduwnaars aan het hoofd. Desondanks is duidelijk 
dat de aanname waarop Cohen haar stelling van huwelijksuitstel baseert ook in Valkens-
waard geldigheidswaarde heeft: veel relatief oudere kinderen verbleven in verweduwde 
gezinnen, die – zeker bij de mannen – beroepsmatig inkomsten genereerden.

Tabel 6.10 Samenstelling eenoudergezinnen, Valkenswaard 1880-1920

Geslacht kinderen Jongens Meisjes

Gezinshoofd Weduwe Weduwnaar Weduwe Weduwnaar

Totaal aantal kinderen 325 200 291 222

Waarvan ongehuwd en ouder dan 35 jr. 42 29 27 25

12,9% 14,5% 9,3% 11,3%

Waarvan met beroep 92,9% 93,1% 25,9% 40,0%

Bron: bevolkingsregisters Valkenswaard, 1880-1920.

Deze voorbeelden laten – in combinatie met de gegevens uit de drie voorgaande tabel-
len – zien dat het aannemelijk is dat het overlijden van een ouder reden was tot het uit-
oefenen van druk op de overgebleven thuiswonende kinderen om hun bijdrage aan het 
gezinsbudget te bestendigen en zo nodig huwelijken uit te stellen. Die druk kon zowel 
afkomstig zijn van de overgebleven ouder, maar ook van broers en zussen of van de om-
geving als gevolg van de moral economy waarin het sociale vangnet vooral door de naas-
te omgeving moest worden gecreëerd. De mate waarin dit daadwerkelijk heeft geleid tot 
huwelijksuitstel kan met het beschikbare cijfermateriaal echter niet verder worden be-
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paald. Gerelateerd aan de behoorlijk grote economische zelfstandigheid van sommige 
kinderen, bijvoorbeeld die werkzaam in de tabaksnijverheid, moeten crisissituaties on-
getwijfeld hebben geleid tot grote spanningen in de gezinnen. Daarbij zal lang niet altijd 
de mening van de overblijvende ouder of die van de overige gezinsleden doorslaggevend 
zijn geweest, maar zij zullen wel meer dan eens hun zin hebben gekregen. De mogelijk-
heden van een individu om via een huwelijk zijn ist- en soll-positie met elkaar in overeen-
stemming te brengen werden waarschijnlijk dan ook verminderd in situaties waarin het 
ouderlijke gezin in meer of mindere mate incompleet raakte door het overlijden van een 
of beide ouders.

De derde invalshoek van waaruit de mogelijke sociale druk op het uitstellen van het 
huwelijk wordt nagegaan, is het ouderlijke gezinsinkomen. Dit door vast te stellen of 
verschillen in de hoogte van het gezinsinkomen ook leidden tot variatie in de huwe-
lijksleeftijd. De hypothese daarbij is dat naarmate het gezinsinkomen lager is, er meer 
druk zal zijn uitgeoefend om een huwelijk uit te stellen, met name bij zonen.92 Dit in 
verband met hun verdiencapaciteit die essentieel was voor de (adaptive) family (wage) 
economy. Wel moeten daarbij de effecten van de eerder behandelde verschijnselen – ge-
dwongen huwelijken en incomplete ouderlijke gezinnen – worden geëlimineerd. Daar-
om is de populatie ouderlijke gezinnen beperkt tot die van in Valkenswaard woonachti-
ge eerste-huwelijk-bruidegoms van wie beide ouders in Valkenswaard woonden en nog 
in leven waren op het moment van de huwelijkssluiting. Van deze gezinnen is vervol-
gens het gezinsinkomen vastgesteld in het jaar voorafgaande aan dat van het huwelijk 

89   RHCe, GA VW, inv.nrs. 1171 e.v., Burgerlijke Stand; inv.nr. 1218, Bevolkingsregister 1880-1889, fol. C14; inv.nr. 
1221, Bevolkingsregister 1890-1899, fol. D57; inv.nr. 1223, Bevolkingsregister 1900-1909, fol. D68 en inv.nr. 1227, 
Bevolkingsregister 1910-1920, fol. D31.

90   Cohen, Linen, family and community, 203-204.
91   In guldens. Vanwege de in die jaren sterk oplopende inflatie, zijn de inkomens over 1915, 1916, 1917, 1918 en 

1919, die dus betrekking hebben op de huwelijken in de jaren 1916 t/m 1920, vermenigvuldigd met respectieve-
lijk 0,8; 0,8; 0,8; 0,67 en 0,57 (bron: Data file ‘Value of the guilder / Euro’, http://www.iisg.nl/hpw/cpi.php, 21 
juli 2010).

92   Zie onder meer Klep, ‘The relationship between parents and adult children’, 390-391 en 397; Spagnoli, ‘Indus-
trialization, proletarianization, and marriage’, 239. 

Tabel 6.11 Leeftijd bij het eerste huwelijk van in Valkenswaard woonachtige bruidegoms van 

wie beide ouders op de huwelijksdag nog in leven zijn en wonen in Valkenswaard, 1885-1920

Ouderlijk
gezinsinkomen 
jaar -191

Gemiddelde 
leeftijd alle 
huwelijken

Idem 
gedwongen 
huwelijken

Idem 
onbekend

Idem niet 
gedwongen 
huwelijken

N
Standaarddeviatie 
huwelijksleeftijd

overige huwelijken

t/m 500 25,0 22,9 23,7 26,9 68 4,4

500-1.000 25,7 23,7 32,3 26,6 70 3,6

1.000-1.500 25,0 24,8 26,0 24,9 25 3,0

1.500 en meer 29,1 23,0 29,9 9 4,4

Totaal 25,5 23,4 27,3 26,7 172 4,0

N 172 63 9 100 100

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1187-1190, Registers van huwelijksakten, 1885-1920; inv.nrs. 1049-1085, Kohieren hoof-
delijke omslag, 1885-1920.
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om te voorkomen dat eventuele negatieve financiële consequenties van het vertrek van 
de zoon het inkomensbeeld zouden vertroebelen. Daarnaast is in tabel 6.11 de mogelij-
ke invloed zichtbaar gemaakt van de gedwongen huwelijken, voor zover de bruid op dat 
moment de leeftijd van 30 jaar nog niet had bereikt. Vanwege het ontbreken van inko-
mensgegevens in de kohieren van de hoofdelijke omslag over eerdere jaren is ook nu 
de onderzoeksperiode beperkt tot het tijdvak 1885-1920. De huwelijken waarbij in Val-
kenswaard geen geboorte kon worden vastgesteld en dus geen uitspraak kon worden ge-
daan over het al of niet gedwongen karakter van het huwelijk, zijn in een afzonderlijke 
kolom weergegeven.

Uit de tabel blijkt dat, binnen de aangegeven kaders, de financiële situatie van het ou-
derlijk gezin wel enigszins invloed heeft gehad op de leeftijd waarop een man in het hu-
welijk kon of mocht treden. De eerder geformuleerde hypothese dat in gezinnen met een 
laag inkomen op latere leeftijd werd gehuwd dan in huishoudens met een hoog gezinsin-
komen wordt door de gevonden resultaten enigszins ondersteund. Bij de lagere inkomens 
werd op een latere leeftijd in het huwelijk getreden dan bij de middeninkomens. In deze 
categorie lijkt de uitgeoefende druk het laagste te zijn; de inkomsten van een kind is in 
deze groep doorgaans niet cruciaal voor een toereikend gezinsinkomen terwijl het inko-
men of vermogen ook weer niet zodanig omvangrijk is dat speciale maatregelen moeten 
worden getroffen om dit over de generaties heen veilig te stellen. Deze categorie kent dan 
ook een lagere standaarddeviatie. De hogere huwelijksleeftijden aan de onderzijde van het 
inkomensgebouw kunnen duiden op een zekere mate van sociale druk in die gezinnen. 
Aan de bovenzijde van dat gebouw werd ook op latere leeftijd een huwelijk gesloten. Hoe-
wel de gevonden absolute aantallen huwelijken in deze categorie klein zijn, bevestigen de 
resultaten de constatering uit hoofdstuk 5. Daarin is voor de financiële elite al een afwij-
kend huwelijkspatroon vastgesteld. Maar zoals daar is aangegeven, werd dat afwijkende 
patroon niet veroorzaakt door de wens om het verlies van het inkomen van de zoon voor 
de gezinseconomie te voorkomen of uit te stellen, maar was dit veeleer een strategie tot 
behoud van de financieel bevoorrechte positie van het gezin op langere termijn. Tabel 6.11 
laat ook zien dat de standaarddeviatie, 4,0 jaar voor de gehele populatie niet-gedwongen 
huwelijken, meebeweegt met de mutaties in de huwelijksleeftijden tussen de diverse in-
komenscategorieën.

Nu wordt teruggekeerd naar de onderzoeksvraag of individuen de mogelijkheid had-
den om via het huwelijk hun ist- en soll-positie met elkaar in overeenstemming te bren-
gen en naar het uitstapje dat daarbij is gemaakt naar de mogelijke sociale belemmeringen 
die tegen deze keuze zouden kunnen worden opgeworpen. Daartoe is hierboven vanuit 
drie invalshoeken nagegaan of vanuit de omgeving van de kinderen, bijvoorbeeld door de 
overgebleven gezinsleden of door de samenleving, sociale druk werd uitgeoefend om hun 
huwelijk uit te stellen. Daarbij is het aannemelijk gebleken dat deze beïnvloeding waar-
schijnlijk ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, zij het dat dit niet altijd tot het voor-
af gewenste resultaat behoeft te hebben geleid. Hoewel kinderen, zeker de relatief vroeg 
economisch zelfstandige sigarenmakerszonen, verhoudingsgewijs jong in het huwelijk 
konden treden, blijkt het aantal huwelijken op zeer jonge leeftijd relatief beperkt te zijn 
geweest en vaak het gevolg van een voorhuwelijkse zwangerschap. Ook in geval van een 
incompleet ouderlijk gezin of in gezinnen met een laag gezinsinkomen lijkt het erop dat 
kinderen – hoewel daar in financieel-economische zin wel toe in staat – omwille van het 
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gezinsbelang hun huwelijksaspiraties hebben uitgesteld en daarmee beperkingen hebben 
geaccepteerd bij het met elkaar in overeenstemming brengen van hun ist- en de soll-posi-
tie. Daarnaast bestonden ook nog wettelijke beperkingen en de economische omstandig-
heden blijken eveneens van invloed te zijn geweest op de mogelijkheid tot het aangaan 
van een huwelijk. De ongelijkheid in de mate van economische zelfstandigheid leidde zo-
wel bij mannen als bij vrouwen tot een verschil in huwelijksleeftijd, nu tussen de diver-
se beroepsgroepen, bijvoorbeeld landbouw(st)ers versus sigarenmakers/sters. De laatsten 
waren in economische zin eerder zelfstandig dan de eerste groep en huwden doorgaans 
dan ook enkele jaren eerder. Daar staat tegenover dat ook binnen de landbouw de moge-
lijkheden om eerder te huwen gaandeweg toenamen. De activiteiten van de botercoöpera-
ties, het toenemende mestgebruik en, specifiek voor Valkenswaard, de mogelijkheid dat 
landbouwerskinderen in de sigarenindustrie een additioneel inkomen konden verwerven, 
maakten kleinere landbouwbedrijfjes toch rendabel, waardoor ook landbouwers eerder 
konden trouwen. Toch is de belangrijkste oorzaak van de daling van de gemiddelde hu-
welijksleeftijd in Valkenswaard het toenemende aandeel van sigarenmakers in de totale 
populatie van bruidegoms geweest. De tabakswerkers huwden relatief jong vanwege hun 
verhoudingsgewijs vroege economische zelfstandigheid. Doordat zij op jongere leeftijd 
huwden – en gezien hun sociale herkomst hun ouders dat vaak ook hadden gedaan – had-
den zij eveneens de grootste kans op een compleet ouderlijk gezin en daardoor op een si-
tuatie waarin doorgaans bij een adequaat gezinsinkomensniveau relatief de minste druk 
tot huwelijksuitstel werd uitgeoefend. De toenemende levensduur in de laatste decennia 
van de negentiende eeuw bracht deze situatie ook voor andere beroepsgroepen meer bin-
nen bereik. Het beschikbare bronnenmateriaal laat een verdere inschatting van de om-
vang en impact hiervan echter niet toe.

Huwelijkspartner
Naast het huwelijksmoment kan ook de keuze van de huwelijkspartner een bijdrage leve-
ren aan de gewenste reductie van de kloof tussen ist- en soll-positie. In hoofdstuk 5 werd 
al duidelijk dat de partnerkeuze van de Valkenswaardse financiële elite zich nagenoeg be-
perkte tot deze in omvang bescheiden groep. Maar de huwelijksregisters bieden ook de 
mogelijkheid te traceren hoe de huwelijkskeuze uitpakte voor het niet-elitaire deel van de 
bevolking. Daarbij wordt aan de hand van de sociale herkomst van de partner nagegaan 
of er inderdaad mogelijkheden bestonden om via het huwelijk de kloof tussen de feite-
lijke en de gewenste situatie te dichten of te verkleinen, dat wil zeggen om via een huwe-
lijk een opwaartse sociale mobiliteit te realiseren. Van de Putte e.a. beschouwen de mate 
van homogamie – het trouwen met iemand van gelijke sociale en culturele achtergrond – 
dan ook als een indicator voor de openheid van een samenleving.93 Zij en anderen stellen 
dat de partnerkeuze wordt beïnvloed door structurele oorzaken zoals het aantal potentiële 
partners in een bepaalde sociale categorie, individuele voorkeuren en door sociale contro-
le van derden – ouders, gelijken en instituties als de kerk en staat – via groepsidentificatie 

93   Van de Putte, Oris, Neven en Matthijs, ‘Migration, occupational identity, and societal openness’, 179. Overi-
gens worden de begrippen endogamie en homogamie vaak als zijnde synoniemen door elkaar gebruikt, zie bij-
voorbeeld Van Leeuwen en Maas, ‘Endogamy and social class’, 1. In deze studie is gekozen voor de term ‘ho-
mogamie’.
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(normen), ‘op het gemoed spelen’ of sancties.94 Overigens stellen Van Leeuwen e.a. vast 
dat het met die sociale druk bij het kiezen van een huwelijkspartner wel meevalt.95 Van 
Leeuwen en Maas voegen aan de drie genoemde oorzaken er nog twee toe, namelijk de 
ontmoetingsmogelijkheden en de mate waarin een individu sociale druk kon weerstaan.96 
Van de Putte e.a. signaleren ook dat in de eerste fasen van de industrialisatie een sterke 
beroepsgroepidentiteit kan hebben geleid tot een versterking van de homogamie en con-
cluderen dan ook dat het behoren tot een bepaalde groep – die het sociale leven en de con-
tacten vormt – een belangrijke invloed heeft op de partnerkeuze.97 Pélissier e.a. onder-
schrijven deze conclusie en vullen deze aan met een menselijke voorkeur voor een partner 
uit dezelfde sociale klasse.98 Door het huwen met een partner uit een andere sociale laag 
kon iemands statuspositie stijgen of dalen.99 Zijdeman stelt daarbij dat in de periode 1811-
1941 de invloed van afkomst op iemands statuspositie afnam ten gunste van het belang 
van de eigen verdienste of prestatie van de persoon in kwestie. De oorzaak hiervan zoekt 
hij in de industrialisatie, onderwijsexpansie en de urbanisatie, die een culturele omslag 
teweeg hebben gebracht.100 Ook Van Leeuwen e.a. wijzen op een afnemende homogamie 
na 1900, maar beschouwen de krimpende omvang van de groep landbouwers als belang-
rijkste oorzaak daarvan.101 

Na deze inleiding wordt de partnerkeuze nagegaan van de Valkenswaardse bruiden en 
bruidegoms teneinde te bepalen of en in welke mate sprake was van homogamie. Aller-
eerst wordt nu de sociale herkomst van de partner bepaald aan de hand van zijn of haar 
beroep. Teneinde ook hier zo veel mogelijk de omstandigheden voor elk bruidspaar gelijk 
te houden en in de Valkenswaardse context te kunnen plaatsen, is ervoor gekozen de ana-
lyse te richten op de eerste huwelijksverbintenis van bruiden en bruidegoms die beiden 
in Valkenswaard woonden. In het tijdvak 1870-1920 voldeden 539 huwelijken aan deze 
voorwaarden, 60,2% van de 896 in die periode ter plaatse afgesloten echt verbin te nissen.

Bij een kwart (23,4%) van de bruiden werd geen beroepsvermelding in de huwelijks-
akte opgenomen (zie tabel 6.12). Zowel bij de bruiden als bij de bruidegoms overheerste 
met 45,6% respectievelijk 54,4% het beroep van sigarenmaker. Met name bij de sigaren-
makers en de landbouwers werd de huwelijkspartner voornamelijk in ‘eigen kring’ gevon-
den en was in sterke mate sprake van homogamie. Bij de arbeidersbruidegoms was de 
voorkeur meer gespreid over de diverse beroepsgroepen. De ambachtslieden en de man-

Tabel 6.12 Beroep huwelijkspartner vanuit positie bruidegom, voor zover beide partners op het 

moment van hun eerste huwelijk in Valkenswaard wonen, 1870-1920

Beroep 
Vrouw Man

Dienst-
bode

Arbeid-
ster

Land-
bouwster

Sigaren-
maakster

Overig Zonder Totaal N %

Ambacht 10,1% 2,0% 12,1% 22,2% 9,1% 44,4% 100% 99 18,4%

Arbeider 13,0% 13,0% 10,9% 21,7% 8,7% 32,6% 100% 46 8,5%

Landbouwer 0,0% 0,0% 80,5% 9,8% 0,0% 9,8% 100% 41 7,6%

Sigarenmaker 5,1% 8,5% 4,1% 67,9% 3,8% 10,6% 100% 293 54,4%

Overig 8,3% 3,3% 13,3% 18,3% 3,3% 53,3% 100% 60 11,1%

N 36 35 70 246 26 126 539

% 6,7% 6,5% 13,0% 45,6% 4,8% 23,4% 100,0%

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1185-1190, Registers van huwelijksakten, 1870-1920.
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nen uit de overige beroepsgroepen hadden een sterke voorkeur voor bruiden zonder een 
beroepsvermelding. Vaak waren dit vrouwen uit relatief betere kringen, waar ook zonder 
hun financiële bijdrage het gezinsinkomen toereikend was. Uit een nadere analyse blijkt 
bijvoorbeeld dat ook de bruiden van (sigaren)fabrikanten in ruim 70% van de gevallen 
geen beroepsvermelding hadden.

Tabel 6.13 Beroep huwelijkspartner vanuit positie bruid, voor zover beide partners op het mo-

ment van hun eerste huwelijk in Valkenswaard wonen, 1870-1920

Beroep
Man Vrouw

Am-
bacht

Arbeider
Land-

bouwer
Sigaren-
maker

Overig Totaal N %

Arbeidster 5,7% 17,1% 0,0% 71,4% 5,7% 100% 35 6,5%

Landbouwster 17,1% 7,1% 47,1% 17,1% 11,4% 100% 70 13,0%

Sigarenmaakster 8,9% 4,1% 1,6% 80,9% 4,5% 100% 246 45,6%

Zonder 34,9% 11,9% 3,2% 24,6% 25,4% 100% 126 23,4%

Overig 30,6% 16,1% 0,0% 41,9% 11,3% 100% 62 11,5%

N 99 46 41 293 60 539

% 18,4% 8,5% 7,6% 54,4% 11,1% 100,0%

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1185-1190, Registers van huwelijksakten, 1870-1920.

Maar de huwelijkspartnerkeuze kan ook worden bezien vanuit het standpunt van de 
bruid. Uit welke beroepsgroep zij haar gade koos, blijkt uit tabel 6.13. Hoewel in grote lij-
nen de tendensen identiek zijn aan die welke eerder bij de bruidegoms zijn vastgesteld, 
zijn deze soms wel iets sterker aangezet. Zo huwde de sigarenmaakster in nog sterkere 
mate (80,9% versus 67,9% bij de mannen) met een partner uit dezelfde beroepsgroep, 
terwijl deze beweging in landbouwkringen juist minder sterk was (47,1% versus 80,5%). 
Ook arbeidsters vonden hun partner in het algemeen (71,4%) bij de sigarenmakers, ter-
wijl dat andersom eveneens veel minder het geval was (21,7%). Bruiden zonder beroep 
hadden bruidegoms van wie de beroepen behoorlijk verdeeld waren over de diverse cate-
gorieën, maar waarbij landbouwers en arbeiders met een aandeel van 3,2% respectievelijk 
11,9% duidelijk een minder aantrekkelijke partij waren.

Om nog iets meer zicht te krijgen op de volgtijdelijke ontwikkeling van homogamie is 
dit voor de twee meest bepalende beroepscategorieën in dezen, de landbouw (LA) en de 
sigarenmakerij (SM), zichtbaar gemaakt in tabel 6.14. Opnieuw betreft het een deelpo-
pulatie, aangezien ook nu slechts die stellen in aanmerking zijn genomen waarvan beide 
partners op de trouwdatum in Valkenswaard woonden.

94   Van de Putte, Oris, Neven en Matthijs, ‘Migration, occupational identity, and societal openness’, 187-188; Kal-
mijn, ‘Intermarriage and homogamy’, 396-404; Van Leeuwen, Maas en Mandemakers, ‘Het kiezen van een hu-
welijkspartner’, 64.

95   Van Leeuwen, Maas en Mandemakers, ‘Het kiezen van een huwelijkspartner’, 80.
96   Van Leeuwen en Maas, ‘Endogamy and social class’, 5.
97   Van de Putte, Oris, Neven en Matthijs, ‘Migration, occupational identity, and societal openness’, 193 en 217-

218.
98   Pélissier, Rébaudo, Van Leeuwen en Maas, ‘Migration and endogamy’, 223.
99   Zijdeman, Status attainment in the Netherlands, 155.
100  Zijdeman, Status attainment in the Netherlands, 153-155.
101  Van Leeuwen, Maas en Mandemakers, ‘Het kiezen van een huwelijkspartner’, 80.
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Uit tabel 6.14 blijkt bij de bruidegoms in de sigarenmakerij en landbouw een duidelijke 
trend, zij het in tegengestelde richting. De sigarenmakers kozen in toenemende mate een 
bruid die eveneens in de tabaksnijverheid werkzaam was (kolom 2). De fabrieken fun-
geerden daarbij als een ideale huwelijksmarkt. Maar de landbouwers vonden daarentegen 
vooral in het laatste decennium (1910-1920) hun gade steeds minder in eigen kring (ko-
lom 4). Uitgaande van de bruiden is een trendmatige beweging veel minder waarneem-
baar. In tegenstelling tot de mannen vonden sigarenmaaksters al vanaf het begin van de 
onderzochte periode in ruim acht van de tien gevallen hun partner in de tabakssector, met 
een kleine dip in de decennia rond de eeuwwisseling (kolom 3). Bij de landbouwsters is 
ook hier sprake van een tegengestelde situatie. Veel minder dan bij hun mannelijke equi-
valenten het geval was, vonden de boerinnen hun bruidegoms in de landbouwsector. Af-
gezien van de (elkaar compenserende) mutaties na 1900, is sprake van een redelijk stabiel 
patroon (kolom 5). De verschillen tussen mannen en vrouwen laten zich niet gemakkelijk 
verklaren. Bij de landbouwersbruidegoms kan hebben meegespeeld dat zij een voorkeur 

Afb. 6.5 Smid Nicolaas Hilhorst 
trouwde in 1913 op 26-jarige leef-
tijd met twee jaar jongere Helena 
Peels, zonder beroep (collectie H. 
van Mierlo).
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hadden voor vrouwen die het werken op een boerderij gewend waren en die, indien van 
boerenafkomst, ook zouden kunnen meedelen in het onroerend goed van de familie. In 
de tabaksnijverheid kan een rol hebben gespeeld dat er gedurende het hele tijdvak 1880-
1920 in de plaatselijke sigarenfabrieken voortdurend meer jongens dan meisjes werkten, 
globaal in een verhouding van drie staat tot twee.102 Dit beperkte de keuze voor de jongens, 
in tegenstelling tot die van de meisjes.

Naast een onderscheid op basis van het beroep van de partner kan de sociale herkomst 
ook worden gerelateerd aan het inkomen van diens herkomstgezin dat daarbij als indica-
tor dient voor de financiële welstand van de ouders van de huwelijkspartner. Hiervoor kan 
het beroep van de vader(s) van de huwelijkspartners dienen maar zoals in hoofdstuk 4 is 
aangetoond, is het beter om daarvoor het inkomen van het ouderlijk gezin als indicator te 
benutten.103 Daarvoor is het analysebestand van de huwelijken verder beperkt tot de eerste 
huwelijken over het tijdvak 1885-1920, waarbij beide partners en hun ouders in Valkens-
waard woonden, en de vader van zowel de bruid als van de bruidegom op het moment van 
het huwelijk nog in leven was. Dit om de inkomensgegevens te kunnen achterhalen uit de 
kohieren van de gemeentelijke hoofdelijke omslag en tegelijkertijd om te voorkomen dat 

102   Het betreft dan kinderen jonger dan zestien jaar, zie bijlage 7 Werkgelegenheid sigarenindustrie (1880-1920).
103   Zie ook de waarschuwing van Paping dat op beroep gebaseerde straficatieschema’s het risico inhouden de 

werkelijkheid niet weerspiegelen (Paping, ‘Taxes, property size, occupations and social structure’, 248-249).

Tabel 6.14 Percentages homogame huwelijken naar beroepsgroep voor eerste huwelijken waar-

van beide huwelijkspartners op dat moment in Valkenswaard wonen, 1870-1920.

Kolom 1
Tijdvak

Kolom 2
Man = SM

Vrouw = SM

Kolom 3
Vrouw = SM
Man = SM

Kolom 4
Man = LA

Vrouw = LA

Kolom 5
Vrouw = LA
Man = LA

1870-1879 0,0% 0,0% 85,7% 46,2%

1880-1889 42,9% 85,7% 87,5% 50,0%

1890-1899 53,6% 71,4% 75,0% 46,2%

1900-1909 71,4% 73,3% 87,5% 38,9%

1910-1920 75,5% 89,3% 70,0% 58,3%

1870-1920 67,9% 80,9% 80,5% 47,1%

N1 199 199 33 33

N2 293 246 41 70

Toelichting: de tabel dient als volgt ‘gelezen’ te worden: de tweede kolom heeft als basis alle bruidegoms met een 
beroepsvermelding van sigarenmaker (SM). In de rijen daaronder wordt per tijdvak het percentage vermeld van de 
gevallen waarin hun partner eveneens een beroepsvermelding in de tabakssector had. In de derde kolom vormen 
de bruiden met een beroepsvermelding van sigarenmaakster de basis en geven de rijen per tijdvak het percentage 
weer van de gevallen waarin ook de bruidegom blijkens zijn beroepsvermelding in de huwelijksakte in de sigaren-
nijverheid werkzaam was. De kolommen vier en vijf zijn identiek aan twee en drie, alleen gaat het dan om een be-
roepsvermelding in de landbouw. N1 geeft het aantal huwelijken van partners met een identieke beroepscategorie, 
N2 het aantal eerstgenoemde partners met de betreffende beroepscategorie. In kolom 2 gaat het derhalve om 199 
huwelijken, waarbij zowel de man als vrouw in de tabaksnijverheid werkzaam waren, terwijl het in totaal ging om 
293 huwelijken waarbij de man in deze sector werkzaam was. In 94 huwelijken was dus wel de bruidegom werkzaam 
in de sigarenindustrie, maar de bruid niet.
Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1185-1190, Registers van huwelijksakten, 1870-1920.
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doordat het gezinshoofd overleden is, het resterende gezinsinkomen mogelijk een onjuist 
beeld geeft van de sociale positie van het gezin. Aldus resteerden 149 huwelijksparen (zie 
tabel 6.15). Meer dan driekwart (75,2%) daarvan bleek een partner uit de eigen inkomens-
klasse te trouwen.104 In de hoogste inkomensklasse blijkt bij de bruidegoms het percen-
tage met 44,4% iets beneden dit gemiddelde te liggen.105 Dit kan zijn veroorzaakt doordat, 
zoals eerder is aangegeven, in de hogere inkomensklasse meer dan gemiddeld een part-
ner buiten Valkenswaard werd gevonden en het huwelijk daarom elders werd gesloten, 
waardoor het gemiddelde niet representatief is voor de gehele groep. Deze veronderstel-
ling wordt bevestigd door de huwelijkskeuze van de bruiden in deze inkomenscategorie; 
vier van de vijf bruiden huwden in de eigen ‘inkomenskring’. Een verdere analyse leert 
dat binnen de inkomensklassen weliswaar vaak, in iets meer dan de helft van de gevallen, 
ook sprake was van dezelfde beroepscategorieën van bruid en bruidegom, maar tegelijker-
tijd dat de inkomensafbakening duidelijk ook over de beroepsgrenzen heen een uitwer-
king had. Zo trouwden sigarenmaaksters afkomstig uit boerengezinnen vaak met arbei-
derszonen-sigarenmakers. Op basis van een beroepsvergelijking zou dit een neerwaartse 
sociale mobiliteit betekenen – boeren werden immer hoger op de sociale ladder geplaatst 
dan arbeiders – maar gerelateerd aan het inkomen van de beide ouderlijke gezinnen was 
er geen sprake van sociale mobiliteit aangezien de partners uit dezelfde inkomensklasse 
afkomstig waren.106

Tabel 6.15 laat ook zien dat opwaartse mobiliteit, in de zin dat een partner uit een hogere 
inkomensklasse werd gehuwd, een uitermate beperkt verschijnsel was. Slechts 11,4% van 
de bruiden en 13,4% van de bruidegoms slaagde erin te trouwen met een partner uit een 
hogere inkomenscategorie, vaak uit de eerst hogere inkomensklasse. Bij de bruiden wa-
ren dat 10 gevallen in de laagste inkomenscategorie (4 + 5 + 1). Voor kinderen uit gezinnen 
behorende tot de hoogste inkomenscategorie speelt daarbij een rol dat zij vaak na de lage-
re school ver buiten het dorp op kostschool gingen en daardoor nauwelijks bereikbaar wa-
ren voor de in Valkenswaard achterblijvende leeftijdsgenoten. De ontmoetingsmogelijk-
heden waren dan ook gering. Omdat na de opening van de meisjesschool in 1896 nage-
noeg alle meisjes het onderwijs aan deze school volgden en de jongens de openbare lagere 
school bleven bezoeken, werden ontmoetingen tijdens schooltijd ook voor de jeugdigen 
tot twaalf jaar uitgesloten. Verder beperkte de relatief homogene samenstelling van de 
Valkenswaardse bevolking de mogelijkheden van het ontmoeten van iemand uit een an-

Tabel 6.15 Inkomensklasse (in guldens) van de ouders van in Valkenswaard woonachtige hu-

welijksparen, 1885-1920

Inkomenscategorie
Ouders man

Ouders vrouw
t/m 500,–

501-1000,– 1.001-1.500,– 1.501,– en meer N

t/m 500,– 51 14 1 66

501,– t/m 1.000,– 4 48 4 1 57

1.001,– t/m 1.500,– 5 3 9 17

1.501,– en meer 1 3 1 4 9

Totaal 61 68 15 5 149

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1187-1190, Registers van huwelijksakten, 1885-1920; inv.nrs. 1049-1085, Kohieren hoof-
delijke omslag, 1885-1920.
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dere sociale klasse.107 Aan de andere kant waren de Valkenswaardse woonbuurten – zoals 
is vastgesteld in hoofdstuk 5 – redelijk gemêleerd samengesteld, waardoor sociale klasse 
overstijgende ontmoetingen niet waren uitgesloten en vormde de sigarenfabriek natuur-
lijk een ideale ontmoetingsplaats. Wel werkte dit laatste homogamie weer in de hand, ze-
ker als daarbij de door Van Putte e.a. gesignaleerde beroepsgroepidentiteit in de beschou-
wing wordt betrokken.108

De analyse van de keuze van de huwelijkspartner laat zien dat de keuzemogelijkheden 
sterk beperkt werden en homogamie een veel voorkomend verschijnsel was. Vaak was de 
partner immers afkomstig uit de eigen beroepsgroep of uit een milieu met een vergelijk-
baar inkomensniveau. De afkomst van de huwelijkspartners was in de onderzochte peri-
ode 1870-1920 dan ook van doorslaggevend belang bij de keuze van de huwelijkspartner. 
De door Zijdeman vastgestelde moderniseringstendens waarbij individuele prestaties en 
verdiensten, ten koste van de afkomst, een toenemende rol gaan spelen bij de bepaling 
van de statuspositie, is in de periode tot 1920 in Valkenswaard nog niet zichtbaar. Het ver-
kleinen van de kloof tussen de ist- en de soll-positie door een opwaartse sociale mobiliteit 
via de huwelijkspartner blijkt slechts voor een enkeling te zijn weggelegd. Als Van de Put-
te e.a. wordt gevolgd en de mate van homogamie wordt beschouwd als een indicator voor 
de openheid van een samenleving, dan moet worden vastgesteld dat Valkenswaard tussen 
1870 en 1920 een behoorlijk gesloten gemeenschap is geweest.

Onderwijs- en carrièremogelijkheden

Na het huwelijkspatroon te hebben onderzocht, wordt in deze paragraaf nagegaan welke 
andere perspectieven er bestonden om – in het streven de eigen kwaliteit van bestaan te 
optimaliseren – de kloof tussen de -ist- en de -soll-positie te dichten en in welke mate ook 
daadwerkelijk van deze mogelijkheden gebruik werd gemaakt. Daarbij wordt ingegaan 
op verbeteringsmogelijkheden via onderwijs, ondernemerschap en een beroepscarrière.

Het volgen van voortgezet onderwijs biedt mogelijkheden voor sociale stijging en daar-
mee tot reductie van de kloof tussen de gewenste en feitelijke leefsituatie.109 Maar in 
hoofdstuk 5 bleek al dat in Valkenswaard de mogelijkheden om voortgezet onderwijs te 
volgen lange tijd uitermate gering waren. Elders was die onderwijsmogelijkheid wel aan-
wezig maar door de beperkingen van de vervoersmogelijkheden moest de leerling dan 
worden ondergebracht in een internaat. Dit maakte het volgen van dit soort van onderwijs 
voor het overgrote deel van de Valkenswaardenaars financieel onmogelijk. Nadat in 1910 
in Eindhoven de gemeentelijke hbs tot stand was gekomen, namen ook voor gezinnen die 

104   In totaal trouwden 112 paren (51 + 48 + 9 + 4) in eigen kring, dit is 75,2% van het totale aantal van 149 paren 
(tabel 6.15).

105   Betreft vier bruidegoms op een totaal van negen echtparen (tabel 6.15).
106   Zie het stratificatiemodel van Giele en Van Oenen, waarin de boeren gerekend worden tot de Kleinburgerij, na 

de Bourgeoisie de tweede maatschappelijke klasse en de arbeiders tot de Arbeidersklasse, de vierde en laag-
ste door hen onderscheiden klasse (Giele en Van Oenen, ‘De sociale structuur’, 15).

107   Dit is een omkering van het uitgangspunt van Van Leeuwen en Maas, die aangeven dat naarmate een bevol-
king heterogener is van samenstelling de kans afneemt dat iemand een persoon uit zijn eigen sociale klasse 
ontmoet (Van Leeuwen en Maas, ‘Endogamy and social class’, 8).

108   Van de Putte, Oris, Neven en Matthijs, ‘Migration, occupational identity, and societal openness’, 193.
109   Kok, ‘Revealing family strategies’, 122.
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niet tot de financiële elite behoorden de mogelijkheden toe om kinderen vervolgonderwijs 
te laten genieten.110 Maar in welke mate Valkenswaardse jongelui in het tijdvak tot 1920 
hiervan hebben kunnen profiteren, is niet bekend. Over de gehele periode bezien moet 
dan ook worden geconcludeerd dat de individuele mogelijkheden tot positieverbetering 
via het onderwijs voor de leden van niet tot de financiële elite behorende gezinnen uiter-
mate beperkt zijn geweest. Toch ontwikkelde zich in Valkenswaard door de uitbreiding 
van de gemeentelijke taken en de groei van de sigarenfabrieken gaandeweg een zekere 
‘witte-boorden’-beroepscategorie. In 1920 telde Valkenswaard 37 ‘witte boorden’, een ca-
tegorie waartoe kantoorbedienden, boekhouders, klerken en secretarieambtenaren wor-
den gerekend. Vrouwen waren op dat moment in deze beroepen nog zeldzaam: in 1920 
waren slechts 5 van de 393 vrouwen met een beroepsvermelding werkzaam als kantoor-
bediende of typiste.111 

Ook zou een overstap van dienstbetrekking naar ondernemerschap een positie verbe-
te ring kunnen betekenen aangezien entrepreneurschap wordt beschouwd als een mo-
gelijkheid tot een snelle vermogenstoename, zeker in een groeimarkt als die waarin de 
voor Valkenswaard zo kenmerkende sigarenindustrie opereerde.112 Maar hoewel de in-
stapdrempel in deze sector laag was, verruilden, zo bleek al in hoofdstuk 3, relatief slechts 
weinig sigarenmakers de dienstbetrekking voor een ondernemersbestaan. Blijkbaar ont-
brak het toch aan de benodigde financiële middelen – al waren die nog zo bescheiden – of 
aan ondernemersgeest en durfde men het risico niet aan.

Afb. 6.6 Het kantoor van de tabaksfirma Jaspers en Snellens (Jasneva) in 1917. Vlnr sigarenfabrikant Henri 
Snellens, Jopie Snellens en een onbekende medewerkster (collectie Valkerij en Sigarenmakerij Museum).
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Resteert een carrière in het gekozen beroep. Sommige beroepen kenden immers door-
groeimogelijkheden, bijvoorbeeld in de ambachtelijke sfeer van gezel naar meester en in 
de tabaksnijverheid door de overstap van bosjesmaker via sigarenmaker naar meester-
knecht (onderbaas). Het gaat hier met name om de beroepsmogelijkheden voor de man-
nen. Voor vrouwen gold immers de ‘ijzeren regel’ dat na het huwelijk fabrieksarbeid, 
op een enkele uitzondering na, onmogelijk was. De vele Valkenswaardse sigarenmakers 
hadden derhalve in potentie een carrièremogelijkheid en daarmee een kans op een verbe-
tering zowel in rechtspositionele als in financiële zin. Meesterknechts gaven in de siga-
renfabriek leiding aan een groep sigaren- en bosjesmakers, en keurden de productie van 
deze groep in kwantitatieve en kwalitatieve zin. Zo was Wilhelmus Gerardus Vos mees-
terknecht bij de firma Van Best ‘over ruim 30 werklieden, waarvan sommigen ieder uur 
soms moeten veranderen van werk’.113 Een continue aandacht was derhalve noodzakelijk. 
De meesterknecht was een verlengstuk van de patroon en daarom lang niet altijd even ge-
liefd bij de werknemers. Ook maakten meesterknechts zich soms schuldig aan gedwon-
gen winkelnering en bij de grote werkonderbreking van 1913 sloten zij zich niet bij de sta-
kers aan, maar kozen zij de zijde van de werkgevers.114 Bij de firma Gebroeders Van Best 
bestond voor het leidinggevend personeel dan ook een aparte ‘Stichting voor Hooger Per-
soneel der firma G.v.B’, waaruit in voorkomende gevallen steun of pensioen werd uitge-
keerd aan deze medewerkerscategorie.115 

Eind 1920 telde de Valkenswaardse tabaksindustrie volgens de beroepsvermeldingen 
in het bevolkingsregister 29 meesterknechts, 3,9% van het totaal aantal mannelijke werk-
nemers in de tabaksnijverheid op dat moment (742). De mogelijkheden voor een si ga ren-
maker om meesterknecht te worden, waren zo alleen al door het getal beperkt.

Tabel 6.16 vergelijkt de carrièremogelijkheden via de ‘witte boorden’ en die van de in-
terne doorgroei naar meesterknecht op een aantal aspecten. De meesterknechts waren 
gemiddeld niet alleen veel ouder, maar ook vaker in Valkenswaard geboren. Ook hadden 

110   Van Oorschot, Eindhoven, een samenleving in verandering. Deel 1, 334.
111    RHCe, GA VW, inv.nr. 1244, Gezinskaartensysteem 1920-1934; inv.nr. 1245, Afzonderlijk registratiekaartensys-

teem, 1920-1934.
112    Atkinson, The economics of inequality, 145.
113    RHCe, GA VW, inv.nr. 1296, Processen-verbaal van branden, 1876-1917. Verzoek van Wilhelmus Gerardus Vos 

tot ontslag als lid van de brandweer, 8 september 1897.
114    De Sigarenmaker, 8 december 1910; Meierijsche Courant, 7 oktober 1913.
115    Van Best, Relaas van en herinneringen, 18.

Tabel 6.16 Meesterknechts en ‘witte boorden’, Valkenswaard 1920

Meesterknechts Witte boorden

Aantal 29 37

Gemiddelde leeftijd 43,8 28,3

Geboren in Valkenswaard 55,2% 48,6%

% beneden 21 jaar 0,0% 43,2%

% beneden 30 jaar 3,7% 70,2%

Bron: RHCe, GA VW, inv.nr. 1244, Gezinskaartensysteem 1920-1934; inv.nr. 1245, Afzonderlijk registratiekaartensys-
teem, 1920-1934.
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zij, zo blijkt uit hun arbeidshistorie in de opeenvolgende bevolkingsregisters, nagenoeg 
allemaal een lange staat van dienst als sigarenmaker, -pakker of -sorteerder, voordat zij 
werden aangesteld als meesterknecht. Dit was niet het geval bij de kantoorklerken. Die 
waren jong, vaak zelfs erg jong. Het kantoorberoep was in Valkenswaard in 1920 nog re-
latief nieuw. Doordat het personeelsbestand van zowel de gemeentelijke overheid als van 
de sigarenfabrieken toenam, steeg ook de vraag naar kantoorpersoneel. Van de achttien in 
Valkenswaard geboren klerken, waren er zestien nog niet gehuwd en woonden nog thuis 
bij hun ouders, waardoor iets meer bekend is van hun herkomst. Een kwart (25%) van die 
klerken blijkt afkomstig uit een sigarenmakersgezin, tegenover bijna 44% uit een gezin 
waarvan het hoofd actief was in ambacht of handel. Dit terwijl het aandeel van beide be-
roepsgroepen over de totale Valkenswaardse gezinspopulatie in 1920 36,5% respectieve-
lijk 19,3% bedroeg.116

Het inkomen van de zestien Valkenswaardse gezinnen die de evenzovele klerken voort-
brachten, bedroeg in 1920 gemiddeld 3.164 gulden en was daarmee ruim 600 gulden ho-
ger dan het gemiddelde kohierinkomen in dat jaar (2.547 gulden).117 Een voorbeeld van 
een geslaagde opwaartse sociale mobiliteit is Thielemanus (Herman) Leemans (1900-
1971), zoon van sigarenmaker en latere meesterknecht Gerardus Leemans, die het bracht 
tot gemeentesecretaris van Valkenswaard (1927-1941). Leemans volgde middelbaar on-
derwijs en behaalde vervolgens als volontair op het Valkenswaardse postkantoor en bij de 
Borkelse gemeentesecretarie de benodigde diploma’s. In 1927 werd hij met zijn aanstel-
ling in Valkenswaard de jongste gemeentesecretaris van Nederland en huwde in 1929 met 
de dochter van de grote sigarenfabrikant Johannes Jacobus Heesterbeek.118 

De conclusie is dat de beroepskeuzemogelijkheden van jonge Valkenswaardenaren ter 
plaatse beperkt waren, net zoals de mogelijkheden tot opwaartse mobiliteit via doorgroei 
op het werk of een kantoorbetrekking. Deze beperkingen werden opgelegd door de eenzij-

Afb. 6.7 Meesterkecht Wilhelmus Gerardus Vos vierde in 1921 zijn 50-jarig dienstjubileum bij de firma Ge-
broeders Van Best (collectie H. Mélotte).
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116   RHCe, GA VW, inv.nr. 1244, Gezinskaartensysteem, 1920-1935.
117    RHCe, GA VW, inv.nr. 1244, Gezinskaartensysteem, 1920-1935 inv.nr. 1084, Kohier hoofdelijke omslag 1920.
118    Van den Besselaar, 100 Jaar Valkenswaardse Voetbalvereniging De Valk, 62-63.
119   Zijdeman, Status attainment in the Netherlands, 153-155.
120   Hochstadt, ‘Migration and industrialization’, 465 noot 4.
121    Het peilmoment hier is steeds 1 januari van de jaren 1880, 1890, 1900 en 1910. De gebruikte bronnen zijn de 

Valkenswaardse bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke stand van Valkenswaard en die van de 
bestemmingsgemeenten.

dige economische structuur en de beperkte mogelijkheden om ‘door te leren’. Ze werden 
versterkt doordat de vraag naar meesterknechts en kantoorpersoneel relatief klein was. 
Het aantal meesterknechts of beschikbare kantoorbetrekkingen was immers beperkt, hoe-
wel dit aantal in de aanloop naar 1920 wel toenam. Meesterknechts moesten bovendien 
doorgaans een lange staat van dienst binnen het bedrijf hebben, voordat ze als zodanig 
konden worden aangesteld. Daarnaast zal ongetwijfeld ook de derde gedragsfactor van 
Poiesz een rol hebben gespeeld en zal een deel van de sigarenmakers de capaciteiten heb-
ben gemist om door te stromen naar de functie van meesterknecht. De beschikbare bron-
nen laten nader onderzoek op dit punt echter niet toe. Een kantoorbaan had weliswaar 
een kortere aanloopperiode, maar vereiste naar alle waarschijnlijkheid aanvullende oplei-
ding. De Eindhovense hbs verlaagde de drempel hiervoor weliswaar, maar toch lijkt dit 
voor slechts een deel van de populatie effect te hebben gehad. Met name ambachts- en 
handelsgezinnen en gezinnen met een meer dan gemiddeld gezinsinkomen bleken een 
goede voedingsbodem. Arbeiders- en sigarenmakersgezinnen waren hier dan ook onder-
vertegenwoordigd. Wellicht ontbrak in deze gezinnen het besef dat een opleiding goede 
toekomstkansen bood, hoewel ook hier in sommige gevallen het gebrek aan capaciteiten 
om door te leren een rol kan hebben gespeeld. Maar waarschijnlijker is dat het gezinsin-
komen vaak dermate laag was dat de additionele inkomsten van de kinderen in de (adap-
tive) family (wage) economy niet konden worden gemist. Een kind dat studeerde, kostte al-
leen maar geld in plaats van een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. Hierop wordt 
later in dit hoofdstuk, bij de gezinsopties, ingegaan. De door Zijdeman aangegeven onder-
wijsexpansie, waardoor de afkomst als statusindicator afnam, vond in Valkenswaard pas 
na 1920 in de volle breedte plaats hoewel de eerste stappen daarvoor in het tijdvak 1910-
1920 wel werden gezet.119 

Vertrek uit Valkenswaard

Het laatste onderdeel van de individuele optimalisatiemogelijkheden die in dit hoofdstuk 
worden onderzocht, is de keuze die een individu kon maken om het ouderlijke huis te 
verlaten en zich definitief elders, buiten Valkenswaard, te vestigen, aldaar een inkomen 
te verwerven en er eventueel in het huwelijk te treden. Ook hier wordt de definitie van 
Hochstadt van migratie gehanteerd: ‘any residence change for nonrecreational purpos-
es’.120 Om zicht te krijgen op de mate waarin deze optie daadwerkelijk werd benut, is het 
emigratiepatroon nagegaan van thuiswonende ongehuwde jongens en meisjes die zich in 
een van de peiljaren tot en met 1910 in de leeftijdscategorie van 16 tot 25 jaar bevonden 
door vast te stellen of zij in het decennium erna Valkenswaard hebben verlaten.121 In to-
taal bestond deze subpopulatie uit 516 jongens en 473 meisjes. Van hen overleden tijdens 
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het decennium volgend op de peildatum 23 jongens (4,5%) en 24 meisjes (5,1%). In die-
zelfde tijdsspanne verlieten 95 jongens (18,4%) en 106 meisjes (22,4%) Valkenswaard.122 
Ongeveer driekwart van de jongeren – 398 jongens (77,1%) en 343 meisjes (72,5%) – bleef 
dus in Valkenswaard wonen.

Van de 95 thuiswonende mannelijke emigranten verlieten er 11 Valkenswaard in gezel-
schap van hun ouders en 19 jongelieden waren inmiddels gehuwd en verlieten Valkens-
waard samen met hun jonge gezin. Voor deze 30 individuen (31,6%) was derhalve geen 
sprake van een individuele keuze, maar van een keuze van de ouders of van henzelf en 
hun partner. Bij de meisjes was dit percentage iets lager en verlieten 24 vrouwen (22,6%) 
in gezinsverband – met het eigen of het ouderlijke gezin – definitief Valkenswaard.

Van de resterende 65 mannelijke en 82 vrouwelijke individuen is vervolgens nagegaan 
of wellicht een huwelijk buiten Valkenswaard, gevolgd door vestiging aldaar, de oorzaak 
van vertrek geweest zou kunnen zijn. Dit is aangenomen wanneer de huwelijksdatum 
slechts enkele weken van de dag van vertrek uit Valkenswaard verwijderd was. Dit bleek 
bij 13 mannelijke emigranten het geval te zijn en bij 29 mannelijke individuen met zeker-
heid niet zo te zijn.123 Van 23 mannen kon geen huwelijk worden achterhaald, deels om-
dat ze naar het buitenland waren vertrokken. Bij de vrouwen was een verband met een 
afgesloten huwelijk vaker met zekerheid vast te stellen omdat het huwelijk doorgaans in 
de woon- of geboorteplaats van de vrouw werd afgesloten. Daarbij bleek dat in tenmin-
ste twee derde van de gevallen (54 vrouwen respectievelijk 65,9%) een huwelijk de oor-
zaak was van het vertrek uit Valkenswaard, waarna veelal vestiging in de woonplaats van 
de bruidegom volgde. Bij de resterende 28 vrouwen (34,1%) kunnen economische rede-
nen een rol hebben gespeeld om zich definitief buiten Valkenswaard te vestigen. Op de 
totale doelgroep van 473 meisjes is dat 5,9%, gemeten over een periode van tien jaar, dus 
gemiddeld 0,6% per jaar. De 82 solitaire vrouwelijke emigranten waren gemiddeld 25,8 
jaar oud en onder hen waren drie minderjarigen, jonger dan 21 jaar op het moment van 
vertrek uit Valkenswaard.

De groep van de 65 mannelijke emigranten, onder wie 33 sigarenmakers, was bij ver-
trek uit Valkenswaard gemiddeld 24,9 jaar oud en de groep telde slechts twee minderja-
rigen. Indien de verhouding 13/29, dit is de verhouding tussen hen die zeker wel versus 
hen die zeker niet vanwege een aanstaand huwelijk vertrokken, wordt toegepast op de to-
tale groep van 65 emigranten, dan zouden ongeveer 45 emigranten een economische re-
den gehad kunnen hebben om Valkenswaard te verlaten in een poging hun bestaanssitu-
atie te verbeteren. Op de totale doelgroep van 516 is dit een percentage van 8,7%, maar wel 
over een periode van tien jaar gemeten. Het jaarlijkse vertrekpercentage om economische 
redenen laat zich voor deze doelgroep dan ook becijferen op ongeveer 0,9%. Maar naast 
economische motieven kunnen ook andere redenen oorzaak van vertrek zijn geweest, zo-
als onvrede met de thuissituatie. Zo wijzen bijvoorbeeld Baud en Engelen erop dat een 
gezin niet altijd een ‘closed, harmonious unit of residence’ was.124 Als het herkomstgezin 
van de 29 zeker niet vanwege een huwelijk vertrokken jongens/mannen in ogenschouw 
wordt genomen, dan blijken deze gezinnen redelijk gespreid te zijn qua hoogte van het 
gezinsinkomen. Iets meer dan de helft (55,2%) van de ouderlijke gezinnen had op de laat-
ste peildatum een gezinsinkomen van 500 gulden of minder, van 34,5% lag het gezinsin-
komen tussen de 500 en 1.000 gulden, terwijl één op de 10 gezinnen (10,3%) een inko-
men boven dat laatste niveau had. Dit tegen de achtergrond dat de totale gezinspopulatie 
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122   RHCe, GA VW, inv.nrs. 1218-1229, Bevolkingsregisters 1880-1920.
123    De huwelijken zijn achterhaald via http://www.genlias.nl/ en http://www.rhc-eindhoven.nl (juli 2012).
124   Baud en Engelen, ‘Introduction: structure or strategy’, 351.
125    RHCe, GA VW, inv.nrs. 1044, 1054, 1064 en 1074, Kohieren hoofdelijke omslag, 1880, 1890, 1900 en 1910; inv.

nrs. 1218-1229, Bevolkingsregisters 1880-1920.

over de vier peiljaren als volgt was verdeeld: 74,4% laagste inkomens, 16,8% middenin-
komens en 6,9% hoogste inkomens.125 Bij de 28 vrouwen die waarschijnlijk om econo-
mische redenen Valkenswaard verlieten kwam 46,4% uit gezinnen met een inkomen van 
500 gulden of minder en 50% uit huishoudens met een inkomen tussen de 500 en 1.000 
gulden. Slechts één vrouw (3,6%) was afkomstig uit een meer gegoed milieu met een ge-
zinsinkomen van meer dan 1.000 gulden. Hieruit blijkt dat kinderen uit de laagste inko-
mensgroep weliswaar in absolute zin het meest emigreerden, maar relatief bezien juist 
het minst. Dit in tegenstelling tot de situatie bij de middeninkomens.

De conclusie is dan ook dat er weliswaar individuele emigratiemogelijkheden waren, 
maar dat deze relatief slechts in beperkte mate werden aangegrepen om de ist- en de soll-
positie meer met elkaar in overeenstemming te brengen. Vaker was een huwelijk de oor-
zaak van vertrek of vertrok men met het gezin uit Valkenswaard, een optie die later nog 
aan bod komt. De relatief geringe economisch gedreven emigratie kan erop wijzen dat de 
situatie in Valkenswaard relatief goed was dan wel dat elders deze mogelijkheden tot ver-
betering ontbraken of dat die in Valkenswaard niet bekend waren. Als er al geëmigreerd 
werd anders dan voor een huwelijk, dan waren het relatief vaak leden van gezinnen met 
een middeninkomen die Valkenswaard definitief verlieten.

Conclusies individuele optimalisatiemogelijkheden

In de eerdere paragrafen is aandacht besteed aan de mogelijkheden die aanwezig waren 
om de ist- en de soll-positie met elkaar in evenwicht te brengen en zo de kloof tussen de 
gewenste en de feitelijke levenssituatie te dichten. Daarbij is gekeken naar de mogelijkhe-
den die het huwelijkspatroon bracht, de kansen die het onderwijs bood, de mogelijkheden 
om als ondernemer of in loondienst carrière te maken en de optie om buiten Valkens-
waard een bestaan op te bouwen.

In de periode 1870-1920 werd er in Valkenswaard gaandeweg vaker gehuwd, meer dan 
in de landbouwgemeente Leende. Bij sigarenmakers was de ongehuwde staat zelfs een 
uitzonderlijk verschijnsel. Dit bevestigt de hypothese van Van Poppel dat een verandering 
van het huwelijkspatroon het eerst zal worden aangetroffen waar de arbeidsparticipatie 
buiten de door de family economy gedomineerde sectoren toeneemt. Maar de innovaties 
op landbouwgebied en de industrialisatie die werkgelegenheid voor jeugdigen met zich 
meebracht, verlaagden de drempel om een eigen levensvatbaar boerenbedrijf te starten 
zodat ook bij de landbouwers de huwelijksleeftijd daalde. Doordat de sigarenmakers al op 
jonge leeftijd begonnen met fabrieksarbeid verdienden zij al relatief vroeg een volwassen 
salaris en konden zich daardoor economisch onafhankelijker opstellen ten opzichte van 
het ouderlijke gezin en waren zij eerder in staat om te trouwen. Dat de gemiddelde huwe-
lijksleeftijd in Valkenswaard in de loop van de periode 1880-1920 daalde, kwam dan ook 
voornamelijk doordat het aandeel van sigarenmakers in de huwelijkspopulatie toenam en 
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sigarenmakers op (aanmerkelijk) jongere leeftijd huwden dan hun plaatsgenoten in an-
dere beroepscategorieën. De daling van de huwelijksleeftijd was dan ook voornamelijk via 
het beroep gerelateerd aan de industriële ontwikkeling en die in de landbouw. Boerenzo-
nen die als sigarenmaker trouwden, deden dat op gemiddeld lagere leeftijd dan de boeren-
zonen die in de landbouw actief bleven. De industrialisatie bood deze groep op dit punt 
dus meer vrijheid. Maar de daling van de gemiddelde huwelijksleeftijd heeft wellicht ook 
een impuls gekregen door de stijging van de levensduur. Daardoor ontstonden minder 
onvolledige gezinnen. Een onvolledig gezin kon, zo is gebleken, reden zijn om een huwe-
lijk uit te stellen. Aannemelijk is de veronderstelling dat in crisissituaties in de gezinnen 
pressie werd uitgeoefend om huwelijken uit te stellen. Dat hoefde niet alleen te gebeuren 
na overlijden van een of van beide ouders. Uitstel kon plaatsvinden omdat beide partners 
nog onvoldoende middelen van bestaan hadden of omdat het gezinsinkomen met het 
vertrek van het kind onder druk zou komen te staan. Het niveau van het gezinsinkomen 
bleek daarbij onderscheidend te zijn voor de hoogte van de huwelijksleeftijd. Kinderen 
uit gezinnen met een jaarinkomen tussen de 1.000 en 1.500 gulden huwden op jongere 
leeftijd dan die uit gezinnen met inkomens daarbeneden of daarboven. Bij de lagere inko-
mens zou druk om het huwelijk uit te stellen vanwege de gevolgen voor het gezinsinko-
men een rol kunnen hebben gespeeld, bij de hoogste inkomens gebeurde dat waarschijn-
lijk op basis van andere overwegingen, namelijk een strategie om het familiekapitaal op 
langere termijn veilig te stellen. Door de invloed die van het gezin of samenleving uit kon 
gaan, waren de individuele keuzes samenhangend met het huwelijk vaak niet echt indivi-
dueel maar werden zij in zekere zin gemaakt vanuit de gezinscontext. Hoe dan ook blijken 
de individuele mogelijkheden om in Valkenswaard via het huwelijk een potentiële kloof 
tussen de ist- en de soll-positie te dichten tussen 1870 en 1920 beperkt te zijn geweest.

De huwelijkspartners kwamen bijna altijd voort uit de eigen beroepsgroep of uit de ei-
gen inkomensgroep, zodat er in sterke mate sprake was van homogamie. Afkomst was 
gedurende de gehele periode bepalend voor de partnerkeuze. Ook de onderwijs- en de car-
rièremogelijkheden waren beperkt. De tabaksindustrie bood weliswaar werk gelegenheid, 
maar de carrièremogelijkheden in die sector waren gering. Hoewel het beginnen van een 
sigarenfabriek slechts een geringe investering vergde, bleken toch maar relatief weinig 
sigarenmakers ervoor te kiezen om te proberen als ondernemer te stijgen op de maat-
schappelijke ladder. Overigens kan het ook zijn dat het de betrokkenen in sommige ge-
vallen ontbrak aan de capaciteiten om onderwijs te volgen, ondernemer te worden of zich 
binnen het bedrijf waar men in dienst was op te werken tot een betere positie. De laatste 
onderzochte optie, vertrek uit de gemeente, was weliswaar een mogelijkheid, maar die 
werd relatief weinig benut. Vooral meerderjarige inwoners van Valkenswaard verlieten 
het dorp en dan nog vaak vanwege het aangaan van een huwelijk met een partner van el-
ders. Lagere inkomensgroepen migreerden relatief minder dan die met een middeninko-
men. Er bestond voor individuen uit de lagere en middelbare inkomensgroepen dus wel 
een aantal opties om de kloof tussen de ist- en soll-positie te dichten maar daarvan werd 
om uiteenlopende redenen slechts beperkt gebruik gemaakt. Dit kan erop duiden dat de 
situatie in Valkenswaard in vergelijking met omliggende plaatsen nog niet zo slecht was. 
Vertrek naar elders zou dan ook een risico op een vergroting van de kloof tussen de ist- en 
de soll-positie hebben ingehouden. Doordat de huwelijksleeftijd daalde, kregen jongelie-
den eerder de mogelijkheid om zelfstandig te worden, een eigen gezin te stichten en via 
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126   Stearns, Lives of labor, 269; Van der Linden, ‘Household and labour movements’, 130; Baud definieert een ge-
zin als een ‘economic and emotional entity, based on the sharing of immaterial and material gains’ (Baud, 
‘Families and migration’, 89).

127   Van Poppel en Nelissen, ‘The proper age to marry’, 70.

een (adaptive) family (wage) economy een toereikend gezinsinkomen te genereren. Op de 
mate waarin van deze optie gebruik werd gemaakt wordt in de volgende paragraaf inge-
gaan. Omdat thuiswonende kinderen mee moesten werken om het gezin aan voldoende 
inkomsten te helpen volgden maar weinig kinderen uit Valkenswaard voortgezet onder-
wijs, ook toen zich daarvoor mogelijkheden in de nabijheid van het dorp aandienden. De 
conclusie is dan ook dat van de aanwezige mogelijkheden tot sociale mobiliteit op indivi-
dueel niveau slechts beperkt gebruik werd dan wel kon worden gemaakt. Voor de hogere 
inkomens gold een totaal ander perspectief. Zoals is onderzocht in hoofdstuk 5, trouwden 
zij relatief veel minder frequent en dan ook nog op latere leeftijd. Ook zij huwden voor-
namelijk in eigen kring maar vonden de huwelijkspartners meestal buiten Valkenswaard. 
Zij genoten voortgezet onderwijs buiten Valkenswaard, waardoor zij niet alleen toegang 
hadden tot beter betaalde posities maar ook een sociaal netwerk buiten hun geboortedorp 
konden opbouwen.

Gezinsopties

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de vraag welke mogelijkheden er op gezins-
niveau bestonden om de ist- en de soll-positie met elkaar in overeenstemming te brengen. 
Het gezin, in deze studie gedefinieerd als de op hetzelfde adres wonende ouders en hun 
(stief )kinderen, vormde rond 1900 niet alleen een affectieve, maar ook een sociale en eco-
nomische eenheid. Zowel in de (adaptive) family economy als in de (adaptive) family wage 
economy werden in het gezin woonruimte, consumptieartikelen, werk, bezit en inkomen 
samengebracht en gedeeld.126 Lange tijd vormde het huishouden ook een vangnet dat de 
gevolgen van ziekte, ongelukken, werkloosheid of inkomensachteruitgang geheel of ge-
deeltelijk kon compenseren. Als uitvloeisel van de moral economy konden en moesten ge-
zinsleden op elkaar kunnen rekenen bij optredende calamiteiten.127 Individuele keuzes 
werden beïnvloed door de situatie binnen het gezin. De analyse in deze paragraaf is voor-
namelijk gericht op de aanwezige opties om inkomen en consumptie met elkaar in even-
wicht te brengen, in casu de mogelijkheden van inkomensoptimalisatie. Door potentiële 
inkomensbronnen na te gaan, de inzet van de gezinsleden te beoordelen en de bestaans-
mogelijkheden elders (emigratie) te analyseren wordt een beeld van deze mogelijkheden 
tot positieverbetering verkregen en van de mate waarin deze daadwerkelijk werden benut.

Additionele inkomstenbronnen

In het verleden hadden gezinshoofden vaak meer dan één inkomstenbron. Maar omdat 
in het bevolkingsregister slechts het hoofdberoep werd vermeld, is een alomvattende ana-
lyse op dit punt niet mogelijk. Ook kwam, zoals in hoofdstuk 2 aan de orde is geweest, in 
Valkenswaard relatief veel thuiswerk voor, hetgeen leidde tot een, veelal geringe, suppletie 
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op het inkomen. Daarbij was niet alleen de sigarenmaker na werktijd actief, maar werden 
ook zijn partner en eventuele thuiswonende kinderen ingeschakeld, waardoor het gezin 
kenmerken kreeg van een productie-eenheid. Al dan niet in combinatie met het thuis-
werk was eveneens de exploitatie van een stukje grond mogelijk, waardoor uitgaven wer-
den bespaard en het besteedbaar inkomen feitelijk werd vergroot. Ook dit kwam in arbei-
derskringen in Valkenswaard veelvuldig voor, zo is eerder gebleken.

Een andere optie was om mensen in huis te nemen, al dan niet tegen betaling. Met 
kostgangers konden bijvoorbeeld de inkomsten worden vergroot, terwijl de werkzaamhe-
den werden verlicht door de opname van dienstbodes of -knechts. Verder kon een sociaal 
vangnet worden gecreëerd door familieleden in huis te nemen. Tabel 6.17 laat zien dat een 
toenemend deel van de huishoudens slechts bestond uit het kerngezin (nuclear family), de 
ouders met de inwonende (stief )kinderen. Was dit in 1880 nog in iets meer dan de helft 
van de huishoudens het geval (56,8%), dit percentage steeg in elk peiljaar totdat uiteinde-
lijk in 1920 bijna driekwart van de huishoudens louter uit het kerngezin bestond. Hierbij 
wordt wel de kanttekening geplaatst dat dit waarnemingen op slechts enkele momenten 
betreft, waarbij kortdurende inwoningen daartussenin buiten zicht blijven. Het aantal ge-
zinnen waarin op enig moment inwoning plaatsvond kan dan ook groter zijn geweest.128 
Ongeveer een derde (32,1%) van de huishoudens omvatte in 1880 naast het kerngezin 
één van de drie genoemde inwoningsvormen, dalend tot krap een kwart (23,9%) in 1920. 
Het aantal huishoudens dat twee of meer inwoningsvormen omvatte, was in 1880 nog 
meer dan tien procent, maar nam eveneens sterk af tot bijna drie procent in 1920. Van 
de dienstbodes en de kostgangers was het overgrote deel (85,9% respectievelijk 79,8%) 
niet in Valkenswaard geboren. Van de inwonende familieleden had daarentegen in over-
wegende mate (63,7%) de wieg wel in Valkenswaard gestaan. De dienstbodes en -knechts 
waren gemiddeld over de vijf peiljaren bezien met 25,4 jaar het jongste, gevolgd door de 
kostgangers (33,2 jaar) en de inwonende familieleden, die een gemiddelde leeftijd van 
40,7 jaar hadden. Dat laatste betekent dat zeker niet alleen oudere en behoeftige bloed- en 
aanverwanten in het gezin werden opgenomen.

Tabel 6.17 Aantal inwoningsvormen, Valkenswaard, 1880-1920

Aantal 1880 1890 1900 1910 1920 Gemiddeld over de peiljaren

0 56,8% 59,7% 62,8% 65,7% 73,3% 66,2%

1 32,1% 31,3% 27,2% 28,3% 23,9% 27,3%

2 9,6% 8,4% 9,1% 5,9% 2,9% 6,1%

3 1,4% 0,6% 0,9% 0,2% 0,0% 0,4%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

N 280 345 449 615 946 2.635

Toelichting: evr worden verschillende inwoningsvormen onderscheiden, namelijk dienstbodes/-knechts, kostgan-
gers en familieleden. In de tabel wordt weergegeven hoeveel van deze inwoningsvormen op de verschillende mo-
menten voorkwamen. Het aantal 1 wil dan ook zeggen dat één van de drie inwoningsvormen voorkwam, het aantal 
2 geeft aan dat van twee van de drie genoemde inwoningsvormen sprake was en het aantal 3 wil zeggen dat in die 
gezinnen zowel dienstbodes dan wel dienstknechten aanwezig waren als kostgangers en inwonende familieleden.
Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1218-1229, Bevolkingsregisters 1880-1920; inv.nrs. 1233-1236, Dienstbodenregisters 
1880-1921; inv.nrs. 1244 en 1245, Gezinskaartensysteem en Afzonderlijk registratiekaartensysteem 1920-1934.
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128   Zie daarover Janssens, Family and social change, 124. 
129   Kok en Mandemakers, ‘Je zoudt maar last van mij hebben’, 149.
130   RHCe, GA VW, inv.nrs. 1176-1180, Registers van geboorteakten 1885-1920; inv.nrs. 1197-1201, Registers van 

overlijdensakten, 1885-1925; inv.nrs. 1218-1229, Bevolkingsregisters, 1880-1920; inv.nr. 1244, Gezinskaarten-
systeem en inv.nrs. 1049-1084, Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1885-1920. De laagste inkomens betref-
fen inkomens van 500 gulden of minder (in 1920 vanwege de inflatie 1.000 of minder). De hoogste inkomens 
overschrijden de grens van 1.500 gulden (in 1920 meer dan 3.000).

Vergeleken met andere plaatsen, bijvoorbeeld Groningen dat in 1900 11% uitgebreide 
huishoudens telde, kan het aandeel van dergelijke huishoudens in Valkenswaard in dat-
zelfde jaar met 37,2% hoog genoemd worden.129

Het aantal dienstbodes en -knechten steeg weliswaar tussen 1880 en 1920 van 60 
tot 70, maar door een nog grotere stijging van het aantal gezinnen nam het percentage 
huishoudens met een dienstbode of -knecht af van 16,4% in 1880 tot 6,4% in 1920. De 
meeste dienstbodes/-knechten, ongeveer twee derde, waren in huis bij de gezinnen van 
ambachtslieden, landbouwers en bij de (sigaren)fabrikanten. Het opnemen in huis van 
dienstbodes en -knechten was tot aan de eeuwwisseling niet direct inkomensgebonden. 
Tot 1900 fungeerde namelijk zo’n 40% van deze dienaren in gezinnen met de laagste in-
komens, daarna nam dit aantal sterk af tot 17,1% in 1920. Bijna de helft (48,6%) van de bo-
des/knechts was in dat laatste peiljaar werkzaam in gezinnen met de hoogste inkomens, 
terwijl dat in 1900 nog slechts 20,3% was.130 Gaandeweg werd het in dienst hebben van 
dienstbodes steeds meer een luxe.

Het percentage huishoudens dat zowel een kerngezin als tweede- of derdegraads ver-
wanten omvatte, nam in de periode 1880-1920 eveneens af van 27,5% tot 11,1%. Dit is 
deels verklaarbaar doordat, zoals eerder is geconstateerd, het aantal incomplete gezinnen 
vanwege de gestegen levensduur afnam. Zo daalde in Valkenswaard het percentage ge-
zinshoofden dat weduwe of weduwnaar was van 26,1% van het totale aantal gezinnen in 
1880 tot 11,3% in 1920. Terwijl het totale aantal gezinnen in het tijdvak 1880-1920 toe-
nam met 237,9%, steeg het aantal verweduwde gezinnen met slechts 46,6%. In het over-
grote deel van de gevallen van familie-inwoning betrof dit slechts één inwonend familie-
lid. In 1880 telde Valkenswaard 127 inwonende familieleden, een aantal dat in 1920 met 
131 nauwelijks hoger was. In de tussentijdse peiljaren schommelde het aantal tussen 116 
(in 1890), 137 (1900) en een maximumaantal van 184 in 1910. Tot en met 1910 behoorde 
63,6% (1880) tot 74,8% (1910) van de gezinnen met inwonende familieleden tot de laag-
ste inkomenscategorie. Na 1910 zette op dit punt een daling in, zodat in 1920 het aan-
deel van de laagste inkomenscategorie was afgenomen tot 29,5%, waarbij tegelijkertijd de 
hoogste inkomens met 19,0% een belangrijke positie hadden ingenomen. Deze wijziging 
in de verhoudingen kan een gevolg zijn geweest van de slechte situatie op de woning-
markt, bijvoorbeeld doordat tijdens en kort na de Eerste Wereldoorlog bouwmaterialen 
moeilijk te verkrijgen waren, zodat ook de meer welgestelden wellicht via woningdeling 
een oplossing moesten zoeken. In Valkenswaard woonde gemiddeld genomen over de 
vijf peiljaren steeds ongeveer 1% van de gezinshoofden als weduwe of weduwnaar alleen. 
Daarnaast woonde gemiddeld 2,6% van de gezinshoofden als weduwe of weduwnaar sa-
men met een huisgenoot. Dit was in driekwart (73,5%) van de gevallen een kind. Het ging 
hier dus om relatief kleine aantallen, waarbij het evenwel lastig blijft te bepalen of de zorg 
voor de ouder de reden van de inwoning was.
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In tegenstelling tot de relatief afnemende tendens bij de eerste twee inwonings mogelijk-
heden – dienstbodes/-knechten en familieleden – bleef de populariteit van de derde in-
woningsmogelijkheid, die van commensalen, over de peiljaren nagenoeg constant. Als 
kostganger is de inwoner aangemerkt die blijkens het bevolkingsregister op hetzelfde 
adres verbleef, maar geen familie van het gezinshoofd of diens partner was en evenmin 
dienstbode of -knecht. Tot de kostgangers behoorden bijvoorbeeld de gezellen, die bij 
de ambachtslieden het vak leerden en bij hun patroon inwoonden of alleengaanden die 
voor kortere of langere tijd in Valkenswaard werkten maar geen eigen onderkomen had-
den of wilden hebben. In 1880 had 11,8% van de gezinnen kostgangers in huis, in 1920 
12,1%, waarbij ook in de tussenliggende peiljaren de percentages ongeveer even hoog wa-
ren. Ook hier was het aantal van één kostganger favoriet. In 1880 had slechts 2,2% van de 
gezinnen twee of meer kostgangers in huis, in 1920 2,8%. Het aantal kostgangers steeg 
in elk peiljaar, van 40 in 1880 tot 165 in 1920. Met name tussen 1910 en 1920 nam het 
aantal commensalen behoorlijk toe, namelijk van 90 tot de eerder vermelde 165. De siga-
renmakers vormden in 1920 met 30,3% het grootste aandeel kostgangers, gevolgd door 
beroepslozen (24,2%), ambachtslieden (15,8%) en beoefenaars van vrije beroepen/over-
heidsdienaren (15,2%). Procentueel week deze verdeling overigens nauwelijks af van die 
van 1910 met 31,1%, 17,8%, 25,6% respectievelijk 15,6%, zij het dat de ambachtslieden en 
de beroepslozen elkaars positie hadden ingenomen. Net als bij de twee andere inwoners-
categorieën woonden ook de kostgangers tot en met 1910 in twee derde tot drie kwart van 
de gevallen in gezinnen behorende tot de laagste inkomenscategorie. Dit aandeel daalde 
echter tot 25,4% in 1920, ten faveure van de hogere inkomenscategorieën. In de peiljaren 

Afb. 6.8 De Bakkerstraat in Valkenswaard. Eind 1920 woonden in deze straat, die toen 51 woningen telde, 
op 7 adressen 2 gezinnen en op 1 adres 3 gezinnen. Daarnaast was in elf huishoudens sprake van inwoning 
van familieleden, dienstbodes of kostgangers (collectie Heemkundekring Weerderheem).
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131    Kertzer, ‘Living with kin’, 44.
132    Dit percentage varieerde van 57,7% in 1880 tot 85% in 1910. Vanwege de onzekerheid over de onvolledigheid 

van de beroepsvermeldingen in het bevolkingsregister van 1880, betreft het percentage over dat jaar, en daar-
mee ook het gemiddelde gemeten over alle vijf de peiljaren, een minimumpositie (RHCe, GA VW, inv.nrs. 
1218-1229, Bevolkingsregisters 1880-1920; inv.nrs. 1233-1236, Dienstbodenregisters 1880-1921; inv.nrs. 1244 
en 1245, Gezinskaartensysteem en Afzonderlijk registratiekaartensysteem 1920-1934).

is nauwelijks verschil zichtbaar in de mate waarin kostgangers in huis werden genomen 
als die wordt gerelateerd aan de burgerlijke staat van het gezinshoofd, namelijk gehuwd, 
ongehuwd of weduwe/weduwnaar. Wel lijkt het zo te zijn dat kostgangers in mindere 
mate werden opgenomen door jonge gezinnen, hier gedefinieerd als gezinnen waarvan 
het gezinshoofd jonger was dan 40 jaar. Deze gezinscategorie maakte in de vijf peiljaren 
gemiddeld 36,1% van het totale aantal gezinnen uit, maar in de gezinnen met kostgangers 
hadden zij slechts een aandeel van 21,5%, terwijl deze gezinnen financieel gezien toch in 
de moeilijkste periode van hun bestaan verkeerden. Maar omdat deze huishoudens vaak 
veel kleine kinderen telden, is het goed mogelijk dat er in de doorgaans kleine woningen 
gewoon geen ruimte was voor het opnemen van commensalen.

Inzet gezinsleden

In een (adaptive) family wage economy deelden de gezinsleden zowel hun inkomsten als 
hun consumptie.131 Naast het verrichten van thuiswerk door de partner en de kinderen 
vormde fabrieksarbeid door de kinderen dan ook een aantrekkelijke mogelijkheid om het 
gezinsinkomen te verhogen. Dit gold echter niet of nauwelijks voor de vrouwelijke part-
ner, aangezien het voor gehuwde vrouwen nagenoeg niet mogelijk was om, buiten activi-
teiten in het bedrijf van hun man, fabrieksarbeid te verrichten. Thuiswerk in met name 
de sigarenindustrie was voor hen een van de mogelijkheden om additionele inkomsten 
te verwerven. Deze arbeidsvorm kwam lange tijd in Valkenswaard voor, zie hoofdstuk 2. 
Andere betaalde arbeidsmogelijkheden voor gehuwde vrouwen lagen op het vlak van huis-
houdelijke werkzaamheden voor derden. Deze leidden echter niet tot een beroepsvermel-
ding in de bevolkingsregisters, zodat een nader onderzoek op dit punt niet mogelijk is.

Een verdere analyse is wel mogelijk voor de thuiswonende kinderen. Tabel 6.18 toont 
in welke mate twaalf- tot en met zestienjarigen in Valkenswaard een beroepsvermelding 
hadden in elk van de vijf peiljaren. Zowel bij de jongens als bij de meisjes werd in 1900 
een maximumaandeel bereikt. Ruim driekwart van de jongens en ruim de helft van de 
meisjes uit deze leeftijdscategorie had in dat jaar een beroepsvermelding. Na de eeuwwis-
seling nam dat aandeel af, in het eerste decennium nog beperkt, maar na 1910 daalde de 
arbeidsinzet van deze jeugdigen fors, zodat in 1920 nog maar iets meer dan een derde van 
de jongens uit deze leeftijdscategorie en bijna een kwart van hun vrouwelijke leeftijdsge-
noten een beroepsvermelding hadden. Overigens was de bestemming van degenen met 
een beroepsvermelding duidelijk. Gemiddeld ging over alle vijf peiljaren gemeten maar 
liefst 77,4% van de Valkenswaardse jeugd naar de sigarenfabriek, op grote afstand gevolgd 
door een beroep in de ambachtelijke sfeer (10.2%) of in de landbouw (6,7%).132 De vraag of 
bij de tewerkstelling in de tabakssector de ouders de inkomensrisico’s reduceerden door 
hun kinderen bij verschillende werkgevers onder te brengen, is door een gebrek aan ge-
gevens niet te beantwoorden.
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Tabel 6.18 Procentueel aantal twaalf- tot en met zestienjarigen met een beroepsvermelding, 

Valkenswaard 1880-1920

Geslacht 1880 1890 1900 1910 1920

Jongens 

Aantal 46 84 97 141 264

Waarvan met beroep 41,3% 73,8% 83,5% 68,1% 36,0%

Meisjes

Aantal 57 88 115 117 256

Waarvan met beroep 31,6% 53,4% 57,4% 55,6% 23,8%

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1218-1229, Bevolkingsregisters 1880-1920; inv.nrs. 1233-1236, Dienstbodenregisters 
1880-1921; inv.nrs. 1244 en 1245, Gezinskaartensysteem en Afzonderlijk registratiekaartensysteem 1920-1934.

Tabel 6.19 Percentage twaalf- tot en met zestienjarigen met een beroep (per peiljaar), Valkens-

waard 1900-1920

geslacht 1900 1910 1920

Jongens

12 jaar 69,6% 29,7% 0,0%

13 jaar 66,7% 66,7% 8,3%

14 jaar 88,2% 88,5% 34,7%

15 jaar 93,8% 92,3% 62,1%

16 jaar 96,2% 81,8% 73,1%

N 97 141 264

Meisjes

12 jaar 60,7% 36,4% 1,9%

13 jaar 47,1% 48,4% 6,0%

14 jaar 64,3% 75,9% 22,7%

15 jaar 50,0% 50,0% 41,7%

16 jaar 61,1% 66,7% 44,3%

N 115 117 256

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1218-1229, Bevolkingsregisters 1880-1920; inv.nrs. 1233-1236, Dienstbodenregisters 
1880-1921; inv.nrs. 1244 en 1245, Gezinskaartensysteem en Afzonderlijk registratiekaartensysteem 1920-1934.

De daling vond echter niet evenredig over de leeftijdsgroep gespreid plaats, want het 
zwaartepunt van de afname na de eeuwwisseling bevond zich zowel bij de jongens als de 
meisjes bij de jongste kinderen (tabel 6.19). Zo tekende zich gaandeweg een nieuwe leef-
tijdsnorm af waarop fabrieksarbeid normaal werd, namelijk veertien jaar. Bij de teruggang 
kan de slechte economische positie van de tabaksnijverheid rond 1920 een rol hebben ge-
speeld. Voor de eerste keer in zijn bestaan moest deze sector in Valkenswaard in 1920 
gespreid over de diverse leeftijdscategorieën en de beide seksen een behoorlijk aantal ar-
beidsplaatsen (167) inleveren.133

De tabel maakt duidelijk dat de (adaptive) family (wage) economy in Valkenswaard lan-
ge tijd op volle toeren draaide. De inzet van thuiswonende kinderen in betaalde arbeids-
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133    RHCe, GA VW, inv.nrs. 494 en 495, Gemeenteverslagen, 1919 en 1920. 
134   Cohen, Linen, family and community, 267.
135    Cohen, Linen, family and community, 192.

circuits om het gezinsinkomen op een aanvaardbaar peil te brengen was gemeengoed. 
De inkomsten van deze gezinsleden waren hard nodig om het gezinsinkomen op peil te 
brengen. Cohen stelt dat eveneens vast in het Noord-Ierse Tullylish: ‘Children continued 
to be central to household strategies […] since many working-class households not make 
ends meet without their wages’.134 Zij spreekt dan ook over een familiestrategie die eruit 
bestond om zoveel mogelijk kinderen te baren die later loontrekker zouden worden.135 
Ook in Valkenswaard hadden de sigarenmakers en hun partners door de relatief lage hu-
welijksleeftijd een grotere kans op grotere gezinnen. Maar de niet te beantwoorden vraag 
daarbij is of het creëren van een groot gezin steeds bewust en met opzet plaatsvond. Pas 
na de eeuwwisseling werden de jongste kinderen in toenemende mate ontzien bij de in-
zet in het arbeidscircuit. Rond 1920 kan daarbij overigens zowel het teruglopen van de ar-
beidsvraag hebben gespeeld als de afgenomen noodzaak tot inzet van jeugdigen omdat in-
middels in de tabakssector een relatief goede cao was afgesloten, waardoor een toereikend 
gezinsinkomen ook kon worden gerealiseerd zonder de inzet van de jongste kinderen.

Emigratie

De keuze van een gezin om Valkenswaard te verlaten is, wellicht meer nog dan in geval 
van een individuele emigratie, een uiting van rationeel gedrag. Dit geldt zeker gezien de 
gevolgen daarvan voor het gehele gezin, zoals bijvoorbeeld het vinden van ander werk 
(voor het gezinshoofd en de oudere kinderen) en van een nieuwe behuizing. Voor deze 
analyse is ervan uitgegaan dat sprake is van gezinsemigratie als het gezinshoofd Valkens-
waard definitief verlaat. Dit betreft zowel mannelijke gezinshoofden als, ingeval van we-
duwen, vrouwelijke hoofden. Ook nu is nagegaan in welke mate dit het geval was bij ge-
zinnen die in een van de peiljaren 1880, 1890, 1900 en 1910 in Valkenswaard woonden 
en in het decennium erna dit dorp de rug toekeerden. Er blijken dan volgens de aante-
keningen in de bevolkingsregisters in totaal 175 gezinnen Valkenswaard definitief ver-
laten te hebben, ongeveer 1% van de gezinspopulatie per jaar. Dit percentage verschilde 
nauwelijks tussen de vier peiljaren. Van dit totaal ging 28,0% naar een van de Valkens-
waardse (na)buurgemeenten en 41,1% naar andere in Noord-Brabant gelegen bestem-
mingen. Als buurgemeenten zijn ook nu aangemerkt de aan Valkenswaard grenzende 
plaatsen: Borkel en Schaft, Dommelen, Waalre, Heeze en Leende, en als nabuurgemeen-
ten de aan Valkenswaards’ buurgemeenten grenzende dorpen: Aalst, Bergeijk, Geldrop, 
Gestel, Maarheeze, Mierlo, Riethoven, Soerendonk, Veldhoven, Westerhoven, Zeelst en 
Zes gehuchten. Daarnaast vertrok 17,7% van de gezinshoofden naar een Nederlandse ge-
meente buiten de provincie Noord-Brabant, 10,9% naar het buitenland (met name België) 
en bij 2,3% ontbrak in de registers de vermelding van de nieuwe woonplaats.

Opvallend is dat iets meer dan driekwart (76%) van de emigrerende gezinshoofden niet 
in Valkenswaard was geboren. Dit is ruim meer dan het aandeel van allochtone gezins-
hoofden in de genoemde vier peiljaren bij elkaar (50,7%). Daarnaast blijkt dat in meer 
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dan de helft van de gevallen (51,4%) het gezinshoofd Valkenswaard alleen of samen met 
de partner verliet. Kinderen, indien aanwezig, hadden Valkenswaard vanwege huwelijk 
of werk op een ander moment of met een andere bestemming reeds verlaten of bleven 
achter, al dan niet met een inmiddels gesticht eigen gezin. Dit uit zich ook in de gemid-
deld hogere leeftijd van deze gezinshoofden (49,4 jaar) ten opzichte van de gezinshoof-
den die met partner en kinderen Valkenswaard verlieten en die gemiddeld 42,4 jaar oud 
waren. De beroepsgroep met de meeste emigrerende gezinshoofden was die van over-
heid/vrije beroepen. Het aandeel hiervan bedroeg 19,4%, gevolgd door ambachtslieden 
(18,3%), landbouwers (16,0%) en sigarenmakers (14,9%). In totaal verlieten over de ge-
noemde peiljaren 191 kinderen met hun gezinshoofd Valkenswaard – 2,2 kind per gezin – 
met een gemiddelde kinderleeftijd van 10,6 jaar op het moment van vertrek. Het overgro-
te deel van de emigrerende gezinnen behoorde tot de laagste inkomenscategorie (tabel 
6.20). Deze categorie emigreerde relatief ook iets vaker dan op basis van haar aandeel in 
de bevolkingspopulatie (74,4%) mocht worden verwacht. Bij de andere inkomenscatego-
rieën was het omgekeerde het geval.

Tabel 6.20 Percentage definitief emigrerende gezinnen naar inkomenscategorieën, Valkens-

waard 1880-1910

Inkomen136 1880 1890 1900 1910 Totaal
Gemiddeld aandeel in 

de populatie

t/m 500,– 87,5% 86,5% 80,0% 75,0% 80,6% 74,4%

501,– t/m 1.500,– 12,5% 10,8% 16,0% 21,9% 16,6% 21,9%

1.501,– en meer 0,0% 2,7% 4,0% 3,1% 2,9% 3,7%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

N 24 37 50 64 175

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1218-1229, Bevolkingsregisters 1880-1920; inv.nrs. 1233-1236, Dienstbodenregisters 
1880-1921; inv.nrs. 1244 en 1245, Gezinskaartensysteem en Afzonderlijk registratiekaartensysteem 1920-1934; inv.
nrs. 1044, 1054, 1064, 1074, Kohieren van de hoofdelijke omslag 1880, 1890, 1900 en 1910.

Evenals individuen, benutten gezinnen slechts in relatief beperkte mate emigratie om de 
ist- en soll-positie nader tot elkaar te brengen. Dit betekende dat gezinnen meestal niet 
verwachtten dat vertrek naar elders verbetering zou brengen in hun situatie. Indien er al 
werd geëmigreerd gebeurde dat voornamelijk door gezinnen met een smalle beurs, ter-
wijl op individueel niveau Valkenwaard relatief vaak werd verlaten door leden van gezin-
nen met een middeninkomen. Het verschil kan mogelijk worden verklaard doordat in het 
laatste geval eerder sprake is geweest van een pull-situatie, waarbij een individu kansen 
zag voor positieverbetering elders. In de gezinssituatie daarentegen kan de emigratie een 
gevolg zijn geweest van een push-effect, het ontbreken van toereikende bestaansmogelijk-
heden in Valkenswaard, bijvoorbeeld bij kleine boeren, voor wie voortzetting van hun klei-
ne boerenbedrijfje niet langer mogelijk was omdat de kinderen die met hun werk in de 
sigarenindustrie een onmisbare bijdrage leverden aan het gezinsinkomen het gezin had-
den verlaten. Zo hadden bijvoorbeeld van de 28 emigrerende boerengezinnen er 24 een 
inkomen van 500 gulden of minder. Maar ook bij de ambachtslieden kan iets dergelijks 
het geval zijn geweest en kan de push zich in de vorm van onvoldoende emplooi ter plaatse 
hebben voorgedaan en reden voor vertrek zijn geweest.
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136   Jaarinkomen in het laatste peiljaar voor vertrek uit Valkenswaard.
137    Van der Linden, ‘Household and labour movements’, 136.

Conclusies gezinsopties

In de voorgaande paragrafen is nagegaan welke mogelijkheden gezinnen hadden om de 
feitelijke en gewenste situatie op elkaar af te stemmen, als deze van elkaar verschilden. 
Daarbij is gekeken naar aanvullende inkomstenbronnen, de inzet van thuiswonende kin-
deren in het betaalde arbeidsproces en vertrek uit Valkenswaard. Gebleken is dat inwo-
ning in Valkenswaard geen breed verspreid verschijnsel vormde, dat bovendien naarmate 
het tijdvak 1880-1920 vorderde procentueel afnam. Alleen de inwoning van kostgangers 
bleef relatief constant en vond vooral plaats bij de oudere gezinnen. Voor jonge gezinnen 
was deze optie om extra inkomen te genereren in mindere mate weggelegd, wellicht door 
het ontbreken van de benodigde woonruimte. De mogelijkheid om het inkomen van het 
gezin te verhogen door thuiswonende kinderen – met name jongens – te laten werken, 
werd in ruime mate toegepast. Na 1900, maar zeker na 1910, nam dit verschijnsel af door 
een stijging van het reële inkomen, al dan niet in combinatie met de afname van de werk-
gelegenheid in de tabaksnijverheid, waardoor de noodzaak dan wel de mogelijkheid tot 
inzet van jeugdigen verminderde. De leeftijd waarop kinderen in het algemeen aan het be-
taalde arbeidsproces gingen deelnemen, verschoof daardoor van twaalf naar veertien jaar. 
In eerdere hoofdstukken is al geconstateerd dat ook andere opties, zoals thuiswerk en de 
exploitatie van een stukje grond en kleinvee, volop werden benut. Landbouwers konden 
door de inzet van de thuiswonende kinderen toe met een geringer grondbezit. Deze cu-
mulatie van inkomstenbronnen paste uitstekend in de adaptive family (wage) economy en 
leidde in zekere zin ook tot meer onafhankelijkheid en risicospreiding. Gezinsemigratie 
was een optie die slechts beperkt werd benut. Blijkbaar waren de vooruitzichten elders, 
zo deze al bekend waren, niet uitnodigend genoeg om deze verstrekkende stap te zetten.

Collectieve opties

Nadat in het voorgaande de opties op individueel niveau en dat van het gezin zijn bespro-
ken, wordt in deze paragraaf het laatste niveau behandeld waarop mogelijkheden konden 
worden ontwikkeld om een verbetering te bewerkstelligen tussen de ist- en de soll-positie, 
namelijk dat van het collectief, een groep mensen die in georganiseerd verband een be-
paald doel wil verwezenlijken. In de literatuur heeft de aandacht voor collectieve opties 
zich veelal beperkt tot de ontwikkeling van vakbonden. Niet alleen reduceert dit de scope 
tot slechts een deel van de betrokken groeperingen, de arbeiders, maar ook tot een beperkt 
deel van de collectieve mogelijkheden. Van der Linden verbreedt daarom terecht deze geli-
miteerde scope maar ook hij beperkt zich daarbij tot de factor arbeid in georganiseerd ver-
band van coöperaties, vakbonden en politieke partijen, die door hem worden omschreven 
als ‘household-’, ‘enterprise-’ en ‘state-centred organisations’.137 Dit terwijl niet uitgesloten 
is dat deze collectieve arbeidersactiviteiten ook invloed hadden op het gedrag van zowel de 
patroons als dat van de kerkelijke autoriteiten. In deze studie worden dan ook de collec-
tieve activiteiten van de beide laatsten in de beschouwingen betrokken. In de navolgende 
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paragrafen wordt het proces van collectieve actie in Valkenswaard nader onderzocht met 
als doel na te gaan of en wanneer deze optie aanwezig was en werd benut voor het dichten 
van de kloof tussen de feitelijke en gewenste situatie, de ist- en soll-positie.

Hanagan hecht in het proces van organisatiebereidheid veel belang aan de aanwezig-
heid van een permanent proletariaat dat hij definieert als ‘a working class that expected to 
spend its entire life in industrial employment’.138 Hij benadrukt dat niet het initiële con-
tact tussen arbeiders en een industriële economie essentieel is maar het moment waar-
op industrieel werk een eindstation werd. Dit omslagpunt markeerde het begin van een 
permanent proletariaat. Toen kregen arbeiders belang bij het bewerkstelligen van betere 
arbeidsvoorwaarden, teneinde hun bestaan blijvend te verzekeren. Toen ontstonden ook 
mogelijkheden voor de opbouw van een solide arbeidersorganisatie.139 Toepassing van de 
collectieve opties kan worden gezien als een proces van het creëren van meer onafhanke-
lijkheid ten opzichte van de werkgever. Daardoor maakt het opzetten van zelfhulpgroe-
pen eveneens onderdeel uit van deze emancipatoire ontwikkeling.140 Hanagan positio-
neert het begin van arbeidersprotest (‘working-class militancy’) daardoor steeds enkele 
jaren nadat zich een permanent proletariaat heeft ontwikkeld.141 Maar de vraag is of de 
‘permanentie’ van het proletariaat de enige variabele in deze is. Een andere factor zou 
bijvoorbeeld de mate kunnen zijn waarin gezinshoofden werkzaam waren in een indu-
striesector. Het inkomen van het gezinshoofd was immers het meest bepalend voor een 
gezin, zowel in financiële als in sociale zin, terwijl het inkomen van de kinderen veel-
eer een aanvullende functie had. Walkowitz onderstreept het belang van de historische 
context als het gaat om de timing van het arbeidersprotest: ‘local urban and industrial 
conditions provided a social context for protest, helping to shape the grievances […] that 
would stimulate worker reform or reaction’. Maar tegelijkertijd stelt hij dat de arbeiders 
zich bewust moesten worden van de onrechtvaardigheid van hun situatie: ‘workers […] 
had to perceive the changing social and economic conditions as oppressive, or they had to 
possess a vision of a better life and feel that they had been deprived of their right to it’.142 
Hiermee brengt Walkowitz een verbinding aan met de moral economy zoals deze door 
Thompson is geïntroduceerd.143

De opheffing van het coalitieverbod in 1872 en de activiteiten van socialistische zijde na 
de oprichting van de in Londen zetelende Internationale Arbeiders Associatie (1864) leid-
den in het laatste kwart van de negentiende eeuw tot tal van initiatieven tot oprichting van 

Afb. 6.9 Het pand van de Siga-
renmakersvereeniging aan de 
Fabriekstraat waarin van 1904 tot 
1909 ook de verenigings winkel 
was gevestigd. In dat laatste 
jaar werd het pand verkocht aan 
smid A. Bots die er zijn smederij 
in vestigde. Uit die periode da-
teert ook deze foto (collectie H. 
van Mierlo).



 Collectieve opties 373

138    Hanagan, ‘Agriculture and industry’, 77.
139   Hanagan, ‘Agriculture and industry’, 98 en 101; Stearns, Lives of labor, 247.
140   Hanagan, ‘Agriculture and industry’, 97; Kalb, Expanding class, 116.
141    Hanagan, ‘Agriculture and industry’, 98.
142   Walkowitz, Worker city, company town, 250.
143   Thompson, ‘The moral economy’, 79.
144   Aerts, De zelfstandige in het sociaal recht, 106-107; Harmsen en Reinalda, Voor de bevrijding van de arbeid, 42, 

44-45, 51-52, 66 en 69. 
145   De eerste katholieke vakvereniging was RK Timmerliedenvereniging St. Joseph te Arnhem (Kuiper, De katho-

lieke vakbeweging in Nederland, 8-9); Ten Teije, De opkomst van het socialisme, 225.
146   Ten Teije, De opkomst van het socialisme, 224.
147   Ten Teije, De opkomst van het socialisme, 224.
148   Ten Teije, De opkomst van het socialisme, 187.
149   Righart, De katholieke zuil, 270-271 en 274.
150   Thelen, Lambert Poell, 8 en 33; Ten Teije, De opkomst van het socialisme, 256.

werknemersorganisaties.144 Hoewel de eerste katholieke vakvereniging al in 1872 werd 
opgericht, was men in katholieke kringen aanvankelijk huiverig voor elke vorm van arbei-
dersorganisatie.145 Maar de opkomst van het antireligieuze socialisme maakte dat de kerk 
zich niet langer afzijdig kon houden van het sociale vraagstuk. Het instituut had immers 
niet alleen vanuit ideëel opzicht (het zielenheil) reden om de arbeiders van het socialisme 
af te houden, maar ook was er een organisatorisch belang, namelijk het voorkomen van 
ontkerkelijking. Het sterke antisocialisme maakte dat het kerkelijk belang vaak parallel 
liep aan dat van de werkgevers.146 In dat geval konden de sociaalpsychologische beïnvloe-
dingsmogelijkheden van de kerk worden gecombineerd met de materiële pressiemidde-
len van de werkgevers.147 In zijn encycliek Rerum Novarum (1891) nam paus Leo XIII af-
stand van zowel het socialistische als van het liberale maatschappijbeeld en koos hij voor 
een eigen katholieke benadering met erkenning van het recht van de arbeiders om eigen 
organisaties te vormen. Het verschijnen van Rerum Novarum zorgde gaandeweg voor de 
oprichting van katholieke arbeidersverenigingen, zij het dat deze activiteiten bijna altijd 
volgden als een reactie op die van socialistische zijde.148 Ten Teije en Thelen benadrukken 
beiden dat het proces van de katholieke sociale actie niet los kan worden gezien van een 
andere ontwikkeling, namelijk die van de katholieke emancipatie uit de politieke, econo-
mische en sociale achterstelling ten opzichte van het noorden van Nederland, ingezet na 
het herstel van de bisschoppelijk hiërarchie in 1853. Hierdoor werd het belang van katho-
lieke waarden en normen nog meer benadrukt en ontstond een besef van een eigen ka-
tholieke identiteit. Maar Righart voegt daar nog een belangrijk element aan toe, namelijk 
de verzuiling. Hij beschouwt deze als een kerkelijke strategie tegen de secularisering die 
in de periode 1880-1914 op de loer ligt vanwege veranderingen die als gevolg van de in-
dustrialisatie optraden zoals bijvoorbeeld de veranderde samenstelling van de beroepsbe-
volking, de verstedelijking en de opkomst van sociale pressiegroepen. Het was de lagere 
clerus die inzag dat als de kerk in de zich moderniserende maatschappij wilde overleven, 
ze zich moest aanpassen en verzuiling vormde daartoe het middel.149 Met de rol die de 
kerk zichzelf aldus toebedeelde in de sociale actie vormt dit een verklaring voor het sterk 
klerikale karakter van de sociale beweging in het zuiden van Nederland.150 Uiteindelijk 
stabiliseerde op landelijk niveau de ontwikkeling van de vakbonden zich in een organi-
satiepatroon langs de lijnen van de belangrijkste zuilen: de christelijke, de katholieke en 
de socialistische zuil. In tegenstelling tot de situatie bij de katholieke zuil lag daarbij qua 
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ledental het zwaartepunt van de socialisti-
sche beweging boven de grote rivieren.151 

Landelijk bezien organiseerden de siga-
renmakers zich vroeg: al in 1871 bestond 
er in Amsterdam een sigarenmakersver-
eniging die de naam vakorganisatie ver-
diende. Deze vereniging, de Nederlandsche 
Sigarenmakersbond, ging echter enige ja-
ren later alweer teniet.152 In 1886 werd in 
de hoofdstad opnieuw een vakvereniging 
van sigarenmakers opgericht, gevolgd door 
een landelijke organisatie in 1887: de Ne-
derlandse Sigarenmakers- en Tabakbewer-
kersbond.153 In 1904 leidde een richtingen-
strijd binnen deze bond tot een splitsing 
tussen de ‘moderne’ en de ‘syndicalistische’ 
stroming. De modernen wilden opereren 
met een krachtig, goed geschoold en ten 
dele vrijgesteld hoofdbestuur, een centra-
listische beslissingsstructuur en een goede 
contributieregeling. De syndicalisten daar-
entegen gaven de voorkeur aan een grote 
autonomie voor de plaatselijke afdelingen 
en waren terughoudend inzake vrijgestelde 
bestuursleden en contributiehoogte.154 De 
syndicalistische sigarenmakers verenigden 
zich in 1904 in de Federatie van Sigaren-

makers en Tabakbewerkers, terwijl de modernen doorgingen onder de bestaande naam, 
de Nederlandse Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond (NSTB). De confessionele lan-
delijke vakbondsequivalenten ontstonden tegen de eeuwwisseling: de Nederlandsche RK 
Tabaksbewerkersbond Sint-Willibrordus in 1897 en de Christelijke Bond van Sigarenma-
kers en Tabakbewerkers in 1899.155 Deze laatste was van een protestants-christelijke signa-
tuur. Het vertrouwen tussen de arbeidersvertegenwoordigers van de diverse zuilen was in 
aanvang niet bijster groot. Tijdens de tweede jaarvergadering van de rooms-katholieke Ta-
baksbewerkersbond in 1899 werd weliswaar gewaarschuwd om op de hoede te zijn voor de 
‘andersdenkende vakgenooten’ om ‘besmetting [met] hunnen onzinnige denkbeelden’ te 
voorkomen, ‘maar toch waar gemeenschappelijk gestreden moest worden met hen in alle 
behoedzaamheid samen te werken’.156 De vier bonden vonden elkaar uiteindelijk in Het Ge-
meenschappelijk Program (1910) en trokken daarna gezamenlijk op als de ‘Combinatie’. Maar 
de onderlinge vertrouwensbasis bleef smal.157 Het Gemeenschappelijk Program bevatte naast 
een loonregeling, eisen als afschaffing van de huisindustrie, een regeling van het leerlin-
genwezen, de tienurige werkdag en de vrije zaterdagmiddag.158 Op basis van het program 
werd tussen 1910 en 1913 onderhandeld met de werkgevers, maar het uitblijven van over-
eenstemming leidde in dat laatste jaar tot een stakingsgolf in de tabaksnijverheid.159 Uitein-
delijk kwam in 1920 de eerste landelijke cao in de tabaksnijverheid tot stand.160

Afb. 6.10 Deken Joannes Antonius Leenen (1851-
1926) speelde een belangrijke rol bij het ontstaan 
van de eerste rooms-katholieke vakbond in Valkens-
waard (collectie H. Mélotte).
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151    Ten Teije, De opkomst van het socialisme, 269.
152    Van der Hoeven, De Nederlandse sigaren en tabakbewerkersbond, 13 en 20.
153    Van der Hoeven, De Nederlandse sigaren en tabakbewerkersbond, 21, 22 en 25.
154   Van Gaal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging, 84; Van der Hoeven, De Nederlandse sigaren en tabakbe-

werkersbond, 54; De Tabaksplant, 1 januari 1907.
155    Van der Hoeven, De Nederlandse sigaren en tabakbewerkersbond, 66.
156   De Tabaksplant, 29 augustus 1899.
157    Oudegeest, De geschiedenis der zelfstandige vakbeweging. Deel 2, 336.
158    Van der Hoeven, De Nederlandse sigaren en tabakbewerkersbond, 67 en 70.
159   Van der Hoeven, De Nederlandse sigaren en tabakbewerkersbond, 71 en 77.
160   Van der Hoeven, De Nederlandse sigaren en tabakbewerkersbond, 150.
161   Ten Teije, De opkomst van het socialisme (Breda); Giebels, Katholicisme en socialisme (Eindhoven); Van Gaal, 
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162   Giebels, Katholicisme en socialisme, 4-6.
163   Zie ook: Thelen, Lambert Poell, 71.
164   Giebels, Katholicisme en socialisme, 54.
165   Giebels, Katholicisme en socialisme, 141.
166   Giebels, Katholicisme en socialisme, 56-57.

De ontwikkeling van het socialistische gedachtegoed in Noord-Brabant is wat de ver-
spreiding ervan in de vier grote steden betreft onderwerp van eerdere studie geweest.161 
Giebels concludeert in een vergelijkend literatuuronderzoek dat in drie grote Noord-Bra-
bantse steden het socialisme een marginaal verschijnsel is gebleven. Hijzelf komt voor 
het door hem bestudeerde Eindhoven tot een gelijkluidende vaststelling.162 Maar ondanks 
het beperkte aantal aanhangers wisten de socialistische activisten de katholieke gezags-
dragers steeds tot verenigingsactiviteiten te prikkelen. Het socialisme heeft dan ook, meer 
dan het ledental doet vermoeden, een belangrijke rol gespeeld bij het sociale bewustwor-
dingsproces van de Noord-Brabantse arbeiders.163 In Noord-Brabant hebben de protes-
tants-christelijke en de federatieve bonden overigens nauwelijks een rol van betekenis ge-
speeld. Voor de vakbondsontwikkeling in Valkenswaard blijken vooral de activiteiten van 
de Eindhovense ‘neutralen’ van invloed te zijn geweest. Niet alleen lag en ligt Eindhoven 
geografisch gesproken relatief dicht bij Valkenswaard, maar ook vertoonde de industriële 
structuur van deze stad grote overeenkomsten met die van Valkenswaard. De tabaksnij-
verheid was ook hier de belangrijkste industriële activiteit, hoewel die meer dan in Val-
kenswaard werd gesecondeerd door andere nijverheidssectoren als textiel en de fabricage 
van gloeilampen. In 1897 verzelfstandigde zich in Eindhoven een klein deel van de le-
den van de nog jonge RK Volksbond (opgericht in 1895), uit onvrede met het doel van de 
bond, de middelen die hiertoe werden aangewend en de invloed van de geestelijkheid en 
de werkgevers. Ze groepeerden zich onder de naam Christelijke werkliedenvereeniging 
‘De Eendracht’.164 Naast tal van andere activiteiten gaf deze vereniging vanaf eind 1900 
ook een maandblad uit, De Eendracht geheten. Met dit propagandamiddel kon het gedach-
tegoed in een bredere kring worden verspreid.165 Hoewel de nieuwe vereniging zich na-
drukkelijk ‘christelijk’ noemde, werd zij al in 1898 afgeschilderd als ‘socialistisch’.166 Zelf 
beschouwden de leden van De Eendracht zich als christensocialisten. Zij hingen immers 
een economisch socialisme aan en wezen andere delen van de socialistische leer af, zoals 
de afschaffing van persoonlijk bezit en van het huwelijk, zodat zij niet in strijd zouden 
handelen met de encycliek Rerum Novarum. Maar dit werd van katholieke zijde bestre-
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den.167 In 1904 werd werkliedenvereniging De Eendracht opgeheven en omgezet in een 
Eindhovense afdeling van de SDAP.168 Daarmee veranderde ook de inhoud van De Een-
dracht: ideologie maakte plaats voor politiek, zeker toen het blad in 1907 het orgaan van 
de SDAP in Noord-Brabant werd.169 De verhouding met de rooms-katholieke kerk werd er 
niet beter op, zeker niet nadat als gevolg van de anti-modernistische stroming in de kerk 
het blad De Eendracht in november 1908 op de Index was geplaatst, de lijst met voor katho-
lieken verboden literatuur. Daarna was de verhouding tussen De Eendracht en de rooms-
katholieke kerk definitief verziekt en kreeg het blad een steeds sterker antiklerikaal karak-
ter.170 In 1911 werd de naam gewijzigd in De Strijd en in 1914 werd het blad (tijdelijk) opge-
heven.171 Belangrijk in dezen is de vaststelling dat Eindhovense SDAP-activisten in 1908 
hun werkgebied uitbreidden tot buiten de lichtstad en ook Valkenswaard tot hun werkge-
bied gingen rekenen. Zo’n 25 propagandisten trokken in oktober 1908 gedurende enkele 
weken op zondag naar dit dorp om er te colporteren met De Eendracht.172

De ontwikkeling van werknemersorganisaties in Valkenswaard

Vergeleken met de Noord-Brabantse steden zette de organisatie van de arbeiders, de siga-
renmakers, in Valkenswaard pas laat in. Naast de door Thelen genoemde, meer algemeen 
geldende argumenten voor een late ontluiking, zoals de standenstructuur, eerbied voor 
gezag, sociale berusting en apathie, de Brabantse gemoedelijkheid, het godsvertrouwen 
en de gebrekkige geestelijke ontwikkeling, zou ook de voor Valkenswaard eigen industri-
ele structuur een factor geweest kunnen zijn. Cohen noemt in het verlengde hiervan dat 
ook het langdurig accepteren van de ongelijkheid heeft bijgedragen aan het lang ontbre-
ken van ‘working class militancy’ en vakbondsactiviteiten.173

Hoewel ook al in hoofdstuk 3 is weergegeven, toont tabel 6.21 nogmaals de samenstel-
ling van de Valkenswaardse tabakswerkerspopulatie op basis van de beroepsvermeldingen 
uit de plaatselijke bevolkingsregisters in de verschillende jaren. Daaruit blijkt dat de groep 
sigarenmakers tot in 1920 voor meer dan de helft bestond uit thuiswonende kinderen.

Tabel 6.21 Samenstelling totale sigarenmakerspopulatie, Valkenswaard 1890-1920

Jaar
Totaal aantal 

sigarenmakers
Sigarenmakers 

gezinshoofd
Sigarenmakers

thuiswonende kinderen

1890 252 9,1% 76,6%

1900 409 21,8% 68,9%

1910 617 30,6% 58,5%

1920 990 34,8% 57,2%

Toelichting: de percentages in de derde en vierde kolom hebben betrekking op de volledige populatie sigarenmakers 
zoals vermeld in kolom twee. Vanwege de veronderstelde onzuiverheden in de beroepsvermeldingen is het bevol-
kingsregister van 1880 niet in de beschouwingen betrokken.
Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1221-1229, Bevolkingsregisters 1890-1910; inv.nrs. 1234-1236, Dienstbodenregisters 
1880-1921; inv.nrs. 1244 en 1245, Gezinskaartensysteem en Afzonderlijk registratiekaartensysteem 1920-1934.

In 1890 bedroeg dat aandeel zelfs 76,6%, maar dat percentage daalde daarna trendmatig 
tot 57,2% in 1920. De belangrijkste oorzaak van die daling was de geringe beroepsmobi-
liteit – voor velen was het sigarenmakersvak een life time employment – gekoppeld aan het 
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167   Nabuurs, Het Eindhovens Socialisme, 26.
168   Opmerkelijk is dat in dezelfde periode 1898-1904 zich in Twente een vergelijkbare ontwikkeling voltrok met 

de zogeheten Brinkhuisgroep die eveneens in 1904 opging in een sociaaldemocratische organisatie. Niet be-
kend is of de beide initiatieven onderling in contact stonden (Salemink, ‘Katholieke arbeiders tussen Brink-
huis en Ariëns’, 30).

169   Giebels, Katholicisme en socialisme, 135, 175 en 561.
170   Giebels, Katholicisme en socialisme, 353-354 en 356.
171    Tussen 1917 en 1923 werd het blad opnieuw uitgegeven (Giebels, Katholicisme en socialisme, 474, 480 en 544 

(voetnoot 3)).
172   Giebels, Katholicisme en socialisme, 352.
173    Cohen, Linen, family and community, 272.

gegeven dat de mannelijke kinderen-sigarenmakers daardoor na hun huwelijk een eigen 
gezin stichtten en vervolgens gezinshoofd-sigarenmaker werden. Het aandeel van deze 
laatste categorie in de totale sigarenmakerspopulatie steeg daardoor van 9,1% in 1890 tot 
34,8% in 1920. Door het life time employment ontstond in Valkenswaard gaandeweg een 
wat Hanagan noemt ‘permanent proletariaat’.

Zo was in Valkenswaard tot aan de eeuwwisseling slechts een beperkt deel van de gezin-
nen geheel of gedeeltelijk afhankelijk van het inkomen dat het gezinshoofd of de thuis-
wonende kinderen in de sigarenfabriek verdienden (tabel 6.22). Pas na de eeuwwisseling 
ontstond een zekere massa, zowel in relatieve als in absolute zin, van gezinshoofden die 
primair afhankelijk werden van de tabaksnijverheid. Lange tijd vormden voor de meeste 
gezinnen de inkomsten van het in de plaatselijke sigarenindustrie werkzame kroost dan 
ook voornamelijk een aanvulling op een inkomen dat door het gezinshoofd ter plaatse in 
een andere economische sector, bijvoorbeeld de landbouw, werd verdiend. Een uitzonde-
ring daarop vormde de groep gezinshoofden zonder een beroepsvermelding, veelal wedu-
wen. In die categorie mag bij afwezigheid van een inkomen van het gezinshoofd ervan 
worden uitgegaan dat het inkomen van de werkzame kinderen essentieel was voor het to-
tale gezinsinkomen. De analyse laat niet alleen zien dat pas na de eeuwwisseling het be-
lang van organisatie in grotere delen van de Valkenswaardse samenleving werd gevoeld, 
maar ook dat op dat moment pas voldoende ‘massa’ ontstond van gezinshoofden, die van 
de sigarenindustrie afhankelijk waren.

Tabel 6.22 Afhankelijkheid gezinnen van de tabaksnijverheid, Valkenswaard 1890-1920

Jaar
Totaal 
aantal 

gezinnen

Aantal gezinnen met 
gezinshoofd- 
sigarenmaker

Gezinnen met gezinshoofd 
zonder beroep en met thuis-

wonende kinderen-sigarenmaker

Totaal 
kolom
3 en 4

Kolom 5 als 
percentage 
van kolom 2

1890 345 23 (2) 12 35 10,1%

1900 449 89 (17) 16 105 23,4%

1910 615 189 (43) 31 220 35,8%

1920 946 345 (92) 44 389 41,1%

Toelichting: het aantal tussen haakjes in kolom 3 betreft het aantal gezinnen waarin naast het gezinshoofd ook één 
of meer kinderen in de tabaksnijverheid werkzaam waren. Vanwege de veronderstelde onzuiverheden in de beroeps-
vermeldingen is het bevolkingsregister van 1880 niet in de beschouwingen betrokken.
Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1221-1229, Bevolkingsregisters 1890-1910; inv.nrs. 1234-1236, Dienstbodenregisters 
1880-1921; inv.nrs. 1244 en 1245, Gezinskaartensysteem en Afzonderlijk registratiekaartensysteem 1920-1934.



378 6 Arbeiderskracht

Daarnaast was een kenmerk van de Valkenswaardse tabaksnijverheid het relatief forse 
aandeel in de werkgelegenheid van de grotere sigarenfabrieken. Van Gaal stelt dat ‘in de 
grotere fabrieken de killere en meer formele arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en 
werknemers in de hand gewerkt [moeten] hebben, dat vele sigarenmakers zich volgens de 
nieuwe organisatiebeginselen gingen verenigen’ en dat ‘de concentratie van arbeiders […] 
van grote betekenis was voor het organisatiebewustzijn onder tenminste een deel van de 
sigarenmakers’.174 Anderson stelt dat de fabriek een nieuwe basis creëert voor interactie, 
waarbij solidariteitsrelaties buiten de familie ontstaan.175 Recente inzichten in menselijk 
gedrag wijzen eveneens op het belang van ‘descriptieve normen’, die zijn gebaseerd op de 
‘perceptie’ van het gedrag van andere mensen.176 Zeker daar waar veel mensen langdurig 
in elkaars nabijheid vertoeven, kan de werking van dit principe van belang zijn als ge-
dragsfactor. Dit zou impliceren dat de organisatie van arbeiders zich ter plaatse laat type-
ren in uitersten: of (bijna) niemand organiseerde zich of (nagenoeg) iedereen.

Door de twee genoemde kenmerken van de Valkenswaardse industrialisatie, namelijk 
de relatief late volwassenheid van de arbeidersgroep en het forse werkgelegenheidsaan-
deel van grotere sigarenfabrieken, zou voor Valkenswaard de hypothese kunnen worden 
geformuleerd dat de arbeidersorganisatie relatief laat op gang kwam maar vervolgens snel 
leidde tot een verhoudingsgewijs hoge organisatiegraad bij de tabakswerkers.

Rond de eeuwwisseling werden in Valkenswaard de eerste activiteiten zichtbaar op het 
gebied van werknemersorganisatie. Wellicht als gevolg van het advies van de Bossche 
bisschop W. van de Ven in november 1899 om overal katholieke verenigingen van siga-
renmakers op te richten zodat zij van het socialisme gevrijwaard zouden blijven, organi-
seerde de Valkenswaardse pastoor J. Leenen in juli 1900 een vergadering ‘tot stichting 

Afb. 6.11 De sigarenmakers en patroons van de firma Gebroeders Jeurissen, circa 1920 (collectie H. van 
Mierlo).
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174   Van Gaal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging, 84 en 86.
175    Anderson, Family structure, 114.
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182   Meierijsche Courant, 22 augustus 1908.
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van een tabaksbewerkersbond’. Inleider was de Woenselse kapelaan Lambert Poell, een 
van de ondertekenaars van een circulaire uit december 1899 waarin de katholieke siga-
renmakers van Nederland werden opgeroepen om zich ook rooms-katholiek te organise-
ren.177 Maar hoewel Poell deze oproep in Valkenswaard hartstochtelijk herhaalde, leidde 
dit niet tot de oprichting van een plaatselijke afdeling. Evenmin gebeurde dat na de een 
maand later gehouden spreekbeurt van een bestuurslid en propagandist van de Neder-
landsche Internationale Sigarenmakers- en Tabaksbewerkers Bond (NISTB), de socialist 
Henri Eichelsheim.178 Overigens was zijn optreden niet de eerste socialistische activiteit in 
Valkenswaard, aangezien al vóór de eeuwwisseling, in de periode 1894-1896, de gemeen-
te was bezocht door SDAP-propagandist Hendrik Spiekman.179 Hierover is echter verder 
niets bekend. Wel lijkt het erop dat de bijeenkomsten in de zomer van 1900 iets losmaak-
ten bij de Valkenswaardse sigarenmakers. Kort daarna kwam in Valkenswaard immers de 
Sigarenmakersvereeniging tot stand, waarvan de statuten in november 1900 bij Konink-
lijk Besluit werden goedgekeurd. Het doel van de vereniging was ‘het behartigen van de 
zedelijke en maatschappelijke belangen harer leden’, ‘door het houden van vergaderingen 
[…] en door het oprichten van instellingen, die hare leden kunnen behoeden voor nadeel, 
veroorzaakt door ziekte, ouderdom of ongeval’. Alleen sigarenmakers en tabaksbewerkers 
konden lid worden tegen een wekelijkse contributie van tien cent.180 De vereniging richtte 
later ook een ziekenfonds op en een verbruiksafdeling die winkelwaren en steenkolen ver-
kocht.181 De sigarenmakersvereniging was dan ook geen vakbond, maar een arbeidersco-
operatie: ‘onze coöperatie is niet opgericht […] om strijd te voeren’.182 In Woensel werd al 
in 1888 een soortgelijke coöperatie opgericht en aan het begin van de nieuwe eeuw zagen 
ook in andere plaatsen verbruikscoöperaties het licht.183 Niet vergeten moet worden dat in 
dezelfde periode in de landbouw in bijna iedere gemeente botercoöperaties werden op-
gericht, in Valkenswaard in 1896.184 Maar de verbruikscoöperaties waren in die zin nieuw 
dat zij concurreerden met de plaatselijke middenstand. Om die reden beschouwden som-
migen deze coöperatievorm dan ook als ongeoorloofd.185 Zo ondervond de weduwe van 
burgemeester Jasper van Best, die in Valkenswaard een winkel dreef, de gevolgen aan 
den lijve toen haar nering terugliep ‘door de concurrencie van den bondswinkel der ciga-
renmakers’.186 Maar belangrijker was wellicht nog dat de coöperatieve organisatievorm de 
sigarenmakers samenbond en hun, naast een gevoel van broederschap, ook zelfvertrou-
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wen schonk.187 Dergelijke zelfhulpgroepen zijn dan ook 
te beschouwen als een teken dat arbeiders zich gingen 
beschouwen als een ‘permanent social class’ en hun be-
staan blijvend wilden verzekeren, onafhankelijk van de 
grillen van de werkgevers.188

Misschien droeg die toegenomen zelfverzekerdheid 
ertoe bij dat het medio 1903 in Valkenswaard toch 
kwam tot de oprichting van een katholieke tabaksbewer-
kersbond, onder bescherming van Sint-Antonius, met 
pastoor J. Leenen als geestelijk adviseur en een dertigtal 
leden.189 De contributie van deze vakbond was met vier 
cent per week een stuk lager dan die van de sigarenma-
kersvereniging. Daarvoor waren de leden ook verzekerd 
van een overigens bescheiden uitkering als ze buiten ei-
gen schuld werkloos werden.190 In de periode daarna or-
ganiseerde de jonge vereniging vaak bijeenkomsten met 
sprekers van buiten Valkenswaard.191 Op een van die bij-
eenkomsten maakte H. Rooijmans, een van de voor-
mannen van de Eindhovense vereniging De Eendracht, 
gebruik van de gelegenheid tot debat.192 Hoewel cijfers 

van het ledental ontbreken, moet de aanwas van nieuwe leden beperkt zijn geweest, ge-
tuige de opmerking in 1906 dat er in Valkenswaard ‘nog veel lauwheid in het organisee-
ren bestaat, zoodat er nog eene groote menigte zijn […] die zich van vereenigingen weinig 
of niets aantrekken’.193 Intussen ging het de coöperatieve sigarenmakersvereniging voor 
de wind, zodat in 1904 de bouw van een ‘woonhuis, winkel, kolenloods en bijbouw’ kon 
worden aanbesteed.194 De vereniging telde in 1907 ongeveer tachtig leden en zette in dat 
jaar voor bijna 8.700 gulden om aan winkelwaren en steenkolen.195 Het is echter lastig om 
een verenigingsgraad te bepalen omdat niet bekend is of alleen gezinshoofden lid waren 
of ook niet-gezinshoofden. In het eerste geval zou ongeveer de helft van de gezinshoof-
den-sigarenmakers lid zijn geweest. Afgezet tegenover het aantal volwassen mannen in 
1907 werkzaam in de Valkenswaardse sigarenindustrie zou het lidmaatschapspercentage 
ongeveer 25% belopen hebben en in verhouding tot het totale aantal werknemers in de 
plaatselijke tabaksbranche in dat jaar 14%. Lang niet alle sigarenmakers(-gezinshoofden) 
waren dus lid. Het succes van de sigarenmakersvereniging laat zien dat deze collectieve 
optie leidde tot een verbetering van de leefsituatie van de arbeiders en daarmee tot een re-
ductie van de kloof tussen de ist- en de soll-positie.

Het jaar 1908 was voor Valkenswaard op het gebied van arbeidsorganisatie uitermate 
roerig. Hoewel in maart van dat jaar de Valkenswaardse RK Tabaksbewerksbond nog een 
vergadering hield, moet deze vereniging later dat jaar zijn opgehouden te bestaan.196 De 
oorzaak hiervan is niet bekend, maar het betekent wel dat de Valkenswaardse sigarenma-
kers opnieuw een vakbond ontbeerden. Dit ontlokte de Katholieke Tabaksbewerker de op-
merking: ‘De circa 400 sigarenmakers in Valkenswaard slapen nog gerust, zoodat de pa-
troons vrij hun gang kunnen gaan en doen wat zij willen en natuurlijk van de gelegenheid 
profiteeren’.197 De sociaaldemocratische De Sigarenmaker voegde daaraan toe: ‘Eerdaags 
hopen wij ook weer in Valkenswaard te komen’.198 Deze toezegging werd later in het jaar 

Afb. 6.12 Met deze advertentie pro-
beerde het bestuur van de Sigaren-
makersvereeniging de verdachtma-
kingen tegen de voorzitter en de 
vereniging te pareren, maar dit kon 
het tij niet meer keren (Meierijsche 
Courant, 6 maart 1909).
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gestand gedaan. Maar eerst speelde zich binnen de sigarenmakersvereniging nog een 
onverkwikkelijke affaire af. De voorzitter van de Eindhovense RK Tabaksbewerkersbond 
Sint-Franciscus Xaverius betichtte de sigarenmakersvereniging ervan dat ‘geheime leden 
van den Internationalen Bond’ invloed uitoefenden ‘in en buiten de coöperatieve sigaren-
makersvereeniging’.199 Hoewel de sigarenmakersvereniging in september 1908 nog een 
succesvolle ‘jaarlijksche feestvergadering’ hield, was het wel de laatste. Via een advertentie 
nam het bestuur van de sigarenmakersvereniging begin maart 1909 afstand van de ‘las-
ter en verdachtmaking tegen de voorzitter der sigarenmakersvereeniging H. Bergmans’. 
Maar de aantijgingen lijken hun doel niet te hebben gemist want het bestaansrecht van 
de vereniging was blijkbaar zodanig aangetast dat kort daarna op 7 april 1909 het vereni-
gingsvastgoed te koop werd aangeboden, gevolgd door de roerende bezittingen.200 

De druk werd in het najaar van 1908 aanmerkelijk opgevoerd als gevolg van enkele pro-
pagandatochten van leden van de Eindhovense vereniging De Eendracht naar Valkens-
waard. De uitgebreide verslaglegging van hun wederwaardigheden in het gelijknamige 
blad biedt een treffend inzicht in de toenmalige Valkenswaardse verhoudingen, reden 
om ze hier uitgebreider aan te halen. Bij hun eerste bezoek op zondag 4 oktober 1908 
overhandigden de colporteurs een exemplaar van het blad aan kapelaan Van Vroonhoven, 
waarna deze hen liet weten ‘tegen het blad vanaf den preekstoel te zullen waarschuwen’ 
en zij op hun beurt aangaven dat ze dat graag zouden meemaken.201 En inderdaad waren 
er de daaropvolgende zondag 11 oktober 25 Eindhovense propagandisten van socialisti-
sche signatuur in de kerk. De Valkenswaardse priester fulmineerde in zijn ‘doorwrochte’ 
preek tegen het socialisme, waarbij hij staatseigendom en staatsopvoeding afwees, katho-
lieke socialisten betichtte van huichelarij en besloot met de woorden ‘Ze zullen het wel 
over me hebben, maar dat deert me niet’.202 Na de opzwepende predicatie heerste er na af-
loop van de dienst op het kerkplein een gespannen atmosfeer. In de mensenmassa bleven 
de colporteurs echter onversaagd hun bladen aan de man brengen. Daarbij werd geduwd 
en getrokken en deelde sigarenfabrikant Petrus Gijrath zelfs een stomp uit aan een van 
de propagandisten. De aanwezige veldwachter weigerde echter op te treden omdat de pro-
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pagandist dit zijns inziens zelf had uitgelokt. De Eindhovenaren werden ‘uitgescholden 
door beschaafde fabrikanten en welopgevoede burgers [en] bespot en uitgejouwd door de 
straatjeugd’. Maar ‘de arbeiders, vooral de sigarenmakers, toonden eerder mèt, dan tegen 
ons te zijn’, aldus De Eendracht.203 Ook sigarenfabrikant Jacobus Heesterbeek liet zich niet 
onbetuigd en schold een der bestuursleden van de Nederlandse Sigarenmakersbond uit 
op een ‘vischmarktachtige wijze’. Burgemeester Thijssen bleef afzijdig en was de mening 
toegedaan dat de colporteurs zelf ‘het volk te hoop deden lopen door het opdringen [hun-
ner] couranten’.204 Toen de colporteurs op zondag 18 oktober 1908 Valkenswaard opnieuw 
aandeden, was de sfeer duidelijk gekalmeerd en vonden de couranten gretig aftrek. In de 
‘volksbuurten’ was de ontvangst zelfs ‘opvallend vriendelijk’, maar ook werd vernomen 
dat ‘als je des avonds kwaamt, zouden ze er beter ingaan, want overdag durven de lui niet 
koopen’.205 Toch gebeurde er opnieuw iets onverkwikkelijks toen een der socialisten een 
courant wilde aanbieden bij het woonhuis van sigarenfabrikant Heesterbeek. Deze ont-
sloot ‘een der deurraampjes en stak door het tralie […] een verdacht buisje, dat aan een 
revolver scheen te zitten en waarschuwde hij [de colporteur] binnen te komen’.206 In een 
afsluitend artikel in De Eendracht blikte de redactie terug op de propaganda-activiteiten 
in Valkenswaard, ‘dat dorpje dat staat onder de almachtige en absolute voogdij van pas-
toor, kapelaan en katholieke fabrikant’.207 Ook hekelde het blad de afwezigheid van het be-
wustzijn van het volk, dat ‘niet [màg] leren inzien, dat het op de schandelijkste wijze door 
die brave Valkenswaardsche werkgevers wordt uitgebuit. Het màg niet beseffen, dat het 
recht heeft op een menswaardig leven. Het volk moet dom blijven, mag zijnen toestand 
niet leeren kennen, de oorzaken van zijn onmenswaardig bestaan niet weten, omdat het 
dan die toestanden zal vloeken …’208 Hoewel er op zondag 25 oktober 1908 vanaf de Val-
kenswaardse kansel een verbod werd uitgevaardigd op het bijwonen van een door de Ne-
derlandsche Sigarenmakersbond uitgeschreven vergadering, zou spoedig blijken dat de 
propaganda-activiteiten hun uitwerking niet hadden gemist.209 Korte tijd later werd van 
de diverse kansels in het zuidoosten van Noord-Brabant, waaronder die in Valkenswaard, 
de ‘ernstige waarschuwing’ uitgesproken dat degenen die volhardden in het lezen van De 
Eendracht de heilige absolutie onwaardig waren, waarna het blad op de Index werd ge-
plaatst.210 

Duidelijk is dat op dat moment ook in Valkenswaard de sociale druk tegenover het 
socialistische gedachtegoed groot was. Er bestond ‘vrees […] voor den boterham, de pa-
troons- en pastoorsmacht’.211 De gesuggereerde grote macht en invloed van de grotere 
sigarenfabrikanten wordt bevestigd door de uitkomsten van de analyse in hoofdstuk 5 
waarin de reikwijdte en intensiteit van de economische machtsbron van de tabaksonder-
nemers is becijferd. Illustratief in dit kader is het voorval waarbij een sigarenmaker in 
de tapperij van een meesterknecht van fabrikant Gijrath de Internationale aanhief. De 
man werd het daarna ‘op de fabriek zóó lastig gemaakt dat hij zich genoodzaakt voelde 
z’n werk neer te leggen’.212 Iets dergelijks gebeurde jaren later, eind 1912, toen een twee-
tal werknemers op een fabrieksfeest van Jacobus Heesterbeek hetzelfde strijdlied inzet-
te. Beiden werden ontslagen en konden ook elders in Valkenswaard niet meer aan de 
slag komen.213 Dat de gemoederen inzake de vakorganisatie in deze plaats eind 1908 be-
hoorlijk verhit waren, staat buiten kijf en zo kon het gebeuren dat begin november 1908 
een opmerking over de socialistische sigarenmakersbond de aanleiding vormde voor een 
heuse steekpartij.214
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Kort daarna vonden ontwikkelingen plaats die de socialisten en de katholieken meer tot 
elkaar brachten, namelijk de inwerkingtreding van de Wet op de Arbeidsovereenkomst 
van 1907, waarin de arbeidsovereenkomst voor het eerst werd geformuleerd en geregeld. 
Hoewel de eerste aanzetten hiervoor al in 1891 werden gegeven, duurde het tot 1907 voor-
dat deze wet door het parlement werd vastgesteld om uiteindelijk in 1909 daadwerkelijk 

Afb. 6.13 Sigarenfabrikant Petrus 
Dominicus Gijrath (1857-1928) 
(collectie RHCe, Gonthier-Cor-
nand Photographie).
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te worden ingevoerd. De wet was weliswaar bedoeld om maatschappelijke wantoestanden 
te bestrijden en de machtsverhoudingen ten gunste van de arbeid te wijzigen, maar toch 
werden bij dit laatste door de linkse partijen vraagtekens gesteld.215 Desondanks verste-
vigde de wet de rechtspositie van de arbeiders, niet alleen door bepaalde elementen van 
het arbeidscontract dwingend voor te schrijven en alle bedingen die daarvan afweken nie-
tig te verklaren, maar bijvoorbeeld ook door loonuitbetaling in natura evenals gedwongen 
winkelnering te verbieden en door de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) een wettelij-
ke status te verlenen.216 

Toen begin 1909 de Valkenswaardse sigarenfabrikanten de eerste arbeidscontracten 
aanboden, organiseerden enkele arbeiders een openbare vergadering waaraan spre kers 
van de Eindhovense afdelingen van de socialistische en de rooms-katholieke si ga ren  ma-
kers vakbonden deelnamen. Meer dan zeshonderd sigarenmakers en sigarenmaaksters 
waren aanwezig. SDAP-propagandist Muller voerde namens de socialistische vakbond 
het woord en ‘onderwierp de verschillende contracten door de patroon aangeboden […] 
aan een scherpe critiek’. Ook constateerde hij dat ‘de goede bepalingen van de wet waren 
uitgeschakeld’. J. Sloots, voorzitter van de Eindhovense katholieke tabaksbewerkersbond 
Sint-Franciscus Xaverius, zag af van een eigen betoog en sloot zich volledig aan bij de 
woorden van Muller. Maar Muller spoorde de arbeiders ook met succes aan tot het oprich-
ten van een vakorganisatie. Niet alleen kwam die avond een Valkenswaardse af de ling van 
de internationale sigarenmakersvakbond tot stand, maar de bijeenkomst leidde ook tot de 
heroprichting van het rooms-katholieke tabaksbewerkersgilde Sint-Antonius. De eerste 
telde al meteen vijftig leden, een aantal dat door de laatste werd overtroffen. Saillant detail 
was dat tijdens de avond kapelaan Van Vroonhoven op het podium aan de zijde van Mul-
ler en Sloots luid applaudisserend van zijn goedkeuring blijk gaf.217 De avond had ook tot 
gevolg dat de patroons belangrijke verbeteringen aanbrachten in de arbeidscontracten, 
hoewel nadien vanaf de kansel opnieuw werd geageerd tegen de socialistische tabaksbe-
werkersbond.218 De resultaten van de januari-bijeenkomst tonen aan dat verzet in georga-
niseerd verband kon leiden tot verbeteringen in de feitelijke situatie en tot een reductie 
van de kloof tussen ist en soll.

De officiële oprichtingsdatum van de opnieuw gevormde katholieke tabaks bewerkers-
bond Sint-Antonius is 26 januari 1909. De afdeling kende ook een zieken- en een werk-
lozenfonds. Doelstelling was ‘bevordering der godsdienstige, zedelijke en stoffelijke be-
langen der leden; [en een] behoorlijke regeling der arbeidsverhoudingen in de tabaks-
industrie overeenkomstig de eischen van rechtvaardigheid en liefde’. Statutair was ook 
bepaald dat de geestelijk adviseur, in dit geval kapelaan Van Vroonhoven, alle besluiten, 
behalve zuiver technische, moest goedkeuren voordat zij mochten worden uitgevoerd.219 
De geestelijk adviseur was gehouden ervoor te waken ‘dat er geen besluiten genomen 
werden in strijd met de godsdienst en de zedenleer’.220 De zelfstandigheid van de arbei-
ders werd aldus ingeperkt binnen de strakke kaders van de ‘katholieke leer en moraal’.221 
In het eerste bestuur van het nieuwe Sint-Antoniusgilde werd, net als bij de voorgan-
ger, de voorzittershamer gehanteerd door Chr. van de Kerkhof. Voormalig voorzitter van 
de ter ziele gegane Sigarenmakersvereeniging H. Bergmans was secretaris. Ten minste 
drie andere leden van het nieuwe en acht personen tellende gildebestuur waren afkom-
stig uit een van beide vroegere organisaties.222 Toch was het nieuwe Sint-Antoniusgilde 
geen samensmelting van deze beide organisaties. Enkele voormalige bestuursleden van 
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de sigarenmakersvereniging gingen namelijk deel uitmaken van het bestuur van de net 
opgerichte Valkenswaardse afdeling van de Nederlandse Sigarenmakers- en Tabaksbe-
werkersbond.223

Met die nieuwe afdeling van de Nederlandse Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond 
(NSTB) ging het in aanvang moeizaam. Vergaderingen werden slecht bezocht en de aan-
was van nieuwe leden stokte. Ook lijken er binnen het bestuur veel wisselingen plaats te 
hebben gevonden.224 Een en ander is verklaarbaar door de sociale druk die patroons en 
kerk bleven uitoefenen. Er werd ook niet geschroomd om ‘op de man te spelen’, het ‘kui-
pen’, bijvoorbeeld via huisbezoek door leden van de rooms-katholieke tabaksbewerkers-
bond bij leden van de socialistische vakvereniging, teneinde deze over te halen tot lid-
maatschap. Maar kapelaan Van Vroonhoven deinsde er ook niet voor terug om tijdens af-
wezigheid van de man des huizes diens echtgenote met een bezoek te vereren en haar te 
bewegen druk op haar partner uit te oefenen om de ‘rode’ bond te verlaten.225 Of vanuit de 
plaatselijke kerk in de richting van de socialisten ook (dreiging met) weigering van de ab-
solutie of van sacramenten heeft plaatsgevonden, is niet met zekerheid bekend. Daarom 
is nagegaan of van de personen die in 1913 deel uitmaakten van het bestuur van de Val-
kenswaardse afdeling van de NSTB, het huwelijk kerkelijk is bevestigd. Dit bleek het geval 
te zijn, zodat er althans op dit vlak geen uitsluiting heeft plaatsgevonden.226 Ook de fabri-
kanten hebben de vereniging van de arbeiders tegengewerkt, vooral de socialistische orga-
nisatie. In 1912 gaven de fabrikanten in Valkenswaard een circulaire uit waarin zij dreig-
den zich te gaan organiseren ‘wanneer het drijven der organisaties niet ophoudt of zij 
zich zouden bemoeien met zaken waarvan de regeling den patroon toekomt’. Broodroof 
en het gedwongen beëindigen van lidmaatschap van de NSTB kwam in Valkenswaard veel 
voor, zelfs in die mate dat de rooms-katholieke Tabaksbewerksbond aan de sigarenfabri-
kanten verzocht daarmee te stoppen ‘omdat de met geweld in den R.K. Bond gedrevenen 
daarin een zeer sterke oppositiegroep vormden’.227 Waarschijnlijk in 1920 moesten de so-
cialistische vakbondsleden die bij Gijrath’s Sigarenfabrieken werkten, een verklaring te-
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kenen ‘dat zij ongedwongen lid van den R.K. Tabaksbewerkersbond waren geworden’.228 
Drie werknemers weigerden te tekenen, onder wie Frans Compen, en werden vervolgens 
ontslagen.229 Bij de firma Hoekx en Maas moest een boycotactie worden gevoerd ‘om het 
recht van vereniging te veroveren’.230 Ook het weigeren van zalen voor het houden van 
een vergadering (‘zaalafdrijving’) kwam voor, zoals de al eerder genoemde Eichelsheim in 
1900 ervoer. In de jaren twintig was het nog steeds lastig voor de NSTB-afdeling om in 
Valkenswaard een zaal te huren. Daarom creëerde deze bond in 1926 een eigen onderko-
men: ‘Ons eigen huis’.231

Na het aarzelende begin steeg het aantal leden van de Valkenswaardse afdeling van de 
NSTB daarna in een relatief kort tijdsbestek fors, namelijk van 22 leden in 1910 tot 124 
in 1912.232 Zo leidde bijvoorbeeld in februari 1912 een rede van J. van der Linden, voorzit-
ter van de Eindhovense afdeling van zowel de SDAP als van de NSTB, ertoe dat ’velen als 
lid werden aangenomen’.233 Aan de vooravond van het conflict in de Valkenswaardse ta-
baksnijverheid, in september 1913, telde de NSTB nog steeds ongeveer 130 leden terwijl 
de rooms-katholieke Tabaksbewerkersbond op dat moment ruim 400 leden had.234 Daar-
naast was in Valkenswaard nog sprake van een 150-tal ongeorganiseerden.235 Hoewel deze 
cijfers met enige voorzichtigheid moeten worden gehanteerd, kan hieruit worden opge-
maakt dat van de ongeveer 700 (volwassen) sigarenmakers en -maaksters in 1913 ruim 
20% niet georganiseerd was. Van de georganiseerden was ruwweg 75% lid van de katho-
lieke en was 25% aangesloten bij de socialistische vakbond. Deze verhouding was, vergele-
ken met de situatie in Eindhoven zes jaar eerder, sterk in het voordeel van de socialistische 
bond. In 1907 was in Eindhoven van de georganiseerden slechts 11% aangesloten bij de 
NSTB.236 Na 1913 steeg het ledental van de NSTB nauwelijks nog en bedroeg in 1918 150. 
In 1920 bedroeg het aantal socialisten in Valkenswaard 300, maar ‘niet allen [waren] aan-

Afb. 6.14 Het bestuur van de Valkenswaardse RK Tabaksbewerkersbond St. Antonius, waarschijnlijk jaren 
twintig. Zittend in het midden geestelijk adviseur Wilhelmus van Vroonhoven (collectie H. van Mierlo).
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gesloten bij den bond’ omdat zij ‘voor hun gevoelen nog niet goed [durfden] uitkomen’.237

Ten Teije memoreert dat allochtonen, minder plaatsgebonden als zij waren, als outsi-
ders niet alleen een vrijere houding konden innemen, maar nieuwe en radicale opvattin-
gen ook gemakkelijker konden verkondigen.238 In Valkenswaard zijn slechts in beperkte 
mate gegevens voorhanden omtrent de (bestuurs)leden van de vakbonden. De enige ana-
lyse die kan worden verricht, is die van de samenstelling van de besturen van de plaatse-
lijke katholieke vakbond in 1909 en die van de socialistische in 1913, bestaande uit acht 
respectievelijk negen leden.239 Van één socialistisch bestuurslid konden de gegevens niet 
worden achterhaald. Door de namen uit te breiden met de gegevens van de plaatselijke 
bevolkingsregisters van 1910 en 1920 blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de katholieke 
bestuursleden 35,4 jaar bedroeg, terwijl hun socialistische concurrenten met 27,6 jaar 
gemiddeld bijna acht jaar jonger waren. Het aandeel allochtonen, zijnde geboren buiten 
Valkenswaard, was in beide besturen erg hoog, namelijk 62,5% (katholieken) en 88,9% 
(socialisten), dit bij een gemiddeld allochtonenpercentage in 1910 van mannen boven de 
25 jaar van 54,8%. Hoewel zij gemiddeld zo’n acht jaar jonger waren, woonden de alloch-
tone socialistische bestuursleden met gemiddeld zestien jaar toch langer in Valkenswaard 
dan hun katholieke opponenten (13,2 jaar). Van beide besturen waren de bestuursleden 
op één na gehuwd, allemaal te Valkenswaard. Dit uiterst beperkte cijfermateriaal onder-
schrijft op zichzelf de opmerking van Ten Teije voor de Valkenswaardse situatie, zij het 
dat de constatering niet beperkt blijft tot de socialistische beweging. Ook in de besturen 
van de katholieke vakbondsorganisatie hadden meer dan gemiddeld allochtonen zitting.

Het arbeidsconflict van 1913

De tabaksnijverheid was een branche waarin relatief vaak naar het stakingswapen werd 
gegrepen. Uit het overzicht van Van der Velde blijkt dat tussen 1870 en 1920 in deze nij-
verheidstak 373 keer werd gestaakt, waarbij 8.799 stakers in totaal gedurende 326.391 da-
gen het werk neerlegden. Qua aantal stakingen voerde de tabakssector dit overzicht zelfs 
aan met 5,5% van het totaal door Van der Velde geregistreerde werkonderbrekingen, ge-
volgd door de grond- (4,7%) en de veenwerkers (3,4%).240 De eerste grote staking in de ta-
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baksindustrie vond plaats in 1895, toen in Amsterdam, Leiden en Utrecht 700 sigaren-
makers door hun patroons werden uitgesloten. Het was een eerste krachtmeting tussen 
de nog relatief jonge vakbond en de werkgevers, waaruit de bond ‘versterkt uit den strijd 
kwam’.241 In mei en juni 1907 stonden de Eindhovense sigarenmakers tegenover hun 
werkgevers. Ruim 2.800 tabakswerkers werden toen uitgesloten en ontslagen. Bijna de 
helft van hen was georganiseerd. Niet onbelangrijk was dat de geestelijkheid in dit conflict 
de zijde koos van de stakers. Hoewel de staking weliswaar eindigde met een positiever-
betering voor de sigarenmakers, voelde de socialistische vakbond zich door de katholieke 
beroepsbroeders genegeerd, temeer omdat volgens hen de strijd te snel was opgegeven.242 
Na de totstandkoming van het Gemeenschappelijk Program in 1910 onderhandelden de 
bonden enkele jaren met de werkgeversorganisaties in de tabaksbranche, zonder echter 
tot een akkoord te komen. Onder druk van de vakbondsleden werd daarom in het najaar 
van 1912 besloten tot partiële stakingen te Amsterdam en ’s-Hertogenbosch, hoewel het 
NVV zijn pijlen bij voorkeur op Eindhoven had willen richten, waar het getal der sigaren-
makers het grootst was. Nadat de sigarenfabrikanten in de hoofdstad bereid bleken tot 
concessies, werd de strijd geconcentreerd op de Noord-Brabantse provinciehoofdstad.243 
De strijdbaarheid onder de sigarenmakers in deze stad was groot. Onder druk van de 
Bossche bisschop W. van de Ven stemde de rooms-katholieke sigarenmakersvakbond à 
contrecoeur in met diens voorstel tot arbitrage.244 Daardoor verplaatste het directe conflict 
zich weer naar boven de rivieren, waar in enkele steden het werk werd neergelegd, het-
geen uiteindelijk resulteerde in een uitsluiting op een veertigtal plaatsen, waarbij 4.700 
sigarenmakers op straat werden gezet. Aangezien de zuidelijke werkgevers hangende het 

Afb. 6.15 Prent van Albert Hahn, 
Na de overwinning. De sigarenma-
ker (tot de medearbeiders): ‘Dank, 
kameraden, hartelijke dank, en tot 
wederdienst bereid’ (Uit: De No-
tenkraker, 24 mei 1913).
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arbitragetraject gewoon konden doorproduceren, leidde dit tot een scheefgroei in de con-
currentieverhoudingen tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van Nederland. Op 
19 mei 1913 was de staking voorbij met een voor de werknemers gunstig resultaat. De arbi-
trale uitspraak, die ook op 19 mei 1913 werd gedaan, betekende voor de zuidelijke werkne-
mers eveneens een positieverbetering, zij het van een minder grote betekenis.245 Het con-
flict leidde zo tot een aparte loonregeling voor Noord- en voor Zuid-Nederland, hetgeen 
feitelijk een bestendiging was van een al lange tijd bestaande situatie.246

De zuidelijke arbitrageregeling maakte onderscheid in drie loonklassen. De geografi-
sche situering van de sigarenfabriek bepaalde welke klasse van toepassing was. Maar de 
commissie deed geen uitspraak over de toedeling van gemeenten aan één van de drie 
loonklassen. Dit werd overgelaten aan het overleg tussen werkgevers en werknemers. 
Toen hierover overeenstemming uitbleef, stelde de commissie op 16 juli 1913 alsnog zelf 
de indeling vast (zie tabel 6.23). Het loonverschil tussen elk van de drie klassen bedroeg 
steeds ongeveer 5%.247 Overigens zette de commissie ook stappen ‘tot breideling der jon-
gens-exploitatie en thuiswerk’.248

Tabel 6.23 Loonklasse-indeling zuidelijke gemeenten door arbitragecommissie, 1913

1e Klasse 2e Klasse 3e Klasse

’s-Hertogenbosch Beek (L) Empel

Eindhoven Berlicum Sevenum

Woensel Boxmeer Venray

Gestel Boxtel Leende

Stratum Geffen Gemert

Strijp Oosterhout (N-Br) Heeze

Tongelre Princenhage Hapert

Bergen op Zoom Steensel

Nijmegen Bergeijk

Tilburg Vessem

Breda Hoogeloon

Eersel

Reusel

Bron: Maandschrift C.B.S., 1913, p. 541.
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Opmerkelijk is dat om onbekende redenen Valkenswaard niet was ingedeeld in een loon-
klasse. De uitkomst van de landelijke acties kreeg daardoor voor deze gemeente nog een 
staartje. De werkliedenorganisaties namen het standpunt in dat Valkenswaard in de hoog-
ste loonklasse moest worden ondergebracht. Maar de Valkenswaardse sigarenfabrikan-
ten, die nog niet bij een werkgeversorganisatie waren aangesloten, maakten daartegen 
bezwaar en boden indeling in de tweede loonklasse aan. Overleg tussen de bonden en de 
fabrikanten in de laatste weken van augustus 1913 leidde niet tot overeenstemming.249 Wel 
hadden twaalf plaatselijke sigarenfabrikanten zich inmiddels onderling contractueel ver-
plicht om bij een staking alle georganiseerde werknemers uit te sluiten voor een periode 
van veertien dagen, in dit tijdvak geen georganiseerden aan te nemen en zelf uiterlijk 1 ok-
tober 1913 lid te worden van de diocesane rooms-katholieke sigarenfabrikantenbond.250 Op 
5 september 1913 stemde een overweldigende meerderheid van de 313 aanwezige leden van 
de plaatselijke rooms-katholieke Tabaksbewerkersbond Sint-Antonius voor een staking 
indien de werkgevers zouden volharden in hun standpunt. Geestelijk adviseur kapelaan 
Van Vroonhoven stemde met een eventuele staking in. Wel maande hij met een ‘welspre-
kend woord’ de aanwezigen zich voor en tijdens een eventuele staking ‘netjes te gedra-
gen’.251 Aangezien de werkgevers hun standpunt niet wijzigden, werd per 27 september 
1913 de staking aangezegd en op die datum ook daadwerkelijk ingezet. Van werknemers-
zijde was de leiding in handen van de hoofdbesturen van de beide grote bonden.252 Het 
eerste echte conflict tussen werkgevers en werknemers in de Valkenswaardse sigarenin-
dustrie was een feit. In tegenstelling tot eerdere korte en geïsoleerde werkonderbrekingen 
in 1890 en in 1912 in verband met de wisseling van een meesterknecht of vanwege een 
ontslagkwestie, was nu sprake van een algemene staking van georganiseerde werknemers 
tegenover de nog ongeorganiseerde werkgevers.253 Dit was een conflict dat, gezien de om-
vang van de plaatselijke sigarenindustrie, het overgrote deel van de inwoners raakte. ‘Ein-
delijk zijn dan de slaven in Valkenswaard wakker geworden’, schreef de socialistische pe-
riodiek De Sigarenmaker op 27 september 1913, om daarna meteen te benadrukken dat het 
conflict niet bedoeld was om ‘de vijandschap tusschen patroon en arbeider op te wekken’ 
maar ‘om den ekonomischen toestand der tabaksbewerkers een weinig omhoog te bren-
gen’.254 Er was dus geen sprake van een klassen- maar van een loonstrijd.255 Over het aantal 
bij het conflict betrokken sigarenmakers en welk deel van hen georganiseerd was, lopen 
de schattingen uiteen. Dertien van de vijftien fabrieken waar het werk was neergelegd, 
zijn bekend.256 Daar werkten op dat moment ongeveer 800 sigarenmakers, circa 85% van 
het totale aantal Valkenswaardse tabakswerkers.257 Ongeveer 25% daarvan was jonger dan 
16 jaar, 15% betrof volwassen vrouwen en zo’n 60% volwassen mannen, althans mannen 
en vrouwen van 16 jaar en ouder.258 Van de NSTB zouden 120 leden in het conflict betrok-
ken zijn en aan rooms-katholieke zijde ruim 400, terwijl verder een getal circuleerde van 
150 ongeorganiseerden, in totaal 670 personen.259 De afwijking met het eerder vermelde 
aantal van 800 tabakswerkers zou verklaard kunnen worden door een verschil in defini-
tie, bijvoorbeeld door het al dan niet (geheel) meetellen van kinderen onder de 16 jaar als 
georganiseerd. Wel valt op dat de verhouding katholiek/neutraal georganiseerden met 
400/120 veel kleiner was dan zes jaar eerder in Eindhoven, waar deze toen 1.200/150 be-
droeg. In Valkenswaard waren dus relatief veel sigarenmakers neutraal georganiseerd.260

Het tijdstip van de staking was zonder meer gunstig voor de werknemers. In de siga-
ren industrie heerste op dat moment namelijk een grote bedrijvigheid.261 Een fors deel van 
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249   Meierijsche Courant, 28 augustus 1913; De Strijd, 30 augustus 1913; De Sigarenmaker, 27 september 1913.
250   Archief notaris Fl. Potters Valkenswaard, Onderhandse akte notaris H. de Wit, 23 augustus 1913.
251    Meierijsche Courant, 6 september 1913.
252   De Strijd, 13 september 1913; Meierijsche Courant, 20 en 27 september 1913.
253   Meierijsche Courant, 5 maart 1890 bericht over een conflict waarbij een tiental werknemers van de firma Joh. 

Lurmans Joszn. zijn betrokken en De Strijd, 9 maart 1912, waarin melding wordt gemaakt van een korte sta-
king bij een niet nader genoemde sigarenfabriek ter plaatse.

254   De Sigarenmaker, 27 september 1913.
255    Zuid Willemsvaart, 1 oktober 1913.
256   Dit waren de volgende fabrieken F001, F005, F006, F010, F011, F012, F013, F017, F024, F025, F027, F032 en 

F033 (Voor de fabriekscodes, zie bijlage 5 Tabaksnijverheid in Valkenswaard (1865-1920)); Archief notaris Fl. 
Potters Valkenswaard, Onderhandse akte notaris H. de Wit, 23 augustus 1913; Meierijsche Courant, 2 septem-
ber 1913.

257   Dit getal wordt bevestigd in onder andere De Tabaksplant, 7 oktober 1913.
258   RHCe, GA VW, inv.nrs. 487 en 488, Gemeenteverslagen 1912 en 1913.
259   De Tabaksplant, 7 oktober 1913; De Sigarenmaker, 11 oktober 1913; In 1911 zouden van de 800 sigarenmakers 

er 600 zijn georganiseerd (Directie van den arbeid, Onderzoekingen naar de toestanden, 4).
260   Giebels, Katholicisme en socialisme, 257.
261   De Tabaksplant, 26 augustus 1913.
262   Meierijsche Courant, 30 september 1913.

de stakers was in de week na het uitbreken van de staking alweer aan het werk in Eindho-
ven, en wel tegen een vergoeding volgens de hoogste loonklasse.262 De Val kens waardse 
werkgevers stonden hier machteloos tegenover omdat het contractueel overeengekomen 
niet-aannemingsbeding alleen de plaatselijke fabrikanten bond. Het risico dat blijvende 
concurrentieschade zou optreden, lag daarmee op de loer, hetgeen de onderhandelings-
positie van de werkgevers verzwakte. Dit toont opnieuw aan dat door collectief op te tre-
den de sigarenmakers het gedrag van de werkgever konden beïnvloeden. Als reactie hier-

Afb. 6.16 Kapelaan en later pas-
toor Wilhelmus van Vroonhoven 
(1873-1939), initiator en gees-
telijk adviseur van de in 1909 
heropgerichte RK Tabaksbewer-
kersbond St. Antonius (collec-
tie Heemkundekring Weerder-
heem).
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op gingen ook de Valkenswaardse sigarenfabrikanten zich organiseren. Ook zij hadden 
immers een ist-positie die zij, in tegenstelling tot hetgeen bij de sigarenmakers het geval 
was, graag wilden behouden.

Werkgevers zijn van nature minder geneigd zich onderling te organiseren want ze zijn 
tenslotte ook elkaars concurrenten. Toch was in de tabaksbranche al relatief vroeg sprake 
van ondernemersorganisaties, vaak als reactie op arbeidersverzet.263 Zo ook in 1873, toen, 
als antwoord op een vroege staking van de hoofdstedelijke tabakswerkers, in Amsterdam 
een vereniging van sigarenmakerspatroons werd opgericht. Maar het duurde tot 1907 
voordat een landelijke sigarenfabrikantenvereniging tot stand kwam: het ‘Verbond van 
vereenigingen van sigarenfabrikanten in Nederland’, hoewel hiervan voornamelijk in de 
noordelijke provincies gevestigde sigarenfabrikanten lid waren.264 Enkele jaren eerder, in 
1905, was mede op initiatief van de Tilburgse pastoor J. van den Heuvel de RK Zuidelijke 
Bond van Sigarenfabrikanten opgericht.265 Inhoudelijk was echter sprake van slechts wei-
nig verschillen in standpunt: ‘men praat wat meer Brabantsch, gemoedelijk, maar doet, 
komt het er op aan, veelal zeer ‘liberaal’’.266 Eind 1907 telde de katholieke werkgeversbond 
43 sigarenfabrikanten als lid.267 Eindhoven kende overigens al sinds 1 mei 1900 een neu-
trale Vereniging van Sigaren- en Tabaksfabrikanten. Hoewel er dus vanaf 1905 een katho-
liek alternatief bestond, oefende de clerus, in tegenstelling tot hetgeen aan arbeiderszijde 
geschiedde, geen druk op werkgevers uit om zich aan te sluiten bij werkgeversverenigin-
gen van rooms-katholieke signatuur. ‘Arbeidersleden van neutrale bonden wordt absolu-
tie geweigerd, patroons in neutrale patroonsbonden niet’, zo constateerde De Eendracht.268 
Maar de kerk hoefde bij de werkgevers niet bevreesd te zijn voor afdwaling naar het zo 
verfoeide socialisme en daarnaast had dit instituut minder zeggenschap over de in het al-
gemeen beter opgeleide en meer kapitaalkrachtige ondernemers. Sigarenfabrikant Van 
de Putt, voorzitter van de neutrale Eindhovense patroonsvereniging, verwoordde het in 
1910 als volgt: ‘de geestelijke in de kerk, de vakbelangen behartigd door de vaklui zelven. 
Zoo hoort het’.269 Wat ook meespeelde was de irritatie die gaandeweg bij de werkgevers 
ontstond over de rol van de geestelijkheid bij de werknemers: ‘Bemoeit u met uwe kerke-
lijke functie, maar maakt geen misbruik van uw invloed als priesters, om de arbeiders te 
steunen tegen onze opperheerschappij’.270 In 1912 splitsten elf leden van de neutrale Eind-
hovense fabrikantenvereniging zich af, stapten over naar de katholieke bond en richtten 
daarbinnen een eigen kring (Eindhoven) op. Zo ontstonden drie patroonsbonden, waar-
van de ‘noordelijke’ in deze streken evenwel geen rol van betekenis speelde.

De Valkenswaardse fabrikanten bleven relatief lang ongeorganiseerd. Maar in april 
1912 gaven zij de werknemers een schot voor de boeg met een circulaire getiteld ‘Aan onze 
werklieden’. Daarin dreigden de plaatselijke sigarenondernemers zich te gaan organise-
ren ‘wanneer het drijven der organisaties niet ophoudt of zij zich zouden bemoeien met 
zaken waarvan de regeling den patroon toekomt’.271 Zij duldden duidelijk geen inbreuk op 
hun autonomie. Al meer dan anderhalf jaar vóór het uitbreken van het loonconflict waren 
er derhalve irritaties en spanningen in de verhouding tussen de Valkenswaardse werk-
gevers en de werknemersorganisaties. Zoals gezegd verbonden op 23 augustus 1913, één 
maand voor het uitbreken van de staking, twaalf grotere Valkenswaardse tabaksfabrikan-
ten zich contractueel om uiterlijk op 1 oktober van dat jaar lid te worden van de rooms-
katholieke vereniging van sigarenfabrikanten.272 Opmerkelijk is dat ook de Gebroeders 
Van Best hiermee instemden, terwijl een van de firmanten daarvan, Antoon van Best, op 
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263   Van der Velden, Stakingen in Nederland, 67.
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had de onderhandse akte van 23 augustus weliswaar niet ondertekend, maar meldde zich wel samen met de 
twaalf ondertekenaars aan.

276   RHCe, VSN inv.nr. 108, Notulen 7 oktober 1913.
277   Meierijsche Courant, 14 oktober 1913.
278   Meierijsche Courant, 16 oktober 1913.

dat moment in grote onmin verkeerde met de rooms-katholieke kerk. Zijn theologisch ge-
schrift Waarom ik niet geloof, waarvan de eerste druk rond 1910 verscheen, leidde tot zijn 
excommunicatie.273 Eigenlijk wilde een meerderheid van de ondernemers zich neutraal 
organiseren, maar deze meerderheid boog ter wille van de eensgezindheid uiteindelijk 
voor de principiële minderheid.274 Na de aanzegging van de staking, maar vóór het uitbre-
ken daarvan, meldden dertien Valkenswaardse fabrikanten zich vervolgens aan als lid van 
de RK Zuidelijke Bond van Sigarenfabrikanten. Hoewel binnen het bestuur van de bond 
de meningen aanvankelijk verdeeld waren, werden de Valkenswaardenaren toch als lid 
aanvaard, dus inclusief de protestantse fabrikant Pezie, maar daarbij werd wel het advies 
gegeven om een eigen kring op te richten en afgesproken dat de kosten van een eventuele 
arbitrage voor rekening van de nieuwkomers zouden zijn. De Valkenswaardse fabrikan-
ten moesten het verder doen met de ‘moreelen steun’ van hun zuidelijke collegae en dus 
zonder harde toezeggingen om bijvoorbeeld Valkenswaardse werknemers niet meer aan 
te nemen op Eindhovense fabrieken.275 

Op 7 oktober 1913 overlegde een afvaardiging van de rooms-katholieke werkgeversbond 
als bemiddelaar in het conflict met de verschillende werknemersbonden. Kringvoorzit-
ter Frans van Best kon daarbij als vertegenwoordiger van de Valkenswaardse werkgevers-
belangen de bezwaren tegen opname in de hoogste loonklasse nog eens voor het voetlicht 
brengen: ‘lage huren, goedkoope levensstandaard, ongunstige ligging der plaats, gebrek 
aan water, niet zoo gemakkelijk klanten kunnen bezoeken, geen offerte krijgen uit de eer-
ste hand, dat er hoofdzakelijk 2 cts sigaren gemaakt [werden], en dat er nog kortgeleden 
loonsverhooging [was] geweest’. Vergelijking met plaatsen als Boxtel en Boxmeer lag dan 
ook veel meer voor de hand, aldus de werkgeversvoorman. Maar van werknemerszijde 
werden deze argumenten gepareerd.276 De bijeenkomst leidde daarom niet tot overeen-
stemming. Dat gebeurde wel tijdens een overleg een week later.277 Het resultaat was dat 
Valkenswaard zou gaan uitbetalen volgens de hoogste loonklasse, zij het dat dit voor een 
deel van het werk uiterlijk per 1 oktober 1914 zou ingaan.278 Het overgrote deel van de 
rooms-katholiek georganiseerde werknemers stemde in met de nieuwe regeling, in te-
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Afb. 6.17 en 6.18 Overeenkomst tussen de grootste Valkenswaardse tabaksfabrikanten aan de voor-
avond van de staking in de plaatselijke tabaksnijverheid eind september 1913 (archief notaris Fl. 
Potters Valkenswaard, Onderhandse akte van notaris H. de Wit, 23 augustus 1913).
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genstelling tot de neutraal georganiseerden, die allen tegenstemden.279 Desondanks werd 
de staking beëindigd, waarbij de stakers door zowel de werknemers- als de werkgevers-
bonden werden gecomplimenteerd met hun ‘uitstekend gedrag’ in de periode waarin het 
werk was neergelegd.280 

Frans van Best, als bemiddelaar en grootste fabrikant een van de hoofdrolspelers bij de 
staking, blikte in 1944 terug op het conflict: ‘… in 1913, toen een loonstrijd uitbrak in het 
Noorden, waarvoor het Zuiden door een arbitralen uitspraak bleef gespaard. Voor Val-
kenswaard was deze echter niet van kracht, want wij hadden hier géén vereenigde fabri-
kanten en géén georganiseerde arbeiders. De Organisaties maakten toen gebruik van de 
gelegenheid, om onze Gemeente in de 1e (zuidelijke) loonklasse in te deelen bij Eindho-
ven, Den Bosch, Tilburg & Breda, terwijl een vergadering van de fabrikanten hier ter plaat-
se en onder mijn leiding daarop reageerde met indeeling aan te bieden in de 2e klasse, bij 
Boxtel, Winterswijk, Oosterhout, Boxmeer & Cuijck. Dit leek mij destijds en lijkt mij nog 
steeds een redelijk aanbod te zijn geweest op basis van en in den geest der arbitrale uit-
spraak. Het voorstel werd afgewezen en in October 1913 is hiervan een plaatselijke werk-
staking het gevolg geweest. Wij stonden alleen zónder steun van collega’s van buiten en 
waar er een paar hier ter plaatse onbetrouwbaar bleken te zijn, moest die strijd na eenige 
dagen worden opgegeven …’ ‘De staking was m.i. onbillijk; macht en verraad hebben toen 
geregeerd over moreel recht’.281 Hieruit blijkt dat de Valkenswaardse werkgevers de gele-
deren tijdens het conflict niet gesloten hebben weten te houden. Door de staking was de 
materiële positie van de Valkenswaardse sigarenmakers verbeterd. Maar de staking leidde 
ook tot het einde van UNA, de fabrieksharmonie van de firma Gebroeders Van Best. De 
eigenaren, Antoon en Frans van Best, hieven de harmonie op omdat ‘onze liefde bekoel-
de, mede als gevolg van de staking van 1913’.282 De werknemers hadden de macht van het 
getal getoond en het succes moet dan ook een schokeffect hebben gehad op de werkge-
vers, wier autonomie binnen de fabriek was aangetast, een onafhankelijkheid waaraan de 
patroons zeer gehecht waren. Niet voor niets voegde Frans van Best zijn personeel na de 
staking toe: ‘Vergeven zal ik het, maar vergeten zal ik het nooit’.283 Het behaalde resultaat 
bewees opnieuw dat collectief optreden daadwerkelijk de kloof tussen de feitelijke en ge-
wenste situatie kon dichten en de ist- en de soll-positie nader tot elkaar kon brengen.

De derde ‘partij’ in het conflict was de plaatselijke geestelijkheid. Die steunde in de per-
soon van kapelaan Albertus van Mackelenbergh de sigarenfabrikanten.284 Maar diens col-
lega kapelaan Van Vroonhoven stond als geestelijk adviseur aan de zijde van de katholiek 
georganiseerde werknemers. Dit toont aan dat de geestelijkheid bij een arbeidsconflict 
soms in een spagaat terechtkwam. De kerk laveerde dan tussen de bestrijding van de uit-
wassen van het kapitalistische systeem en de handhaving van de gevestigde orde in har-
monie met de werkgevers.285 In eerste instantie leek het erop dat Van Vroonhoven in het 
najaar van 1908 tijdens de propagandatochten van de Eindhovense activisten in zijn aver-
sie tegen het socialisme koos voor een positie aan de zijde van de werkgevers.286 Maar in 
1913 schaarde hij zich als adviseur van de werknemersorganisatie voluit achter de staking. 
Het geestelijk adviseurschap beschouwde Van Vroonhoven niet als een ‘eeretitel’. Inte-
gendeel, hij maakte er ook inhoudelijk werk van.287 Zo bracht hij in de beginjaren van de 
werknemersorganisatie ‘in eenvoudige bevattelijke cursussen de arbeiders doel en stre-
ven van de katholieke arbeidersbeweging’ bij en steunde hij de rooms-katholieke vakbond 
in moreel en financieel opzicht.288 Zoals eerder vermeld schuwde de geestelijke daarbij 
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voor spoor- en trampersoneel in 1904 (Meierijsche Courant, 7 juni 1904).
288   De Katholieke Tabaksbewerker, 1949 nr. 8.
289   Righart, De katholieke zuil, 274.

niet gebruik te maken van minder oorbare praktijken om wie in zijn ogen afgedwaald was 
weer in het katholieke kamp te krijgen. Deze activiteiten illustreren de door Righart aan-
gegeven prominente rol van de lagere clerus in het aanpassingsproces van de katholieke 
kerk aan de moderne maatschappij die in deze periode gestalte kreeg.289

Afb. 6.19 De fabrieksharmonie van de firma Gebroeders Van Best, Uitspanning Na Arbeid (UNA), werd als 
gevolg van de staking in 1913 opgeheven. Later werd zij opnieuw opgericht maar nu als dorpsharmonie. De 
foto dateert van 1889 (collectie H. van Mierlo).
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Collectieve opties na 1913 

Naast de sigarenmakers gingen ook andere beroepsgroepen in Valkenswaard zich organi-
seren. Maar door het overheersende karakter van de sigarenindustrie waren dit steeds re-
latief kleine organisaties die allemaal een rooms-katholieke signatuur droegen. De eersten 
waren de spoormannen, die al vóór juni 1904 een vereniging hadden opgericht, waarvan 
kapelaan Van Vroonhoven geestelijk adviseur was.290 Eind 1912 volgden de leerbewerkers, 
op afstand de tweede industrietak te Valkenswaard, met kapelaan Van Mackelenbergh als 
adviseur.291 Eind 1913 ten slotte verenigden zich de plaatselijke timmerlieden, metselaars, 
stukadoors en opperlieden.292 In december 1915 liep een loonconflict vanwege het niet na-
komen van de landelijke cao-afspraken uit op een staking door timmerlieden bij enkele 
meubelmakers- en aannemingsbedrijven. Na een staking van een week werden de eisen 
van de stakers ingewilligd en werden de lonen conform de cao met twee cent verhoogd tot 
twintig cent per uur.293 Ook buiten de tabakssector bleek een collectieve aanpak te lonen.

Op 1 mei 1916 werd, nog voordat dit met het bisschoppelijk communiqué van oktober 
1916 landelijk verplicht werd gesteld, op een gecombineerde bestuursvergadering van de 
Valkenswaardse rooms-katholieke vakbonden besloten tot de oprichting van een stands-
vereniging.294 In tegenstelling tot bijvoorbeeld in Breda, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch 
vormde in Valkenswaard de oprichting van een standsvereniging niet het begin van een 
katholieke werknemersorganisatie maar vormde het veeleer het sluitstuk daarvan.295 On-
der de paraplu van de rooms-katholieke werkliedenvereniging kwamen nadien in Val-
kenswaard tal van ‘collectieven’ tot stand, zoals de rooms-katholieke coöperatie Ons Voor-

deel (1917), een ‘Roomsch Katholieke Bouw-
vereeniging’ (1919), toneelvereniging De 
Kunstkring (1919), de Herwonnen Levens-
kracht (1919) en de NV Centrale Volksbank 
Spaarkas der Rooms Katholieke Arbeiders-
beweging (1920).296 Overigens richtten één 
dag na de totstandkoming van de katholie-
ke verbruikscoöperatie ook de ‘neutralen’ 
een dergelijke vereniging op, genaamd ‘Ons 
Aller Belang’, en in 1920 ook een neutrale 
bouwvereniging, ‘Gemeenschappelijk Be-
lang’. Maar van beide initiatieven is later wei-
nig meer vernomen.297 Binnen de Valkens-
waardse werkliedenvereniging was tabaks-
bewerkersbond Sint-Antonius de grootste 
vakvereniging, die in 1921 al meer dan dui-
zend leden telde en vanaf mei 1918 ook ‘eene 
vrouwen- en meisjesafdeeling’.298 

Aan werkgeverszijde bleef het in organisa-
torische zin relatief stil. Hoewel de grotere 
sigarenfabrikanten zich tijdens de staking 
van 1913 organiseerden, bleven de kleine-
re fabrikanten ongeorganiseerd. Van de 23 

Afb. 6.20 Kapelaan Albertus van Mackelenbergh 
(1885-1968) stond tijdens het arbeidsconflict van 
1913 aan de zijde van de werkgevers (collectie H. 
van Mierlo).
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toen bekende Valkenswaardse sigarenfabrikanten traden er tijdens de staking 13 toe tot de 
RK Vereeniging van Sigarenfabrikanten. De kleinere fabrikanten voelden klaarblijkelijk 
minder noodzaak tot organisatie, doordat de verhouding patroon-arbeider veel horizonta-
ler van karakter was en nauwer aansloot op de traditionele pre-industriële ambachtelijke 
werkomgeving, waar werkgever en werknemer zij aan zij hun werkzaamheden verricht-
ten.299 Maar ook kunnen afkomst of andere sociale barrières een rol hebben gespeeld. 
Niettemin stonden de kleinere fabrikanten daarmee wel aan de zijlijn bij loon- of prijs-
afspraken. Wanneer de oprichting precies heeft plaatsgevonden is niet bekend, maar in 
november 1918 was sprake van een Valkenswaardse afdeling van de ‘Noord-Brabantsen 
Bond van kleine Sigarenfabrikanten’. Belangrijk onderwerp in deze organisatie was de 
gezamenlijke inkoop omdat ook de grote firma’s gezamenlijk ‘trusten’ begonnen te vor-
men.300 In oktober van dat jaar was in ’s-Hertogenbosch de rooms-katholieke equivalent 
opgericht, de ‘Nederlandse R.K. Hanze-bond van sigarenfabrikanten’.301 Uit de fragmen-
tarisch beschikbare informatie blijkt verder dat in 1919 er een Valkenswaardse afdeling 
van de ‘RK Hanzebond van sigarenfabrikanten’ en een ‘RK Middenstandsbond afdeeling 
sigarenfabrikanten’ moet zijn geweest.302 Onduidelijk is echter of hier dezelfde afdelingen 
worden bedoeld, het parallelorganisaties waren of dat de organisaties in elkaar zijn opge-
gaan. Wel was in de laatst genoemde organisatie gezamenlijke inkoop opnieuw onder-
werp van bespreking, aangezien bij de dertig toenmalige leden aandelen werden geplaatst 
van ‘de in- en verkoopcentrale gevestigd te Tilburg’.303 Daaruit blijkt dat de oriëntatie van 
de kleinere fabrikanten veel meer gericht was op gezamenlijke inkoop dan op arbeids-
voorwaarden. Maar de organisatie(s) hadden weinig succes, zo weinig ‘dat het bestuur er 
geld bij inschoot’.304 In 1921 leidde de Valkenswaardse afdeling van de Hanzebond nog 
slechts een slapend bestaan. De kleine sigarenfabrikanten J. Balmer en J.Th. Heuvelmans 
waren toen voorzitter respectievelijk secretaris van de Valkenswaardse afdeling.305

Vanaf 1915 werd zowel door de werknemers- als door de werkgeversorganisaties in de 
tabaksnijverheid gewerkt aan de totstandkoming van een collectief contract. Maar de weg 
naar een landelijke cao was lang en door allerlei verwikkelingen begonnen de concrete 
onderhandelingen pas in augustus 1919. Wel werd toen, vanwege de in die jaren hoge in-
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flatie, alvast een loonsverhoging van 100% ingevoerd. Na niet minder dan 26 conferen-
ties kwam uiteindelijk op 16 maart 1920 de eerste landelijke cao voor de sigarenindustrie 
tot stand.306 Nederland werd daarin opnieuw verdeeld, ditmaal in vijf plaatsklassen met 
een aflopend loonniveau. Tot de eerste twee klassen behoorden de grotere steden boven 
de grote rivieren. In de derde loonklasse waren kleine en middelgrote plaatsen opgeno-
men, waaronder Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Valkenswaard. De vierde en vijfde klas-
sen ten slotte omvatten de grotere dorpen respectievelijk de kleinere dorpen, die vooral 
in het zuiden van het land lagen.307 Het loonverschil tussen de hoogste en de laagste klas-
se bedroeg 16%.308 Probleem was echter dat de tabaksnijverheid inmiddels met een om-
vangrijke economische terugslag te maken had gekregen. Hierdoor voelden fabrikanten 
weinig meer voor invoering van de afspraken. In Valkenswaard gingen de fabrikanten zo 
ver dat zij in plaats van de afgesproken loonbetaling volgens de derde loonklasse gingen 
uitbetalen op het niveau van de lagere vierde klasse. De werknemersbonden kondigden 
vervolgens bij enkele ‘beduidende’ Valkenswaardse sigarenfirma’s een staking aan we-
gens niet-nakoming van de cao, maar nog voordat hieraan uitvoering behoefde te worden 

Afb. 6.21 Peter de Louwere 
(1855-1941) startte al in 1893 met 
een eigen, zij het kleine sigaren-
fabriek (collectie fam. Van Loon-
Swinnen).
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gegeven, werd met de werkgevers overeenstemming bereikt.309 Opnieuw bleek de waarde 
van een collectieve aanpak. In de jaren daarna werden in de landelijke cao’s na het aflopen 
van contractperiode de lonen overigens steeds aangepast aan de marktomstandigheden, 
hetgeen dan kon leiden tot een bijstelling zowel naar boven als naar beneden.310 Na 1920 
troffen werkgevers en werknemers in de tabaksbranche elkaar meer en meer aan de on-
derhandelingstafel, vaak op nationaal niveau, waardoor de plaatsgebonden aspecten sterk 
aan belang inboetten.311 

Na 1900 en vooral na 1908 kwamen de Valkenswaardse arbeiders en werkgevers in toe-
nemende mate tegenover elkaar te staan. Steeds bleek dat de werknemers door collectief 
op te treden in staat waren een positieverbetering te realiseren of een verslechtering daar-
van te voorkomen. Door de collectiviteit konden de arbeiders niet alleen een vuist maken, 
maar konden zij vanuit hun gelederen gaandeweg ook de beste vertegenwoordigers naar 
voren schuiven, de capaciteitscomponent van Poiesz, waardoor de kans op succes toenam. 

Afb. 6.22 Sigarenfabrikant Peter Laurens Moonen (1864-1937) beëindigde in 1915 de samenwerking met 
zijn broer Hendricus en begon een eigen sigarenfabriek aan de Markt. De omvang hiervan bleef echter be-
perkt. Vlnr Jan, Peter Laurens en Betsy Moonen, Adriana Rijnders en Harrie Moonen (collectie Heemkun-
dekring Weerderheem).
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Hoe de werknemersbonden keken naar de Valkenswaardse werkgevers blijkt in retrospec-
tief uit een schrijven uit 1926: ‘Een beetje minder geslepen dan de sigarenfabrikanten te 
Eindhoven maar toch niet zoo, dat men op hen aankan zijn de R.K. Sigarenfabrikanten te 
Valkenswaard. Ook deze zitten in het bloed om te scharrelen en te schipperen, doch nooit 
in het voordeel der werklieden. Organisatiegeest zit er niet veel in. Het zijn meer vrijbui-
ters, die als ze de kans krijgen hun slag slaan, ook op deze treft men een enkele uitzon-
dering. Zij moeten echter van overeenkomsten niet veel hebben. De R.K. Fabrikanten te 
Eindhoven gebruiken ze als hulptroepen bij tijd en wijle; als ze van plan zijn een uitval te 
doen worden ze aangezocht’.312 De werkgevers pareerden deze aantijging door te stellen: 
‘Afwezigheid van samenwerking tusschen fabrikanten had bij stijgenden bloei der Val-
kenswaardsche sigarenindustrie voor gevolg gehad, dat men geen roofbouw op de arbei-
ders pleegde maar dat men elkanders arbeiders wegnam, waardoor zonder eenige storing 
in het bedrijf en zonder inmenging van organisaties de loonstandaard [in 1913] sinds 1900 
met circa 30% was gestegen’. ‘Niet ontkend kan worden, dat aan hun [de Valkenswaardse 
sigarenfabrikanten, HvM] ondernemingsgeest en werkkracht de vlucht van de Valkens-
waardsche sigarenindustrie in hoofdzaak toegeschreven moet worden, waardoor voor de 
doorsnee-arbeiders een gunstiger toestand is verkregen dan op tal van plaatsen met zoo-
genaamde betere patroons’.313 Deze invalshoeken geven treffend de twee ‘gezichten’ weer 
van het ondernemerschap: de sociologische benadering, waarin de ondernemer veeleer 
wordt beschouwd als een uitbuiter van de arbeidersklasse en de economische invalshoek, 
die de ondernemer allereerst ziet als de motor van moderne economische ontwikkeling.

Zoals in hoofdstuk 5 is besproken, hebben de arbeiders in Valkenswaard op politiek ge-

Afb. 6.23 Personeel en eigenaar van de tabaksfirma Van Gerwen en Van den Dungen, circa 1920 (collectie 
H. Mélotte).
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bied in Valkenswaard lange tijd nauwelijks invloed gehad, in tegenstelling tot de sigaren-
fabrikanten. Hiermee nam Valkenswaard evenwel geen uitzonderingspositie in. Hierdoor 
vormde het politieke toneel geen optie om de feitelijke en de gewenste situatie nader tot 
elkaar te brengen. In 1918 telde Valkenswaard drie politieke groeperingen: RK Vereeni-
ging Gemeentebelang, Recht voor Allen en de SDAP. Van de eerste twee groeperingen is 
de oprichtingsdatum niet bekend. De enige ‘arbeiderspartij’ was de SDAP. Deze telde in 
1918 in totaal acht leden, die tot dan toe aangesloten waren geweest bij de Eindhovense 
afdeling. Pogingen om in 1914 een Valkenswaardse SDAP-afdeling op te richten leden 
schipbreuk.314 Pas in 1918 kwam het tot een eigen afdeling, hoewel de administratie en 
het secretariaat in Eindhoven bleven. Niemand durfde namelijk bestuursfuncties te aan-
vaarden, uit angst voor broodroof, temeer daar de socialisten bijna allemaal sigarenma-
kers waren, die in huizen van hun werkgevers woonden.315 Aan de gemeenteraadsverkie-
zingen van 1919, waaraan voor het eerst alle mannen mochten deelnemen, deed de SDAP 
in Valkenswaard echter niet mee. Dat gebeurde pas bij de verkiezingen van 1927, waar de 
partij twee van de elf zetels bemachtigde. Daardoor konden C. Snellen en J. Compen na-
mens de SDAP in de gemeenteraad plaatsnemen en werden de arbeiders voor het eerst 
als groep in de raad vertegenwoordigd. Over het geheel genomen hebben de arbeiders tij-
dens de onderzochte periode, 1850-1920, via de politiek nauwelijks mogelijkheden gehad 
om verbetering te brengen in hun positie.

Conclusies collectieve opties

De eerder op basis van de specifieke samenstelling van de Valkenswaardse tabaksindus-
trie, namelijk relatief veel grote ondernemingen, geformuleerde hypothese van een rela-
tief late maar vervolgens snelle organisatie van de tabakswerkers resulterend in een re-
latief hoge organisatiegraad, wordt door de uitkomsten van het onderzoek bevestigd. De 
organisatie aan zowel werknemers- als werkgeverszijde kwam in Valkenswaard relatief 
laat op gang. Pas na de eeuwwisseling werden schoorvoetend organisatie-initiatieven ge-
nomen vanuit de plaatselijke rooms-katholieke kerk. Op dat moment waren er ook voor 
het eerst voldoende sigarenmakers die als gezinshoofd primair afhankelijk waren van de 
inkomsten van de sigarenfabriek zodat kon worden gesproken van een zekere ‘massa’. 
Niet alleen de permanentie van het proletariaat, maar ook de samenstelling ervan blijkt 
een factor van betekenis te zijn geweest. Toch gaven de tabakswerkers in 1900 in eerste 
instantie de voorkeur aan een verbruikscoöperatie op neutrale basis; wellicht hebben po-
sitieve ervaringen met de coöperatieve organisatievorm vanuit de plaatselijke landbouw 
hieraan bijgedragen. Van een verbruikscoöperatie werd eerder en meer resultaat verwacht 
in materiële zin waardoor de ist- en de soll-positie daadwerkelijk meer met elkaar in over-
eenstemming konden worden gebracht zonder de werkgevers in verlegenheid te brengen. 
Maar ook in immateriële zin had de coöperatieve organisatievorm effect. Zoals De Een-
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dracht al aangaf, versterkte deze organisatievorm namelijk de emancipatie en het zelfver-
trouwen van deze werknemerscategorie.316 Zij onttrokken zich daarmee in zekere zin ook 
aan de paternalistische beïnvloedingsvormen van de patroons en de plaatselijke midden-
stand, zoals de gedwongen winkelnering. Met de coöperatie werd het pad geëffend voor 
de vakorganisaties die later in het decennium echt vorm zouden krijgen. Doordat de ar-
beidersorganisatie later dan elders op gang kwam, was de aversie van de rooms-katholie-
ke kerk niet meer gericht tegen het organiseren van de arbeiders als zodanig, maar vooral 
tegen de socialistische variant daarvan. Voor de protestants-christelijke en de federatieve 
vakverenigingen was in Valkenswaard geen rol weggelegd.

Hoewel in de voorafgaande periode zowel door de rooms-katholieke kerk als van so-
cia lis tische zijde druk was uitgeoefend om te komen tot organisatie, hebben strikt be-
schouwd de Valkenswaardse arbeiders in 1909 uiteindelijk zelf het initiatief daartoe ge-
nomen. Maar dit gebeurde pas nadat de invoering van de Wet op de Arbeidsovereenkomst 
daartoe mo gelijkheden had geschapen en het bewustwordingsproces door buitenstaan-
ders uit Eind hoven was aangewakkerd, waardoor de soll- en de ist-posities uit elkaar gin-
gen lopen en een motivatie tot gedragsverandering ontstond. Hierin is ook een element 
herkenbaar van de moral economy in de betekenis die Thompson en Attila Aytekin daar-
aan toekennen, na melijk het begrip rechtvaardigheid. De grens, gevormd door een alge-
mene consensus over wat rechtvaardig en wat onrechtvaardig is, was overschreden.317 De 
buitenstaanders, zo wel de Eindhovense activisten als de verschillende sprekers van elders, 
gaven ook de mo ge lijkheden aan, namelijk organisatie. Opvallend vaak namen allochto-
nen zowel in de katholieke als de socialistische vakbondsafdeling in bestuurlijke zin het 
voortouw. Ver der waren op dat moment de omstandigheden optimaal. Niet alleen was in-
middels een zekere massa van sigarenmakers-gezinshoofden ontstaan, maar ook hadden 
de materiële omstandigheden bij de sigarenmakers een dieptepunt bereikt. Het jaar 1910 
was immers het peilmoment waarop relatief de minste sigarenmakersgezinnen werden 
aangeslagen voor de hoofdelijke omslag en ook betaalde op dat moment bijna geen en-
kel sigarenmakersgezin met schoolgaande kinderen het volle bedrag aan schoolgeld. De 
materiële nood was derhalve groot en er was sprake van een ‘massa’ die daarmee werd 
geconfronteerd. Deze context van gezamenlijke factoren schudde de arbeiders wakker uit 
hun lethargie en gaf een sense of urgency. Er was sprake van een gezamenlijk en een di-
rect gevoeld belang, terwijl de samenstelling van de plaatselijke economische structuur 
met de grote fabrieken op dat moment deze ontwikkeling in de hand werkte.318 Dit resul-
teerde erin dat na twee jaar, in 1911, al 75% van de tabakswerkers lid was van een vakver-
eniging.319 

De rol die de katholieke kerk via de lagere geestelijkheid in dit organisatieproces speel-
de, was ook in Valkenswaard groot.320 Weliswaar stimuleerde de plaatselijke clerus de or-
ganisatieactiviteiten, maar wel sterk vanuit een defensieve invalshoek, namelijk uit angst 
voor de invloed van het socialisme. De druk tot organisatie kwam dan ook van buitenaf: 
van de kerk dan wel via de socialistische propaganda-activiteiten vanuit het nabije Eindho-
ven. Uiteindelijk kreeg de socialistische tabaksbewerkersbond in Valkenswaard ondanks 
alle tegenwerking toch relatief veel leden, maar de directe macht van deze bond was be-
perkt. De macht, die via indirecte beïnvloeding werd uitgeoefend lijkt veel groter te zijn 
geweest. Dat het merendeel van de sigarenmakers zich katholiek organiseerde, kan te ma-
ken hebben gehad met wat Heerma van Voss noemt ‘het belang van een goede reputa-
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tie’.321 Het lidmaatschap van een katholieke bond leverde immers nagenoeg dezelfde voor-
delen op als dat van een neutrale vereniging, maar deed minder afbreuk aan de reputatie 
bij de lokale elite.322 Voor het merendeel van de arbeiders liep het bewustwordingsproces 
dan ook parallel aan de ontwikkeling van de katholieke emancipatie, die in Valkenswaard 
rond de Eerste Wereldoorlog inzette. In betrekkelijk korte tijd werden onder het katholie-
ke vaandel tal van maatschappelijke activiteiten geïnitieerd. Waar elders vaak begonnen 
werd met de oprichting van een standsvereniging van werklieden, vormde in Valkens-
waard de oprichting ervan het sluitstuk van het proces. De sterke eenzijdigheid van de in-
dustriële ontwikkeling maakte dat de arbeidersklasse in Valkenswaard vrijwel uitsluitend 
uit arbeiders uit de sigarenindustrie bestond. Pas toen ook andere werklieden zich gingen 
verenigingen in kleinere organisaties kwam de noodzaak voor een werkliedenvereniging 
naar voren. Hierbij speelden op de achtergrond zeker ook de diocesane ontwikkelingen 
een rol.

De analyse van de collectieve vereniging in Valkenswaard maakt duidelijk dat een be-
perking van de analyse tot arbeidersvakbonden niet terecht is. Vakbonden vormen niet 
alleen slechts één van de mogelijke collectieve opties, maar de analyse laat ook zien dat 
arbeidersactiviteiten van invloed zijn geweest op de activiteiten van de werkgevers en die 
van de kerkelijke autoriteiten. Pas door ze in onderlinge samenhang te beschouwen, kan 
het totale proces worden begrepen. De analyse laat ook zien dat aan arbeiderszijde in Val-
kenswaard de collectieve actie verliep van zelfhulpgroepen via vakvereniging naar po li tie-
ke partij, een patroon dat elders ook zichtbaar is, bijvoorbeeld in (groot-)Eindhoven. Wel 
is de invloed van de politieke component, zeker tot 1920 uitermate beperkt geweest. Het 
arbeidsconflict van 1913 markeerde een omslagpunt in de verhouding tussen werkgevers 
en werknemers. De laatsten hadden laten zien dat de macht van het getal werkte. De pa-
ternalistische verhouding verzakelijkte en werd steeds meer geïnstitutionaliseerd en ge-
professionaliseerd, bijvoorbeeld door de rol die vakbonden of werkgeversverenigingen 
gingen spelen in de cao-onderhandelingen. De stelling van Walkowitz, dat lokale om stan-
digheden de sociale context vormden voor protest en het belang van bewustwording daar-
bij, kan op basis van de Valkenswaardse constateringen worden onderschreven.323

Conclusies inzake acceptatie, aanpassing en verzet

In dit hoofdstuk is nagegaan welke gelegenheid er was om ingeval van een kloof tussen 
de feitelijke en gewenste situatie (ist en soll), deze te dichten, in welke mate de beschikba-
re opties daadwerkelijk werden benut en welke onderlinge samenhang daarbij zichtbaar 
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was. Deze mogelijkheden zijn nagegaan op individueel niveau (met als opties het huwe-
lijk, onderwijs-, ondernemerschaps- en beroepscarrière, en emigratie), op gezinsniveau 
(optimalisering inkomsten, inzet gezinsleden en emigratie) en op dat van het collectief 
(werknemers- en werkgeversorganisaties). Als deze opties worden geplaatst in het model 
van Heerma van Voss, blijken de individuele opties en die op gezinsniveau voor het over-
grote deel in het loyalty-repertoire te passen, met uitzondering van de emigratie-optie, die 
zowel voor het individuele als het collectieve niveau ondergebracht moet worden in het 
exit-repertoire. Heerma van Voss benadrukt het belang van een goede reputatie en fatsoen 
in dit loyale repertoire.324 Dit zijn feitelijk sociale normen. Wat Heerma van Voss niet ex-
pliciet onder ‘reputatie’ opneemt maar wat daar eigenlijk wel onder gerangschikt moet 
worden, zijn de uitingen van de moral economy, bijvoorbeeld als het gaat om het creëren 
van een sociaal vangnet. Ook hier kan gesproken worden van een sociale norm die het 
handelen van individuen beïnvloedt. Het mogelijke huwelijksuitstel bij onvolledige ou-
derlijke gezinnen en de inzet op jonge leeftijd van thuiswonende kinderen in het arbeids-
proces kunnen dan ook worden gezien als een uiting van het achterstellen van het eigen 
belang bij dat van het gezin. Klep noemt de schaarse grond de ‘magneet die het gezin bij 
elkaar hield’ omdat kinderen met hun arbeid en het daarmee in het gezin ingebrachte in-
komen een claim opbouwden op het landbezit van hun ouders.325 Maar de vraag is of die 
stelling volledig opgaat voor Valkenswaard. Zoals eerder is gebleken had een groot deel 
van de landbouwers immers nauwelijks grond in eigendom net zo min als dat bij de si-
garenmakersgezinnen doorgaans het geval was. Veeleer is de noodzaak om gezamenlijk 
te overleven – subsistence en daardoor het normen- en waardenpatroon van de moral econ-
omy – de ‘magneet’ geweest waardoor kinderen het ouderlijke gezin pas konden verlaten 
zodra de gezinssituatie (loyality), de eigen economische zelfstandigheid en de eigen finan-
ciële situatie dat toelieten.

Ook bij de collectieve opties, die grotendeels tot het voice-repertoire behoren, spelen ele-
menten uit het loyalty-repertoire een rol, zoals ‘reputatie’. Zo werd in Valkenswaard eer-
der een sigarenmakersvereniging opgericht op coöperatieve grondslag dan een vakvereni-
ging. Deze vereniging ageerde niet tegen de materiële omstandigheden of tegen de geves-
tigde orde, maar probeerde om, gegeven de omstandigheden, het rendement van de be-
schikbare inkomsten te optimaliseren. Hoe belangrijk ‘reputatie’ was bleek bijvoorbeeld 
toen geruchten in de wereld kwamen dat de vereniging was geïnfiltreerd door socialisten 
met als gevolg dat zij kort daarna werd opgeheven. Ook in de keuze van vakvereniging 
maakte ‘reputatie’ het verschil. Zoals Heerma van Voss ook opmerkt, schaadde, zeker na 
de aanvangsfase, het lidmaatschap van een katholieke vakvereniging de reputatie minder 
dan die van een neutrale, lees socialistische, vakbond.326

Als alle in dit hoofdstuk onderzochte mogelijkheden om de ist- en de soll-positie bij el-
kaar te brengen op een rij worden gezet en in onderling verband worden beschouwd, dan 
wordt een patroon zichtbaar. De industrialisatie zorgde in Valkenswaard voor een con-
tinue en langzaam stijgende vraag naar arbeid, bij voorkeur van jongeren. Omdat deze 
vraag slechts langzaam steeg, kon hierin grotendeels plaatselijk worden voorzien. Steeds 
meer kinderen uit boerengezinnen gingen in de sigarenindustrie werken. Zo vulden ze 
het gezinsinkomen aan zodat ook boerengezinnen met weinig land konden overleven. 
Ook zorgden thuiswerk, een eigen groentetuin en wat kleinvee voor een aanvulling op het 
gezinsinkomen. Het verhogen van het gezinsinkomen door het in huis nemen van kost-
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gangers was een optie die slechts beperkt werd toegepast. Wel werden in voorkomende 
gevallen familieleden voor korte of langere tijd opgenomen, hetgeen uit sociaal oogpunt 
kon gebeuren (moral economy) door het bieden van een pied-à-terre, of als tijdelijk tussen-
station voorafgaand aan een zelfstandige vestiging in of buiten Valkenswaard. Omdat ze 
zelf geld verdienden, werden steeds meer jongeren al op relatief jonge leeftijd economisch 
zelfstandig werden waardoor in deze categorie een daling van de huwelijksleeftijd optrad. 
Maar de huwelijksplannen werden soms doorkruist omdat het gezin de arbeidsinkom-
sten nog niet kon missen, een vroeg huwelijk een aantasting van het familiekapitaal op 
termijn betekende of vanwege het overlijden van een of beide ouders. Aangezien de ge-
middelde levensduur in de onderzochte periode steeg, kwam dat laatste evenwel steeds 
minder voor. De mogelijkheden om via het huwelijk sociale stijging te realiseren waren 
beperkt want bijna altijd werd gehuwd in eigen kring (homogamie). Emigratie was een 
optie die in Valkenswaard relatief slechts weinig werd benut, noch op individueel niveau 
noch op dat van het gezin. Blijkbaar ontbrak het buiten Valkenswaard aan perspectief dat 
een vertrek rechtvaardigde. Zeker bij vrouwen maar vaak ook bij mannen was een huwe-
lijk de oorzaak van een defi nitief vertrek. De verbeteringen in omstandigheden moesten 
dus bij voorkeur in Valkenswaard worden gevonden. Maar vooruitgang via voortgezet on-
derwijs of door een beroepscarrière was niet of slechts beperkt mogelijk. Ook de aanwe-
zige opties om een eigen sigarenfabriekje te starten werden relatief weinig aangegrepen. 

Afb. 6-24 Het huwelijk van schoolmeester Piet Renders en Josephina Baken in 1907 (collectie Chr. van den 
Besselaar).
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De mogelijkheden van sociale stijging waren dan ook uiterst beperkt. Dit was geen typisch 
Valkenswaards verschijnsel want Janssens concludeert dit bijvoorbeeld ook voor het ne-
gentiende-eeuwse Tilburg, Cohen voor het Noord-Ierse Tullylish en Crew voor de Duitse 
stad Bochum in diezelfde periode.327

De optie die uiteindelijk resteerde om verbetering te realiseren lag dan ook binnen de 
tabakssector zelf. Maar deze collectieve optie werd pas realiteit toen meer gezinshoofden 
in deze sector werkzaam raakten en de inkomsten uit het werk in de industrie niet lan-
ger aanvullend waren voor het gezinsinkomen. Zeker toen er van buitenaf zowel een be-
wustwordingsproces in gang werd gezet als de weg werd gewezen om verbeteringen te 
realiseren. Ook ontstond er een sense of urgency omdat steeds meer arbeidersgezinnen 
verarmden. De collectieve optie werd allereerst toegepast binnen de gegeven financiële 
kaders, door de oprichting van een verbruikscoöperatie. Vervolgens werd gepoogd om de 
financiële kaders te verruimen via de oprichting van vakbonden om loonsverhoging af te 
dwingen. De rooms-katholieke variant had daarbij door de werking van het loyalty-prin-
cipe veelal de voorkeur boven de socialistische, maar de activiteiten van de laatste bevor-
derden de ontwikkeling van de eerste in niet geringe mate. Zowel de verbruikscoöpera-
tie als de vakbondsoptie leidde in Valkenswaard tot succesvolle resultaten, zo is gebleken. 
Ook zorgden zij voor een tegenwicht voor de tot dan toe nagenoeg ongebreidelde onder-
nemersmacht, zowel als het ging om gedwongen winkelnering als om de bepaling van de 
loonhoogte. De door de staking van 1913 afgedwongen gunstige loonclassificatie leidde, 
samen met de economisch voorspoedige periode tijdens de Eerste Wereldoorlog ondanks 
de hoge inflatie tot een positieve loonontwikkeling. Een van de gezinsopties, de inzet van 
jongeren, kon daardoor worden aangepast: in plaats van twaalf jaar werd een leeftijd van 
veertien jaar gangbaar als moment voor het gaan verrichten van betaalde fabrieksarbeid.

Gedurende een groot deel van de onderzochte periode werden de veranderingen op 
economisch en sociaal gebied geaccepteerd maar gaandeweg leidden deze tot een aan-
passing van het gedrag; in eerste instantie op individueel niveau en dat van het gezin. In 
toenemende mate werden thuiswonende kinderen ingezet in het fabrieksproces om zo 
een toereikend gezinsinkomen te genereren, al dan niet aangevuld met de revenuen van 
thuiswerk, de opbrengst van een moestuin en wat kleinvee. De kinderen in de tabaksnij-
verheid verkregen relatief jong een behoorlijke mate van economische zelfstandigheid en 
konden zo doorgaans eerder trouwen dan hun niet in de tabakssector werkzame dorps-
genoten. Maar deze inkomensoplossing had steeds een tijdelijk karakter, aangezien met 
het vertrek van het kind ook een deel van het gezinsinkomen wegviel. Een structurele ver-
betering bleek alleen te realiseren door de collectieve optie, waarbij eerst de bestedings-
mogelijkheden werden verruimd via de verbruikscoöperatie en daarna ook inkomensver-
betering werd afgedwongen met collectieve acties. Maar de collectieve aanpak werd pas 
werkelijkheid nadat voornamelijk buitenstaanders niet alleen een bewustwordingsproces 
op gang hadden gebracht, waardoor de gewenste situatie ging verschillen van de feitelijke 
situatie, maar zij ook een weg wezen om de ontstane kloof tussen de ist- en de soll-positie 
te dichten.

Het collectieve optreden van de arbeiders leidde ook tot een collectieve tendens bij de 
kerk en de werkgevers. De dreiging van socialistische vakbonden maakte de kerk niet al-
leen ontvankelijk voor organisatie van de arbeiders – zij het onder roomse vlag – maar 
ging deze ook actief stimuleren en gaf daarmee de collectieve actie van de werknemers te-
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327   Janssens, ‘Voor een dubbeltje geboren’, 159-160; Cohen, Linen, family and community, 267; Crew, Town in the 
Ruhr, 67-73 en 222.

gelijkertijd een extra impuls. De relatief hoge organisatiegraad van de sigarenmakers die 
daarvan het gevolg was, leidde tot een succesvolle algemene staking in 1913, die op zijn 
beurt weer aanleiding was voor een collectieve ontwikkeling bij de werkgevers. Zij gin-
gen zich eveneens organiseren en versterkten zo hun positie. Ook bij de kerk en de werk-
gevers was sprake van een ist- en soll-positie, waarbij de activiteiten werden gericht op de 
transitie van de feitelijke naar de gewenste situatie.

De ontwikkeling in Valkenswaard laat opnieuw zien dat ook in de vierde laag van het 
ordeningsmodel – die van het gedrag – elkaar beïnvloedende bewegingen optraden, die 
eveneens inwerkten op de andere lagen van het model. Bijvoorbeeld op de economische 
structuur – waarbij de grotere fabrikanten gezamenlijk relatief betere inkoopcondities 
wisten te bedingen – maar ook op de sociale structuur als het gaat om de ontwikkeling 
van de inkomens(ongelijkheid) of op de mate waarin arbeid door jonge kinderen nodig 
was en op de verschuiving die uiteindelijk plaatsvond in de machtsstructuur, de derde laag 
van het model.



Afb. 7.1 Boerderijen in het gehucht Geenhoven (collectie Heemkundekring Weerderheem).

Afb. 7.2 De sigarenfabriek van 
de firma Beeks en Van Ros-
sum, circa 1915 (collectie H. van 
Mierlo).



7  De vorming van een industriële 
gemeenschap

 Ondernemersmacht en arbeiderskracht

Inleiding

In deze studie is onderzoek gedaan naar een industriële gemeenschap zoals die tussen 
1865 en 1920 in Valkenswaard tot stand is gekomen. Dit veranderingsproces is geanaly-
seerd aan de hand van een in het eerste hoofdstuk ontwikkeld ordeningsmodel met een 
kern van vier lagen of niveaus: de economische structuur, de sociale structuur, macht en 
elite, en gedrag. Elk van deze lagen is in de voorafgaande hoofdstukken aan de hand van 
onderzoeksvragen behandeld en van afsluitende conclusies voorzien. Daarbij werd dui-
delijk dat de vorming van een industriële samenleving draaide om de ondernemer en de 
arbeider, die niet zonder maar ook niet altijd met elkaar bleken te kunnen. De onderne-
mer verwierf als motor van economische vernieuwing en vooruitgang macht over zijn 
werknemers, hun gezinsleden en anderen in de samenleving; de arbeider had niet alleen 
de kracht om – binnen de beperkingen van zijn bestaan – zijn leven vorm en inhoud te 
geven, maar slaagde er ook in om – samen met anderen – als collectief een effectief te-
genwicht te vormen tegen zijn werkgever: ‘ondernemersmacht en arbeiderskracht’. Deze 
beide factoren blijken een cruciale invloed te hebben gehad op de vorming van een indus-
triële samenleving in Valkenswaard.

In dit laatste hoofdstuk worden de vier lagen van het ordeningsmodel met elkaar ver-
bonden om een antwoord te kunnen geven op de centrale onderzoeksvraag hoe zich in 
Valkenswaard de vorming van een industriële gemeenschap heeft voltrokken. Het hoofd-
stuk wordt afgesloten met het signaleren van een aantal hedendaagse ontwikkelingen die 
opvallende overeenkomsten lijken te vertonen met die van een eeuw geleden, en met en-
kele suggesties voor verder onderzoek.

De vorming van een industriële gemeenschap

Deze studie heeft laten zien dat de vorming van een industriële samenleving in Valkens-
waard in de periode 1865-1920 een ingrijpend en complex veranderingsproces is geweest. 
In binnen- en buitenlandse studies – voor Noord-Brabant onder meer voor Woensel, Aar-
le-Rixtel, Wanroij, Boxtel, Roosendaal en Geldrop – zijn veranderingsprocessen op lokaal 
niveau weliswaar vaker onderwerp van onderzoek geweest, maar zoals in hoofdstuk 1 al is 
aangegeven, worden hierin de verbindingen tussen de verschillende waargenomen pro-
cessen of dimensies meestal niet gelegd. Om die dwarsverbanden wel te kunnen leggen 
en zo het veranderingsproces goed te kunnen begrijpen en te doorzien is in deze studie 
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gebruikgemaakt van een ordeningsmodel bestaande uit vier onderling verbonden lagen. 
Deze zijn in de eerdere hoofdstukken ‘laagsgewijs’ besproken en behandeld. In dit laatste 
hoofdstuk worden de onderlinge delen met elkaar verbonden.

In de eerste laag van het ordeningsmodel – die van de economische structuur – werd een 
ingrijpend en omvangrijk veranderingsproces zichtbaar waarin in iets meer dan één ge-
neratie de ambachtelijk-agrarische structuur veranderde in een eenzijdig op de tabaksnij-
verheid georiënteerde industriële structuur met relatief grootschalige ondernemingen die 
in handen waren van autochtone entrepreneurs. De snelheid en intensiteit van dit ver-
anderingsproces zijn opvallend omdat ook in Valkenswaard, zij het veel minder promi-
nent dan in de omliggende gemeenten, kleinschalige en op zelfvoorziening gerichte land-
bouw het belangrijkste middel van bestaan was, een sector die, zoals ook in deze studie 
is vastgesteld, geen optimale voedingsbodem vormde voor grootschalig industrieel onder-
nemerschap. Dit was het gevolg van de mentaliteit die pre-industriële agrarische samen-
levingen kenmerkte, waarin door de marginale landbouwopbrengsten bestaanszekerheid 
en niet winstmaximalisatie centraal stond, waarin risico’s werden vermeden en die slechts 
een beperkte monetaire component kenden.1 Ook ontbrak – in tegenstelling tot andere, 
eerder geïndustrialiseerde plaatsen als Geldrop en Woensel – een proto-industriële fase, 
een periode die bijvoorbeeld door Mendels juist wordt gezien als voorbereiding op de mo-
derne industrialisatie met onder andere kapitaalaccumulatie en de ontwikkeling van en-
trepreneurskwaliteiten.2 Deze studie heeft aangetoond dat in Valkenswaard desondanks 
relatief grootschalig ondernemerschap ontstond vanwege de aanwezigheid van een ver-
houdingsgewijs brede, niet-agrarische maatschappelijke bovenlaag. Deze niet-agrarische 
bovenlaag bood door de combinatie van mentale houding en financiële mogelijkheden 
een uitstekende uitgangspositie voor het ontstaan van industrieel ondernemerschap, ze-
ker toen aansluiting van de gemeente op het internationale spoorwegnet in beeld kwam. 
Niet alleen was de initiator van de industrialisatie afkomstig uit deze bovenlaag, maar ook 
waren het voornamelijk autochtonen uit dezelfde niet-agrarische elite die zich in het laat-
ste kwart van de negentiende eeuw ontwikkelden tot grote tabaksfabrikanten. De hypo-
these van Sombart dat industriële ontwikkeling vooral een allochtone aangelegenheid is, 
is in Valkenswaard dan ook niet gevalideerd.3

Dat Valkenswaard een relatief omvangrijke niet-agrarische maatschappelijke bovenlaag 
kende was mede een gevolg van een eerdere plaatselijke historische ontwikkeling, de val-
kerij, die bloeide tot aan het einde van de achttiende eeuw. Het beroep van valkenier 
kende grotendeels dezelfde kenmerken als van wat later ‘ondernemerschap’ zou worden 
genoemd: risicovol, marktgericht, internationaal en met een streven naar winstmaxima-
lisatie, rijkdom en status. De valkerij heeft in Valkenswaard in belangrijke mate bijgedra-
gen aan het opkomen van een verhoudingsgewijs omvangrijke niet-agrarische en relatief 
kapitaalkrachtige maatschappelijke bovenlaag en daarmee aan een grotere kans op het 
ontstaan van grootindustrieel ondernemerschap. Anders dan bijvoorbeeld in Eindhoven 
het geval was, had de Valkenswaardse ondernemerspopulatie daardoor een sterk autoch-
toon karakter.4 De Valkenswaardse situatie sluit aan bij de constatering van Schaller aan-
gaande het negentiende-eeuwse Duitse Ulm. Daar kwamen de plaatselijke industriëlen 
eveneens voornamelijk voort uit de ambachtelijke stand: zij stamden uit ‘alteingesesse-
nen Familien’ met enig familievermogen, een situatie vergelijkbaar met die van Valkens-
waard.5 Ondernemerschap in de tabaksnijverheid vanuit het landbouwmilieu kwam, zo is 
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8  Pel, Economische bedrijvigheid in transitie, 328.

gebleken, in Valkenswaard weliswaar voor, maar de omvang daarvan bleef achter bij het 
gemiddelde aandeel van de landbouw in de bevolkingssamenstelling, terwijl daarnaast de 
betreffende ondernemingen veelal beperkt van omvang bleven. Crouzet en Honeyman 
constateren ditzelfde in de achttiende en negentiende eeuw in het Verenigd Koninkrijk 
maar geven daarvoor geen verklaring.6 In deze studie is gebleken dat de oorzaak hiervan 
– althans in Valkenswaard – moet worden gezocht in de eerder genoemde pre-industriële 
risicomijdende agrarische mentaliteit en de beperkt voorhanden zijnde financiële midde-
len in de landbouwsector.

Van den Brink legt in zijn studie van Woensel (1670-1920) op basis van de chronolo-
gie van twaalf verschillende veranderingsprocessen op economisch, politiek en cultureel 
gebied het primaat van de veranderingen bij de politiek, zowel chronologisch als cau-
saal.7 Maar hij maakt daarbij geen onderscheid in voorwaardenscheppende en initiërende 
veranderingen. Wijzigingen in politiek en infrastructuur – zoals de aanleg van verharde 
doorgangswegen en de realisatie van een spoorverbinding – kunnen het op gang komen 
van het industrialisatieproces weliswaar vergemakkelijken, maar infrastructurele voor-
waarden bewerkstelligen op zich geen economische expansie.8 Dit onderzoek laat zien 

Afb. 7.3 Het Valkenswaardse station. De spoorverbinding met Eindhoven en België leverde een belangrijke 
bijdrage in de ontwikkeling van de tabaksnijverheid in Valkenswaard (collectie H. van Mierlo).
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dat het de ondernemers zijn die deze voorwaarden moeten benutten en daarmee zorgen 
voor economische ontwikkeling. In Valkenswaard blijkt één inwoner die economische 
verandering in gang te hebben gezet. Dat was Jan van Best senior, die in 1865 voor zijn 
drie zonen een fabriek opzette in wat op dat moment een groeimarkt was, namelijk die 
van de tabak en de sigaren. Een van die zonen, Jan van Best junior, bouwde als entrepre-
neur pur sang dit bedrijf in betrekkelijk korte tijd sterk uit en diende daarmee anderen ter 
plaatse tot voorbeeld. De betekenis van ondernemerschap in het economische ontwikke-
lingsproces komt scherp naar voren als het Noord-Brabantse Boxtel wordt vergeleken met 
Valkenswaard. Voor beide gemeenten golden dezelfde infrastructurele omstandigheden. 
Wel kende Boxtel een belangrijke proto-industriële voorfase.9 Desondanks telde Boxtel in 
de negentiende eeuw weinig ondernemers van formaat: ‘De meesten namen nauwelijks 
risico’s en misten het vermogen om te anticiperen op veranderingen in de markt’, aldus 
Pel. Ook was de financiële positie van de meeste bedrijven niet sterk en ontbrak het aan 
‘puissant rijke ondernemers’.10 Deze studie toont aan dat Valkenswaard vooral op deze ele-
menten beter scoorde door de aanwezigheid van een relatief grote niet-agrarische maat-
schappelijke bovenlaag, zodat de goede infrastructurele positie van deze gemeente wel 
kon worden benut. Daarmee wordt zichtbaar dat het ondernemerschap – zoals Baumol 
en Lesger stellen – ook een allocated resource is, die onder invloed staat van de omgeving. 
De specifieke Valkenswaardse historische ontwikkeling is, zoals is gebleken in dit onder-
zoek, zo’n omgevingsfactor.11

De tabaksnijverheid gold in de tweede helft van de negentiende eeuw als een groei-
markt. Deze kende door de afwezigheid van mechanisatie, de beperkte omvang van de 
voor een start vereiste investeringen en de in Valkenswaard gaandeweg volop aanwezige 
kennis van tabak een relatief lage instapdrempel. Daardoor telde deze markt zowel op lo-
kaal als op regionaal, nationaal en internationaal niveau vele ondernemers. De structuur 
van de Valkenswaardse tabaksnijverheid kenmerkte zich door de aanwezigheid van een 
klein aantal grote tabaksondernemingen die steeds zorgden voor ruim de helft van de 
plaatselijke werkgelegenheid. De structuur week daarmee wezenlijk af van die in omlig-
gende tabakscentra, waar voor kleinere ondernemers een grotere rol was weggelegd. In 
deze studie is het belang van dit verschil blootgelegd. Zo zorgde de verhoudings gewijs 
hoge mate van concentratie in Valkenswaard – in tegenstelling tot elders – voor een sta-
biele ontwikkeling met een continue aanwas van werkgelegenheid en voor werkzeker-
heid. Daarnaast worden in de literatuur ook andere gevolgen van grootschaligheid on-
derkend op gebieden als mentaliteit, groeidenken, sociale aspiraties, het open staan voor 
verandering en innovatie, en het toepassen van paternalistische emolumenten, belonin-
gen die buiten het normale loon vallen.12 Op basis van dit onderzoek blijkt dat aan deze rij 
machtsontwikkeling, snelheid van arbeidsorganisatie en collectieve arbeiderskracht kun-
nen worden toegevoegd. De laatste aspecten – waarop later nog wordt teruggekomen – la-
ten zien dat de structuur van de economische ontwikkeling ook de andere lagen van het 
ordeningsmodel in belangrijke mate heeft beïnvloed. De sterke concentratie in de plaatse-
lijke tabaksnijverheid blijkt in belangrijke mate eveneens een gevolg te zijn geweest van 
de aanwezigheid van een kapitaalkrachtige maatschappelijke bovenlaag. Dit onderzoek 
heeft namelijk aangetoond dat de voor grote tabaksondernemingen benodigde financië-
le middelen slechts beschikbaar waren bij leden van de plaatselijke elite. Opnieuw wordt 
hier ondernemerschap zichtbaar als een allocated resource.
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De tabaksnijverheid kende door de grote concurrentie, de afwezigheid van mechani-
satie en het marktsegment – dat van de goedkopere sigaar – waarin de Valkenswaardse 
ondernemers doorgaans actief waren, smalle marges en weinig ruimte voor hoge lonen. 
Mede door het ontbreken van een proto-industriële voorfase bestond de Valkenswaardse 
tabaksarbeiderspopulatie lange tijd voornamelijk uit thuiswonende kinderen van gezins-
hoofden die zelf een, zij het laag, inkomen in andere economische sectoren genereerden 
en voor wie het inkomen van de kinderen een noodzakelijke aanvulling op het gezinsin-
komen betekende. Dit leidde samen met de geboden werkzekerheid tot een push van ar-
beidsaanbod waarvan de tabaksondernemers profiteerden. Die laatsten versterkten hun 
positie als resource allocator door de lonen laag te houden, geholpen door een gebrek aan 
arbeidsalternatieven ter plaatse. Dit continue aanbod van arbeidskrachten vormt een der-
de allocated resource en laat zien dat de tweede laag van het ordeningsmodel – de sociale 
structuur – ook invloed heeft op de eerste laag, de economie. De entrepreneur blijkt wel-
iswaar de motor van de economische verandering te zijn geweest, maar – zo maakt dit on-
derzoek duidelijk – het ondernemerschap is tegelijkertijd gefaciliteerd door de specifieke 
plaatselijke historische ontwikkeling en het doorlopende aanbod van goedkope arbeids-
krachten.

Ondernemerschap, marktontwikkeling en arbeidsaanbod leidden ertoe dat Valkens-
waard in een relatief kort tijdsbestek transformeerde tot een industriële – zij het nage-
noeg geheel op de tabakssector georiënteerde – gemeenschap. Al rond de eeuwwisseling 
was het zwaartepunt van de plaatselijke economie verschoven naar een kapitalistische 
economie die gebaseerd was op een op markt en winst georiënteerd privaat ondernemer-
schap. In deze kapitalistische economie was meer dan de helft van de beroepsbevolking 
werkzaam, terwijl tegelijkertijd minder dan 30% van die beroepsbevolking de landbouw 
als middel van bestaan had. Hoewel het aantal landbouwers in de periode 1850-1920 ook 
in absolute zin daalde, was de afname van het belang van de landbouw in de plaatselijke 
economie vooral een relatieve. Dit onderzoek laat zien dat de plaatselijke industriële en 
agrarische ‘economieën’ deels aan elkaar gerelateerd waren, een verbinding die werd ge-
vormd door de thuiswonende boerenzonen en -dochters, werkzaam in de tabaksnijver-
heid. In eerste instantie waren dat vooral kinderen van boeren met weinig of geen eigen 
grondbezit, maar later gingen ook kinderen van de grotere landbouwers in de sigarenfa-
briek werken. De paradox was dat de industrie het de kleine boeren op deze wijze moge-
lijk maakte met weinig eigen grondbezit toch een voldoende gezinsinkomen te genere-
ren, maar tegelijkertijd de landbouw ‘uitholde’ omdat deze kinderen nadien niet meer 
terugkeerden naar de landbouw en het ouderlijke bedrijf niet overnamen. De opengeval-
len plaatsen werden ingenomen door derden van wie slechts een deel afkomstig was uit 
Valkenswaard.

In de tweede laag van het ordeningsmodel, de sociale structuur, vonden eveneens ver-
anderingsprocessen plaats. Zo nam tussen 1850 en 1920 de bevolking zo sterk in omvang 
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toe dat Valkenswaard – over de gehele periode bezien – behoorde tot de vijf snelst groei-
ende gemeenten van Noord-Brabant. Als gevolg van het industrialisatieproces sloeg het 
migratietekort om in een overschot en werd er niet alleen méér getrouwd maar gebeurde 
dat ook op jongere leeftijd. Een laatste factor die de bevolkingsgroei positief beïnvloedde, 
maar waarvan geen relatie is vastgesteld met de industrialisatie, was het relatief lage sterf-
tecijfer, dat bovendien een dalende tendens vertoonde. Door de bevolkingsgroei nam de 
omvang van de beroepsbevolking, het arbeidspotentieel, toe evenals het aanbod op de lo-
kale arbeidsmarkt, zij het dat de laatste voor wat het geschoolde gedeelte betreft een in-
elastisch karakter had. Maar ook de samenstelling en het karakter van beide veranderden 
door de industrialisatie substantieel. De verhouding zelfstandig/loondienst wijzigde bij 
de mannen van 75/25 in 1850 tot 27/73 in 1920 en de loondienst-component kreeg daar-
bij een industrieel profiel. De aard van de werkzaamheden in de sigarenindustrie maakte 
deze bedrijfstak geschikt voor de inzet van kinderen en vrouwen. De arbeidsreserve bij de 
jongens was dan ook krap en daarom werden meisjes en ongehuwde vrouwen eveneens 
opgenomen in het fabrieksmatige arbeidsproces, zeker als de financiële situatie in de ge-
zinnen dit noodzakelijk maakte. Door de groei van de tabakssector, de daaruit voortvloei-
ende vraag naar arbeid en de minimale arbeidsreserve bij de jongens en de mannen, werd 
de participatiegraad van meisjes en vrouwen in de tabaksnijverheid relatief hoog, een 
beeld dat ook elders in de regionale tabakscentra naar voren komt. Hier is opnieuw een 
wederzijds belang zichtbaar: arbeidskrachten voor de werkgever en looninkomsten voor 
het gezin van de werknemer.

De nieuwe arbeidersklasse ontstond door een structurele rekrutering van arbeidskrach-
ten door tabaksfabrikanten onder jeugdigen van twaalf jaar en ouder uit weinig bemid-
delde gezinnen en daarmee vooral uit arbeidersmilieus en die van landbouwers met geen 
of een beperkt eigen grondbezit. De geleidelijke en continue groei van het aantal arbeids-
plaatsen faciliteerde deze aannamestrategie, waarbij overigens niet gebleken is dat de fa-
brikanten bij de rekrutering structureel onderscheid maakten naar geslacht. De lokale 
arbeidersklasse bestond als gevolg hiervan lange tijd voornamelijk uit thuiswonende kin-
deren van wie het inkomen fungeerde als een noodzakelijke aanvulling op het gezins-
inkomen. Doordat de beroepsconversie beperkt was, was veelal sprake van een life time 
employment en ontstond al vrij snel een in de woorden van Hanagan ‘permanent proleta-
riaat’.13 Een onderscheid dat Hanagan daarbij niet maakt, maar dat vanwege de aanwezige 
verschillen in afhankelijkheid wel noodzakelijk is, is dat tussen thuiswonende kinderen 
en gezinshoofden werkzaam in de tabaksnijverheid. De inkomsten van de eersten waren 
immers een aanvulling terwijl die van de tweede groep de basis vormden voor het gezins-
inkomen. In Valkenswaard ontstond door de rekruteringsstrategie en het ontbreken van 
een proto-industriële voorfase dan ook pas rond de eeuwwisseling een arbeidersklasse 
waarin gezinshoofden een substantieel aandeel hadden. Dat laatste is mede van invloed 
gebleken op het ontstaan van collectieve activiteiten om de leefomstandigheden te ver-
beteren. Dit facet staat daardoor in nauw verband met de vierde laag van het ordenings-
model, de gedragslaag.14

Dat het economisch belang van de landbouwsector door de voortschrijdende industria-
lisatie sterk afnam, is ook elders aangetoond, maar dat in Valkenswaard ook de samen-
stelling en het karakter van deze sector veranderden, is een nieuw inzicht dat deze studie 
heeft opgeleverd. Door landbouwinnovaties en de arbeidsmogelijkheden in de tabaksin-
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13   Deze term is ontleend aan Hanagan, ‘Agriculture and Industry’.
14   Hanagan, ‘Agriculture and Industry’, 94-98.

dustrie voor thuiswonende kinderen konden landbouwers toe met een geringer grondare-
aal. Het aandeel boeren met een klein eigen grondbezit in de totale landbouwpopulatie 
steeg dan ook van ongeveer de helft in 1880 tot twee derde in 1920. Maar omdat diezelfde 
categorie landbouwers niet alleen problemen ondervond bij de bedrijfsopvolging maar 
ook nadat de thuiswonende verdienende kinderen het ouderlijk huis verlaten hadden, was 
er een doorlopende doorstroming in deze sector. Daarvan maakten landbouwers van el-
ders gebruik, hetgeen resulteerde in een relatief hoog percentage allochtonen in de land-
bouwsector.

De groei van de tabaksnijverheid, gekoppeld aan de eenzijdigheid van de economische 
structuur en de – door de geringe werkgelegenheidsalternatieven en de specifieke fysie-
ke arbeidseisen – beperkte beroepsconversie, leidde ertoe dat de arbeiders in toenemen-
de mate afhankelijk werden van de tabaksindustrie. Deze afhankelijkheid werd versterkt 
door het stijgende aantal gezinshoofden dat werkzaam was in de genoemde sector. Maar 
hoewel de sigarenmakershuishoudens steeds meer afhankelijk werden van de loonin-
komsten uit de tabaksnijverheid, was er over het algemeen geen sprake van een totale ge-
bondenheid aan loon en werkgever. De moestuin, het kleinvee en het thuiswerk zorgden 
voor enige autonomie en leidden aldus tot de vorming van een adaptive family wage econ-
omy. In de landbouwsector zorgde de inzet van thuiswonende kinderen in de tabaksin-
dustrie ervoor dat boerenbedrijven konden volstaan met een relatief gering eigen grond-
bezit hetgeen leidde tot een adaptive family economy. In beide gevallen werden weliswaar 
in het gezin productie en looninkomsten gecombineerd, maar het verschil werd gemaakt 
door de inkomensbron van het gezinshoofd, doorgaans was dit de voor het gezin bepa-
lende factor in zowel financieel als sociaal opzicht. Het gevolg van de adaptive family econ-
omy was dat de kleine landbouwer sterk afhankelijk werd van de looninkomsten van zijn 
thuiswonende kinderen. Het vertrek van deze gezinsleden leidde dan ook vaak tot ophef-
fing van het boerenbedrijf en na het overlijden van de ouders werden deze bedrijven zel-
den of nooit door een van de kinderen voortgezet. De verbinding tussen de landbouw en 
de industrie had in Valkenswaard een intergenerationeel karakter en verliep via de thuis-
wonende kinderen.

De industrialisatie had ook gevolgen voor de omvang en de structuur van de sociale en 
economische ongelijkheid in Valkenswaard. De economische ontwikkeling leidde tot een 
sterke toename van het nominale inkomen. Van economische groei, met een toename 
van het reële inkomen, was vooral sprake in het decennium 1910-1920. De landbouw-
sector droeg aan het totaal verdiende inkomen in 1850 ongeveer de helft bij, een positie 
die in 1920 werd ingenomen door de tabaksindustrie. Maar de revenuen van de laatste 
sector kwamen in ongelijke mate terecht bij de bevolking. Terwijl de inkomensongelijk-
heid in de landbouw-buurgemeente Leende afnam, steeg deze in het zich industrialise-
rende Valkenswaard. In relatieve zin leidde de industrialisatie tot een verdubbeling van 
de inkomensongelijkheid. De upswing van Kuznets, dat wil zeggen de toename van onge-
lijkheid tijdens het industrialisatieproces, trad daarmee ook in Valkenswaard op, zij het 
in een verhulde vorm. Niet alleen was bij de aanvang van de industrialisatie in Valkens-
waard de inkomensongelijkheid al fors, maar deze studie laat ook zien dat het industria-
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lisatieproces daarnaast leidde tot een uiteenlopende ontwikkeling van de ongelijkheid in 
de hoofdberoepsgroepen landbouwer, sigarenfabrikant en sigarenmaker. De toename van 
de inkomensverschillen deed zich tussen 1890 en 1920 vooral voor in de categorieën si-
garenmakers en sigarenfabrikanten, waarvoor de Gini-coëfficiënten bijna verdubbelden. 
Ook tussen beide categorieën bestonden, gemeten op gezinsniveau, grote inkomensver-
schillen hoewel die in de periode 1890-1920 geleidelijk afnamen van een gemiddeld inko-
mensverschil van ruim 1.300% in 1890 tot meer dan 700% in 1920. Bij de gezinnen met 
een sigarenmaker aan het hoofd werd de toename van inkomensongelijkheid op gezins-
niveau veroorzaakt door meewerkende thuiswonende kinderen, terwijl bij de fabrikanten 
de optredende differentiatie in bedrijfsontwikkeling en -omvang daarvan de reden was. 
De thuiswonende en in de tabaksindustrie meewerkende kinderen droegen er daarente-
gen in de landbouwcategorie aan bij dat de inkomensverschillen daar ongewijzigd ble-
ven, ondanks een toename van het aantal kleine landbouwers. Vanwege dit laatste mocht 
namelijk eerder een omgekeerde ontwikkeling worden verondersteld. Dat de revenuen 
van de tabaksindustrialisatie voornamelijk toevloeiden naar de grote tabaksondernemers 
blijkt ook uit de samenstelling van de financiële top-1% van 1920, die uit negen gezins-
hoofden bestond van wie er acht tabaksondernemer waren. Hoewel de grote fabrikanten 
zich posities verwierven in onroerend goed en kredietfinanciering, vormden zij daarin 
niet de overheersende vermogensgroep. De vermogensverschillen waren groot en niet al-
leen vertoonde de verdeling van de vermogens een nog ongelijker beeld dan dat van de in-

Afb. 7.4 Naast de tabaksnijver-
heid kende Valkenswaard alleen 
nog een beperkte schoenenin-
dustrie. Een van de beide schoe-
nenfabrieken in 1920 was die 
van de Gebroeders Bots (fotoar-
chief gemeente Valkenswaard).
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15   Cohen constateert een vergelijkbare ontwikkeling in Tullylish (Cohen, Linen, Family and Community, 122 en 
209); zie ook Hudson (Hudson, The industrial revolution: A New History).

16   Cohen signaleert in Tullylish eenzelfde tendens (Cohen, Linen, Family and Community, 16, 85, 210 en 231).

komens, maar bovendien namen ook de vermogensverschillen in de periode 1880-1920 
verder toe. De toenemende ongelijkheid leidde ertoe dat in 1920 meer dan de helft van de 
Valkenswaardse gezinnen geen enkel vermogensbestanddeel in de vorm van onroerend 
goed bezat en dat 80% van het onroerend goed in handen was van 25% van de gezinnen. 
Zo ontstond in Valkenswaard gaandeweg een toenemende concentratie van kapitaal en 
welvaart bij de elite, vooral bij de grote tabaksfabrikanten, hetgeen leidde tot grotere klas-
senverschillen.15

De gevolgen van de inkomens- en vermogensongelijkheid van de tweede laag worden 
zichtbaar in de derde laag van het ordeningsmodel, waarin het gaat over machts- en elite-
vorming. Deze studie laat zien dat de machtsstructuur sterk veranderde onder invloed 
van het voortschrijdende industrialisatieproces, vooral door het opkomen van een nieu-
we en krachtige machtsbron, namelijk de economische. In deze qua reikwijdte en inten-
siteit krachtigste machtsbron namen de grote tabaksfabrikanten geleidelijk belangrijke 
posities in. In 1920 was de helft van de beroepsbevolking onderworpen aan de economi-
sche macht van een vijftiental grote tabaksondernemers, een situatie die werd versterkt 
door het mono-industriële karakter van de Valkenswaardse economie.16 Deze economi-
sche machtspositie werd aangevuld met belangrijke posities in de financiële en politie-
ke machtsbronnen. Naast deze uit tabaksfabrikanten bestaande machtskern deelden ook 
andere sociale groepen in de machtsbronnen, met uitzondering van de economische. De 
totale groep machthebbers bezat veel gezamenlijke kenmerken met uitzondering van de 
economische. De autochtoon, doorgaans als zelfstandige in het bezit van een goed inko-
men, de rooms-katholieke godsdienst toegedaan en van het mannelijk geslacht. De si-
garenmakers ontbraken in elke machtsbron, behoudens de politieke. Maar daarin figu-
reerden zij pas vanaf 1911, bovendien als eenling en zonder veel aantoonbaar effect. De 
wijzigingen in het machtspatroon illustreren de invloed van de economische veranderin-
gen die, via de toenemende ongelijkheid in de tweede laag van de sociale structuur, resul-
teerden in veranderingen in de derde laag van het ordeningsmodel.

De elite is in deze studie afgebakend op basis van twee criteria, namelijk als behorend 
tot de financiële top-5% gezinsinkomensgenieters en de afwezigheid van een (adaptive) 
family (wage) economy. De aldus afgegrensde bovenlaag bezat naast welstand ook een aan-
zienlijke machtspositie en had verder afwijkende kenmerken qua huwelijkspatroon of ge-
noten onderwijs. De machtspositie was vooral gebaseerd op de economische machtsbron, 
maar werd in belangrijke mate aangevuld met posities op andere financiële en bestuurlij-
ke machtsgebieden. Elitekinderen genoten doorgaans voortgezet (kostschool)onderwijs, 
huwden relatief weinig, op latere leeftijd en voornamelijk in eigen kring. Het elders geno-
ten onderwijs gaf hun als ondernemer extra bagage in de vorm van kennis en de mogelijk-
heid tot participatie in bovenregionale netwerken. De toegangsmogelijkheden tot de elite 
waren beperkt en verliepen – voor zover al aanwezig – voornamelijk via de economische 
machtsbron. Enkele lieden van eenvoudige komaf konden daardoor als ondernemer uit-
eindelijk een opwaartse sociale mobiliteit realiseren. Door haar geslotenheid, hechtheid 
en machtsconcentratie kan de Valkenswaardse elite aangemerkt worden als een ruling 
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class, de meest krachtige elitevorm. Leden van dezelfde families bleven dan ook geduren-
de de gehele periode 1850-1920 deel uitmaken van de elite, hoewel het zwaartepunt daar-
van geleidelijk verschoof van een agrarisch-ambachtelijke elite in 1850 naar een industri-
ele in 1920. Deze combinatie van continuïteit en verandering kon plaatsvinden doordat 
de grotere autochtone tabaksondernemers bijna allemaal uit die elite voortkwamen. Dit 
leidde ook tot een andere oriëntatie van de elite op het totale spectrum van machtsbron-
nen, waarvan het zwaartepunt sterk verschoof in de richting van de economische machts-
bron. Door hun sterke positie in die laatste machtsbron konden de grote sigarenfabrikan-
ten lange tijd de ontwikkelingen in de eerste twee lagen, de economische en de sociale 
structuur, effectief beïnvloeden: zowel in relatie tot de werknemers – bijvoorbeeld op het 
gebied van de rekrutering van nieuwe medewerkers, de loonontwikkeling en het ontslag-
beleid – als ten opzichte van hun kleinere plaatselijke concurrenten, die bijvoorbeeld door 
de kapitaalaccumulatie, trustvorming en kennisnetwerken van de grote fabrikanten de fi-
nanciële verschillen in de fabrikantengroep zagen toenemen. Dit was een belangrijke re-
den dat de kleine sigarenfabrikanten zich uiteindelijk rond 1918 ook organiseerden. De 
Valkenswaardse samenleving kreeg door de – onder invloed van het industrialisatiepro-
ces – toegenomen inkomens-, vermogens- en machtsongelijkheid en het stijgende belang 
van het economische machtsgebied tot 1920 zeker geen opener karakter. Integendeel, de 
elite kreeg door die economische machtsbron een effectief en omvangrijk sociaal-politiek 
beheersinstrument in handen.

De vierde en laatste laag van het ordeningsmodel heeft betrekking op de aanwezige 
mogelijkheden van met name de arbeiders om de feitelijke (ist-positie) en de gewenste si-
tuatie (soll-positie) meer met elkaar in overeenstemming te brengen. Nagegaan werd in 
welke mate zij deze mogelijkheden ook daadwerkelijk benutten. Daarbij is uitgegaan van 
de door Trienekens geformuleerde hypothese dat ‘het handelen van (groepen van) perso-
nen steeds erop is gericht de eigen kwaliteit van het bestaan te optimaliseren door de ge-
wenste situatie zo dicht mogelijk bij de feitelijke te brengen’.17 Van de drie repertoires van 
Heerma van Voss – loyalty, voice en exit – die kunnen worden ingezet door arbeidersge-
zinnen om de kwaliteit van het bestaan te behouden of te verbeteren, bleek de laatste stra-
tegie in Valkenswaard nauwelijks te worden benut.18 Relatief weinigen verlieten immers 
deze gemeente om elders een bestaan op te bouwen. Lange tijd werd dan ook via het ‘lo-
yale repertoire’ aansluiting gezocht bij de lokale kleinschalige gemeenschap waarin een 
goede reputatie een belangrijke rol speelde en de op klassenverschillen gebaseerde sociale 
ongelijkheid werd geaccepteerd. Daarbij speelde ook de invloed van de kerk een rol, die 
deze verschillen zag als een natuurlijke ordening.19 Cohen voert deze acceptatie aan als 
een belangrijke reden voor het lange tijd ontbreken van een militante arbeidersklasse en 
van vakbondsactiviteiten, naast andere factoren zoals de langdurige relatie tussen werkge-
ver en werknemer, de afhankelijkheidspositie van de laatste en het paternalisme.20 Nieuw 
is echter dat ook de beperkte informatiepositie van de arbeiders, zo is gebleken, een rol 
speelde en maakte dat het bewustwordingsproces relatief laat op gang kwam. Pas toen de 
situatie in Valkenswaard onhoudbaar dreigde te worden, er een sense of urgency ontstond 
en het bewustwordingsproces van buitenaf in gang werd gezet, kwam er een beweging op 
gang van collectief verzet via de arbeidersbeweging (voice-repertoire). Ook dan blijkt loyal-
ty echter nog invloed te hebben op het keuzeproces, hetgeen leidde tot een voorkeursposi-
tie van de katholieke vakorganisatie.21 Op dit omslagmoment speelt ook de moral economy 
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17   Trienekens, ‘Theoretische en methodologische aspecten’, 177. Vergelijkbaar is de opstelling van Moen en Weth-
ington, die ‘shifts in the configuration of demands and options’ zien als ‘the impetus to a change in strategy’ 
(Moen en Wethington, ‘The concept of family adaptive strategies’, 245).

18   Heerma van Voss, Why is there no socialism, 14-16.
19   Rerum Novarum, 14.
20   Cohen, Linen, Family and Community, 272-273.
21   Heerma van Voss, Why is there no socialism, 14-16.
22   Thompson, ‘The Moral Economy’, 79; Attila Aytekin, ‘Peasant Protest in the Late Ottoman Empire’, 209-211. 

Zie ook de behandeling van de theorie van de moral economy in hoofdstuk 2.
23   Cohen vermeldt voor Tullylish een gezinsstrategie van ‘bearing children who would later become wage earners’ 

(Cohen, Linen, Family and Community, 192 en 267).

een rol, althans in de betekenis die Attila Aytekin en Thompson aan dat concept toeken-
nen, namelijk de bewustwording dat de uitbuiting een ongeschreven grens had overschre-
den van wat algemeen als fatsoenlijk werd beschouwd.22 Rond 1909 lijkt zich in Valkens-
waard een dergelijke situatie te hebben voorgedaan.

De specifieke mono-industriële economische structuur met een substantiële inzetmo-
gelijkheid van thuiswonende kinderen in het arbeidsproces, in combinatie met een so-
ciale structuur met een continu arbeidsaanbod en een sterke economische machtsbron 
in handen van de elite, leidde lange tijd tot een laag loonniveau. Het was dan ook aller-
eerst zaak voor arbeiders- en boerengezinnen om het totale gezinsinkomen op een ade-
quaat peil te brengen en te houden. Daarbij speelde de tewerkstelling van thuiswonende 
adolescente kinderen in de tabaksindustrie een belangrijke rol.23 Deze jongeren konden 

Afb. 7.5 Echte dankbaarheid of een gevolg van een diepgeworteld paternalisme? Herinneringsplaquette op 
het graf van Jan van Best junior (1842-1880) op de oude begraafplaats in Valkenswaard (collectie H. van 
Mierlo).
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echter door hun tabakswerkzaamheden op verhoudingsgewijs jonge leeftijd economisch 
zelfstandig worden, zodat zij in principe relatief vroeg konden trouwen. In die gevallen 
konden zij weliswaar eerder een zelfstandig huishouden vestigen, maar tegelijkertijd be-
gon daarmee ook een financieel lastige periode omdat gehuwde vrouwen doorgaans geen 
fabrieksarbeid meer verrichtten en eventuele jonge kinderen een extra aanslag op het ge-
zinsbudget betekenden. Toch werd gedurende de periode 1880-1920 vaker en op jongere 
leeftijd gehuwd, waardoor het aantal geboorten toenam evenals de bevolkingsomvang, zo-
als eerder al is vastgesteld bij de behandeling van de sociale structuur, laag twee van het 
ordeningsmodel. Wel vonden deze huwelijkssluitingen later plaats dan op basis van die 
economische zelfstandigheid mocht worden verwacht. De toenemende economische on-
afhankelijkheid van thuiswonende kinderen en de zeggenschap die zij op basis daarvan 
opeisten, zette de machtspositie van het gezinshoofd onder druk en moet in de gezinnen 
tot spanningen hebben geleid, zeker in crisissituaties zoals een tijdelijk of structureel te 
laag gezinsinkomen of na het overlijden van (een van) de ouders. Toch slaagden de Val-
kenswaardse gezinshoofden erin hun kroost langer in het gezin te houden dan vanuit het 
oogpunt van economische zelfstandigheid van de kinderen strikt genomen nodig was. Dit 
zou verklaard kunnen worden door de reden die Alter vermeldt in zijn onderzoek van het 
Belgische Verviers, namelijk de in de cultuur gewortelde morele autoriteit van het gezins-
hoofd, een reden die Janssens aanvult met de ook voor Valkenswaard geldende verklarin-
gen van de geïsoleerde ligging, het hoge aandeel autochtonen en de invloed van de gees-
telijkheid in een nagenoeg geheel katholieke gemeenschap.24 Het bovenstaande bevestigt 
de door Hudson zo belangrijk geachte relatie tussen de externe economische ontwikke-
ling en de interne wereld van het gezin.25

Meer dan eens, maar zeker niet altijd, leidden de genoemde crisissituaties voor som-
mige kinderen tot huwelijksuitstel teneinde het uiteenvallen van het gezin te voorkomen. 
De arbeidersgezinnen konden immers geen of nauwelijks financiële reserves opbouwen. 
Het pre-industriële waardenpatroon van de moral economy zorgde er – bij gebrek aan an-
dere sociale voorzieningen – in die gevallen voor dat het primaire sociale vangnet – waarin 
gezinsleden een belangrijke rol speelden – in stand bleef. Daarmee werd het eigenbelang 
ondergeschikt gemaakt aan het gezinsbelang. De belangrijke rol van het gezin wordt ook 
aangestipt door Anderson in zijn onderzoek naar de familiestructuur in Lancashire in de 
negentiende eeuw.26 Klep oppert dat het schaarse grondbezit van de ouders de ‘magneet’ 
was die het gezin bijeen hield.27 Maar deze verklaring noopt tot nuancering, want in Val-
kenswaard gaat deze slechts ten dele op, aangezien het overgrote deel van de gezinnen, 
zoals die van kleine landbouwers en van sigarenmakers, nauwelijks grond bezaten. De 
magneet werd daar dan ook veel meer gevormd door het pre-industriële waardepatroon 
en de druk die op basis daarvan in voorkomende gevallen door anderen op gezinsleden 
werd uitgeoefend.

Het huwelijkspatroon van de massa kenmerkte zich door homogamie en bood daardoor 
weinig mogelijkheden tot opwaartse sociale mobiliteit. Door het ontbreken van voortgezet 
onderwijs ter plaatse was een sociale stijging via deze weg voor gezinnen met een kleine 
beurs evenmin mogelijk. Ook bleken de mogelijkheden voor een beroepscarrière gelimi-
teerd terwijl de overstap naar ondernemerschap relatief weinig werd gemaakt. Emigratie 
was een optie die, waarschijnlijk door het ontbreken van een lonkend perspectief elders, 
verhoudingsgewijs eveneens slechts in bescheiden mate werd benut en dan nog vaak om 
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24   Alter, Family and the Female Life Course, 202; Janssens, Family and social change, 231 en 232.
25   Hudson, The industrial revolution, 164 en 165.
26   Anderson, Family structure, 146-147, 171.
27   Klep, Gezinssolidariteit en rotten kids, 21.
28   Levine en Wrightson, The Making of an Industrial Society, 76.

met iemand van buiten Valkenswaard te trouwen. De mogelijkheden tot positieverbete-
ring op individueel niveau en dat van gezin werden door dit alles feitelijk teruggebracht 
tot het inzetten van thuiswonende kinderen in het fabrieksproces. Ondanks de gesigna-
leerde beperkingen van de opwaartse sociale mobiliteit en daarmee tot een lotsverbetering 
werden de economische en sociale veranderingen, en de ermee gepaarde gaande sterke 
sociale en politieke polarisatie, lange tijd geaccepteerd. Daarbij speelde een rol dat zich 
in Valkenswaard pas relatief laat een arbeidersklasse ontwikkelde met een substantieel 
aandeel van gezinshoofden die sterk afhankelijk waren van een inkomen in de tabaks-
branche. Pas rond de eeuwwisseling werden dan ook de eerste collectieve pogingen zicht-
baar om de bestedingsmogelijkheden van het inkomen te vergroten door georganiseerde 
onderlinge hulp. Deze door sigarenmakers opgerichte verbruikscoöperatie leidde echter 
door kwaadsprekerij een relatief kort bestaan. Een samenloop van omstandigheden, zo-
als de wervingsactiviteiten van de Eindhovense socialisten in Valkenswaard, de vanwege 
een op handen zijnde wetswijziging optredende urgentie, het relatief grote aandeel van 
grote ondernemingen en de aanwezigheid van een arbeidersklasse met een substantieel 
aandeel daarin van gezinshoofden, leidde in 1909 in korte tijd tot een snelle en hoge or-
ganisatiegraad van de tabakswerkers. Daarbij werd de rooms-katholieke vakbond welis-
waar in absolute zin de grootste maar telde ook de socialistische pendant desalniettemin 
veel leden.

De collectieve opties leidden tot een verbetering van de leefsituatie. De coöperatie ver-
grootte door het gezamenlijk inkopen van producten de bestedingsmogelijkheden van de 
inkomens, terwijl de collectieve acties in vakbondsverband de inkomens zelf verruimden, 
leidend tot een stijging van het reële inkomen in het decennium 1910-1920. Daardoor 
hoefden thuiswonende kinderen niet meer al op jonge leeftijd in de sigarenfabriek te gaan 
werken zodat de leeftijd waarop kinderen naar de fabriek gingen in de praktijk steeg van 
twaalf naar veertien jaar. De collectieve organisatie van de tabakswerkers in vakbonden 
was voor de tabaksondernemers overigens weer aanleiding om zich eveneens te organise-
ren. Daardoor konden zij zich beter teweerstellen tegen de collectieve druk van de arbei-
ders. Dit toont aan dat ook hier sprake was van een wederzijdse beïnvloeding.

Het totale veranderingsproces dat zich voornamelijk tussen 1865 en 1920 in Valkens-
waard voltrok blijkt een beweging van verschillende snelheden te zijn: een relatief snelle 
en vloeiende economische transitie met tegelijkertijd een veel langzamere en met horten 
en stoten gepaard gaande sociale omwenteling, waarbij sommige bestanddelen niet of 
nauwelijks veranderden. Deze constatering doen ook Levine en Wrightson in hun onder-
zoek van het Engelse Whickham (1560-1765), een plaats waar een eenzijdige mijnbouw-
ontwikkeling plaatsvond die leidde tot een industriële samenleving in een pre- industriële 
wereld.28 Net zoals in Valkenswaard bleef ook daar het huwelijk een centrale positie in-
nemen waarbij de partners elkaar bleven vinden op basis van homogamie. Aan de andere 
kant leidden de economische veranderingen in beide plaatsen tot snelle socia le verande-
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ringen, die bijvoorbeeld tot uiting kwamen in de wijziging van de middelen van bestaan. 
Maar ook kan worden vastgesteld dat sociale tradities uit de pre-industriële fase standhiel-
den en dat de invloed van oude zekerheden in Valkenswaard, zoals het normen- en waar-
denpatroon uit de moral economy en het ‘maandaghouden’, slechts langzaam afkalfde. Og-
burn ontwikkelde hiervoor al in 1922 het begrip ‘cultural lag’ waarmee hij doelde op een 
zeker na-ijlen van denk- en gedragspatronen bij snelle veranderingen in de materiële om-
standigheden.29 Kortom, het totale veranderingsproces blijkt een compromis te zijn ge-
weest tussen verandering en continuïteit.30 Sommige sociale veranderingen verliepen ook 
minder vloeiend. Zo werden in Valkenswaard verhoudingsgewijs pas laat collectieve acti-
viteiten geïnitieerd, die vervolgens dan weer relatief snel tot grote omvang uitgroeiden. De 
keuzes die de arbeider kon maken waren ook in Valkenswaard beperkt en werden – zoals 
Cohen stelt – beïnvloed door de lokale economische structuur, de klassen stratificatie, door 
ongelijke verhoudingen tussen de generaties en genderrelaties.31 Zo was het bijvoorbeeld 
voor gehuwde vrouwen in Valkenswaard nauwelijks mogelijk om na het huwelijk via fa-
brieksarbeid een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. Evenmin konden vrouwen 
een positie verwerven in de diverse machtsbronnen. Het door Cohen in Tullylish vastge-
stelde culturele patroon, gebaseerd op bekendheid (familiarity) en wederzijdse verplich-
tingen (mutual obligations), vertoont overigens veel verwantschap met het normen- en 
waardenpatroon van de moral economy.32

Nu de verbindingen tussen de verschillende veranderingsprocessen zijn aangebracht en 
de conclusies zijn getrokken, kan ook de betekenis van deze studie voor de kennis van de 
sociale geschiedenis worden bepaald. In het eerste hoofdstuk is aangegeven dat deze stu-
die een bijdrage beoogt te leveren aan het beeld van het Nederlandse industrialisatiepro-
ces. Daartoe is na een kritische toetsing van de historiografie en uitgaande van de hierin 
aangereikte theorieën een nieuw analyse- en ordeningsmodel ontwikkeld, uitgewerkt en 
in praktijk gebracht. De conclusie is geen andere dan dat dit model daadwerkelijk niet al-
leen een bijdrage levert aan het beter en in onderlinge samenhang kunnen begrijpen van 
het complexe en dynamische industrialiseringsproces, maar ook de daarbij optredende re-
laties en afhankelijkheden duidt en zichtbaar maakt. Deze proof of concept vormt dan ook, 
samen met de op basis daarvan daadwerkelijk vastgestelde relaties en afhankelijkheden 
– binnen en tussen de diverse lagen van het model dan wel tussen de kern van het model 
en de relevante omgeving – de belangrijkste bijdrage van deze studie aan de historiografie 
van het Nederlandse industrialisatieproces. Deze verbindingen en onderlinge afhankelijk-
heden laten ook zien dat een regionale opbouw van een ‘national picture’ van het industri-
aliseringproces – zoals bepleit door Berg en Hudson – wellicht te hoog gegrepen is en dat 
een dergelijk beeld eerder vanuit een lokaal perspectief moet worden opgebouwd.33 Pas 
dan wordt immers de invloed van de ontwikkelingen op groepen in de samenleving dui-
delijk. Deze studie toont aan dat de gevolgen van eenzelfde ontwikkeling per groep sterk 
kunnen verschillen. Zo leidden bijvoorbeeld de inkomsten van meewerkende kinderen in 
de landbouwsector tot een stabilisering van de inkomensongelijkheid terwijl ditzelfde fe-
nomeen de inkomensverschillen tussen de sigarenmakersgezinnen vergrootte. Maar ook 
de variëteit in het huwelijksgedrag van de diverse groepen, de gevolgen van de industriali-
satie voor bijvoorbeeld de landbouw, de samenhang tussen de economische structuur en 
de machtsontwikkeling, en de omstandigheden die maken dat ondernemerschap tot ont-
wikkeling kan komen, kunnen alleen vastgesteld en begrepen worden op lokaal niveau. 
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De keerzijde hiervan is dat de conclusies niet eenvoudig naar een bovenlokaal niveau ge-
transponeerd kunnen worden. Dit staat evenwel de opbouw van een regionaal of nationaal 
beeld van het industrialiseringsproces niet in de weg, mits voldoende lokale studies voor-
handen zijn, voorzien van een adequate procesanalyse.

Relatie met hedendaagse ontwikkelingen

‘Leven we technologisch in de 21ste, maar economisch gezien opnieuw aan het begin van 
een 19de eeuw?’, vroeg Maartje Somers zich enige tijd geleden af.34 Met de flexibilisering 
van de arbeid, een mogelijke verkorting van de duur van de werkloosheidsuitkering en an-
dere ‘hervormingen’ in de sociale wetgeving, zoals het ontslagrecht, lijken daar inderdaad 
termen voor aanwezig te zijn. ‘Hervormingen’ is overigens bewust tussen aanhalings-
tekens geplaatst omdat dit woord in het hedendaagse, min of meer verhullende politieke 
taalgebruik een negatieve lading heeft gekregen in plaats van de oorspronkelijke positie-
ve betekenis. Ook neemt de vermogensongelijkheid weer toe. Zo bezitten de drie rijkste 
Nederlanders inmiddels een vermogen dat meer bedraagt dan dat van de helft van de Ne-
derlandse bevolking bij elkaar.35 De aandacht voor inkomens- en vermogensongelijkheid 
is met verschijning van het boek Le capital au XXIe siècle van Thomas Piketty begin 2014 
weer sterk toegenomen. Piketty berekent daarin onder meer dat de ongelijkheid in de we-
reld bijna weer terug is op het niveau van voor de Eerste Wereldoorlog.36

Als uitvloeisel van het sinds de laatste decennia van de twintigste eeuw steeds meer in 
zwang geraakte neoliberale gedachtegoed zijn markt, privatisering en een terugtredende 
overheid opnieuw in de belangstelling komen te staan van beleidsmakers en wetgever. De 
door de zich aaneenrijgende crises opgelopen druk op overheidsfinanciën versterkte dit 
proces. Eén van deze ontwikkelingen – de flexibilisering van de arbeid – kan in het licht 
van deze studie als een tegenbeweging worden gezien in vergelijking met de ontwikkelin-
gen van pakweg honderd jaar geleden.

In Nederland is de arbeidersklasse in klassiek-marxistische zin aan het begin van de 
eenentwintigste eeuw als maatschappelijke factor van betekenis vrijwel verdwenen. Ook 
wordt de moderne arbeidersklasse niet meer gekenmerkt door een laag inkomen en even-
min is iemand met een laag inkomen per definitie arbeider. Paul Schnabel en Arie van der 
Zwan rekenen bijvoorbeeld ook groepen als stratenmakers, bouwvakkers en alfa hulpen 
– die als zelfstandigen zonder personeel (zzp’er) officieel ondernemer zijn – tot de mo-
derne arbeidersklasse.37 Werkonzekerheid, het ontbreken van sociale voorzieningen – zo-
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als die tegen inkomensderving door ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid  – en 
veelal de afwezigheid van een pensioenregeling kenmerken hun bestaan. Vaak is sprake 
van schijnondernemerschap omdat zij typische ondernemersactiviteiten zoals bepaling 
van de tarieven, de aanneming van werk en de facturering niet uitvoeren.38 De zzp’er van 
nu wordt meer dan eens vergeleken met de dagloner uit de negentiende eeuw, een verge-
lijking die in geval van schijnondernemerschap ook meer dan gerechtvaardigd is.39 Maar 
ook het aantal zogenoemde ‘flexwerkers’ – mensen met een nul-urencontract (oproep-
krachten) – en uitzendkrachten stijgt, evenals het aantal mensen met een tijdelijk con-
tract.40 Ongeveer een kwart van alle werkenden heeft in 2012 in Nederland geen vaste 
baan.41 Bij de jongeren ligt dat percentage zelfs boven de 50%.42 Niet voor niets is anno 
2013 bijna de helft van alle Nederlandse armen een werkende arme.43 Werkgeversrisico’s 
worden door de flexibilisering eenzijdig afgewenteld op werknemers, die steeds minder 
rechten hebben. Het beeld van een terugkeer naar de negentiende eeuw dringt zich ook 
hier op. Omdat cao-afspraken over bijvoorbeeld werktijden en de wettelijk voorgeschreven 
minimumlonen niet gelden voor de (schijn)zelfstandigen, dalen door de werking van de 
wet van vraag een aanbod de vergoedingen voor de te verrichten werkzaamheden. Deze 
vergoedingen zijn overigens na 2010 verder onder druk komen te staan door de komst 
van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europese landen. Niet alleen wordt deze groep 
meer dan eens uitgebuit door gewetenloze werkgevers, maar hun komst leidt ook tot ver-
dringing en concurrentie aan de onderzijde van de arbeidsmarkt.44 Tegelijkertijd onder-
mijnen schijnondernemerschap en misbruik het zorgvuldig opgebouwde sociale stelsel, 
aangezien geen sociale premies behoeven te worden afgedragen.45 Daarmee lijkt er zich 
op dit moment inderdaad een ontwikkeling voor te doen parallel aan die van rond 1900, 
zij het in omgekeerde richting als een terugkeer naar een situatie die na 1920 geleidelijk 
aan verleden tijd werd. Deze ontwikkeling wordt verder versterkt door de afnemende or-
ganisatiegraad van de Nederlandse werknemer.46 Hoewel de hedendaagse context, bij-
voorbeeld op het gebied van sociale wetgeving, onderwijs, informatiepositie en politiek, 
maar ook de gezinsomvang en -samenstelling, natuurlijk sterk afwijkt van die van een 
eeuw geleden, zijn de geconstateerde tendensen opvallend. De lessen uit het verleden, zo-
als deze onder meer in deze studie zijn getrokken, kunnen hier hun diensten bewijzen 
om het tij te keren. Dan gaat het over bewustwording en vooral de benutting van de opties 
die op collectief niveau aanwezig zijn om een kloof tussen de feitelijke en de gewenste si-
tuatie te dichten. Anders dan honderd jaar geleden bieden daarbij de mogelijkheden en 
de kracht van de moderne digitale media nieuwe kansen als het gaat om het snel mobili-
seren van massa’s gelijkgestemden.

Een tweede hedendaagse ontwikkeling lijkt die van een terugkeer naar een moral econo-
my te zijn, nu onder de noemer ‘participatiesamenleving’, die in de plaats gaat treden van 
de verzorgingsstaat. Voordat een beroep kan worden gedaan op professionele (overheids)
voorzieningen wordt in een participatiesamenleving verwacht dat de burgers eerst een be-
roep doen op familie, vrienden en buren.47 Dit is precies de volgorde die ook rond de vori-
ge eeuwwisseling gemeengoed was, zij het dat de achtervang van overheidsvoorzieningen 
toen uitermate mager was. De reden van de terugkeer naar de moral economy is echter niet 
– zoals in de pre-industriële samenleving – gelegen in de slechte materiële gezinsomstan-
digheden maar in de povere staat van de overheidsfinanciën. 
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Suggesties voor verder onderzoek

Hoewel de onderzoeksperiode op voorhand vanwege de beschikbaarheid van de bronnen 
is afgebakend tot het jaar 1920, lijkt het er achteraf op dat dit jaar ook op andere gebie-
den een keerpunt vormde. Niet alleen kwam in 1920 de eerste cao in de tabaksbranche tot 
stand en trad begin jaren twintig een periode in van crisis en economische achteruitgang, 
maar ook kwam toen een mechaniseringstendens in de branche op gang en deden tabaks-
accijns en administratieve verplichtingen hun intrede, waarmee de overheidsbemoeienis 
met het ondernemerschap een aanvang nam. Die ondernemersvrijheid was overigens al 
ingeperkt door de toenemende invloed van de vakbonden. Deze en andere landelijke ont-
wikkelingen beïnvloedden natuurlijk ook de situatie in Valkenswaard. Zo wijzigde in het 
begin van de jaren twintig als gevolg van het algemeen kiesrecht de samenstelling van de 
gemeenteraad. Ook kwam er in die periode in de plaatselijke sigarenindustrie een con-
centratiebeweging op gang. Deze veranderingen werkten door op zowel de economische 
als de sociale structuur en doorbraken geleidelijk aan ook de gevestigde machts- en elite-
structuur. Van Zanden concludeert dan ook dat de democratisering van het politieke sys-
teem, de opkomst van sterke vakbonden en de groei van de welvaartsstaat de belangrijk-
ste factoren lijken te zijn geweest achter de ‘egalitaire revolutie’ van de twintigste eeuw.48

Maar de resultaten van deze studie nodigen uit tot verder onderzoek. Zo besteedde dit 
onderzoek veel aandacht aan (de hoogte van) het inkomen en de ongelijkheidsontwikke-
ling daarvan. Een beperking daarbij was dat over de hoogte van de individuele inkomens 
slechts over een relatief korte periode, veelal die tussen 1885 en 1920, gegevens voorhan-
den zijn. Een breder opgezet onderzoek naar de inkomensontwikkeling en -ongelijkheid 
in andere delen van het land kan het inzicht in deze materie verder verbreden en verdie-
pen. In het verlengde hiervan is onderzoek mogelijk naar de eventuele samenhang tus-
sen de hoogte van het inkomen en de omvang van zuigelingen-, kinder- en volwassenen-
sterfte, levensverwachting en levensduur. Leidde een hoger inkomen in het verleden ook 
in die zin tot een hogere standard of living? Voorts lijkt op basis van de resultaten van deze 
studie verder onderzoek nodig en zinvol naar de relatie tussen de (in)compleetheid van 
ouderlijke gezinnen en het huwelijksgedrag evenals onderzoek naar de gezagsverhoudin-
gen binnen de elitegezinnen. Week in die gezinnen de ouder-kindrelatie – door het ont-
breken van de economische afhankelijkheid van het gezinshoofd van de inkomsten van 
zijn kinderen – af van die in gezinnen met een (adaptive) family (wage) economy? De hy-
pothese daarbij is dat de positie van het gezinshoofd in de elitegezinnen door de eenver-
dienerssituatie veel sterker moet zijn geweest dan die van de laatstgenoemde gezinshoof-
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den. Ten slotte wordt de suggestie gedaan om in breder verband onderzoek te doen naar 
het proces van ‘secundarization’, de verplaatsing van de economische focus van de agrari-
sche naar de industriële sector, niet alleen op het Noord-Brabantse platteland, maar ook 
elders in het land. De gemeenteverslagen bieden daarvoor over de periode 1851-1930 een 
schat aan gegevens.

Evolutie of revolutie

Dit boek begon met een discussie over de vraag of aan de industriële omwenteling al dan 
niet het predicaat ‘revolutie’ mag worden toegekend. Terugkijkend kan worden vastge-
steld dat de term ‘revolutie’ de ontwikkelingen in Valkenswaard tussen 1865 en 1920 tref-
fend weergeeft. Niet alleen op economisch gebied, maar ook op tal van andere terreinen 
zorgde de industrialisatie hier voor discontinuïteit, hoewel de veranderingen zich niet al-
lemaal in eenzelfde tempo en op hetzelfde moment voltrokken. De industrialisatie ont-
popte zich in Valkenswaard dan ook als een agent of change, machten en krachten oproe-
pend die maar weinigen onberoerd lieten.

Afb. 7.6 De graven van de familie Van Best op de oude begraafplaats in Valkenswaard. Deze familie heeft 
een bepalende invloed gehad op de industriële ontwikkeling van Valkenswaard tussen 1865 en 1920 (collec-
tie H. van Mierlo).
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Summary

 
Introduction

This study deals with the development of an industrial community in Valkenswaard, the 
Netherlands, between 1865 and 1920. This process of change has been analysed by means 
of a model, with a core of four layers or levels: the economic structure, the social structure, 
power and elite, and behaviour. Each of these layers has been addressed by means of re-
search questions and rounded off with conclusions.

The development of an industrial society clearly revolved around entrepreneurs and 
labourers, who proved to be unable to do without one another but were also at odds. 
Entrepreneurs, as the drivers of economic innovation and progress, gained power over 
their employees, their employees’ families and others in society; labourers not only suc-
ceeded in shaping their own existence within the confines of their lives, but also managed 
effectively to counterbalance their employers as a collective. Entrepreneurial power and 
labour force: these two factors proved to have had a crucial impact on the development of 
an industrial society in Valkenswaard.

In the Conclusion, the four layers of the model are combined to answer the central 
research question of how the development of an industrial society in Valkenswaard took 
place. The Conclusion is followed by observing several contemporary developments that 
closely seem to resemble those of a century ago and by making some suggestions for 
further research.

The Development of an Industrial Community

This study shows that the development of an industrial community in Valkenswaard in 
the 1865-1920 period was a radical and complex process of change. Processes of change 
at the local level have been objects of study both at home and abroad before. In the Neth-
erlands, for instance, Van den Brink examined the modernization of life in Woensel (in 
North Brabant) from 1670 to1920 on three dimensions: an economic-demographic, a po-
litical-administrative, and a mental-cultural one.1 Unfortunately, he largely only intercon-
nected these dimensions in a chronological sense, thus ignoring important relations be-
tween, for example, peasants and the industrial development process, or between external 
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economic developments and the internal world of the family unit, so valued by Hudson.2

Interconnections between different processes or dimensions often remain rudimen-
tary, as Van den Brink himself observed for studies on Hoogkerk (in Groningen) and 
on Aarle-Rixtel and Wanroij (in North Brabant).3 The latter study was a first attempt to 
establish an integrated historiography of two villages.4 In his study of Geldrop, Van Stra-
tum also only made connections within the dimensions of economy and demography he 
distinguished, leaving untouched possible connections between industry and agriculture 
and between industry and marital patterns. The studies by Pel on Boxtel and Van Gastel 
on Roosendaal also lack strong interconnections between their various dimensions.

So as to be able to define those interconnections and thus to properly grasp and explain 
the process of change, this study uses a model consisting of four interconnected layers. 
These have been discussed separately and will be interconnected in this Chapter.

The model’s first layer – the economic structure – demonstrated a sweeping and large-
scale process of change, transforming the traditional agricultural structure into a full-
blown tobacco-oriented industry, with relatively big companies being owned by local en-
trepreneurs, in little more than a single generation. The rapidity and intensity of this 
process of change are remarkable because small-scale subsistence agriculture was the 
main livelihood in Valkenswaard, though less prominently so than in its surrounding 
towns and villages. This sector is a far from ideal soil for large-scale industrial entrepre-
neurship: pre-industrial agricultural societies are characterized by a risk-averse mentality, 
with marginal revenues causing people to focus on security rather than profit maximiza-
tion, and by a limited monetary component.5 In contrast with other towns that industri-
alized earlier, such as Geldrop and Woensel, a proto-industrial stage, a period involving 
capital accumulation and the development of entrepreneurial qualities, considered by 
Mendels as being preliminary to modern industrialization, was also lacking.6

This study shows that relatively large-scale entrepreneurship nonetheless managed to 
arise in Valkenswaard owing to the presence of a relatively sizeable non-agricultural upper 
class. With its mental disposition and financial leeway, this non-agricultural upper class 
offered an excellent springboard for the rise of industrial entrepreneurship, especially 
when the town expected to be linked into the international railway network. The initiator 
of this industrialization process was a member of this upper class, and those who became 
the major tobacco manufacturers in the last decades of the nineteenth century were also 
mainly local members of the same non-agricultural elite. Sombart’s hypothesis that indus-
trial development is mainly a non-indigenous affair, therefore, cannot be corroborated in 
Valkenswaard.7

The fact that Valkenswaard had a relatively sizeable non-agricultural upper class was 
partly due to an earlier local historical development, which flourished up until the late 
eighteenth century: falconry. As a profession, falconry required virtually the same attributes 
that would subsequently be considered entrepreneurial qualities: a risk-taking, market-
oriented personality with a strong international outlook in the pursuit of profit maximiza-
tion, riches, and status. It was falconry that boosted the rise of a relatively sizeable non-ag-
ricultural and well-to-do upper class in Valkenswaard and hence increased the likelihood 
of large-scale industrial enterprise emerging. In contrast with Eindhoven, for instance, 
this gave the Valkenswaard population of entrepreneurs a pronounced local character.8

The situation in Valkenswaard closely resembles Schaller’s portrayal of nineteenth 
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century Ulm in Germany, where local industrialists also came from the upper crust, 
 alteingesessenen Familien of some wealth, a situation comparable to that in Valkenswaard.9 
Though some entrepreneurship in the tobacco trade in Valkenswaard originated from 
agricultural circles, as was shown, its share lagged behind the average share of agriculture 
in the composition of the population, while the businesses concerned tended to remain 
small-sized. Crouzet and Honeyman see the same picture developing in the eighteenth 
and nineteenth century UK, without providing an explanation, however.10 This study has 
shown that its cause – in Valkenswaard at least – is rooted in the above-mentioned pre-
industrial risk-aversive agricultural mentality and in the lack of funds in the agricultural 
sector.

On the basis of a chronology of twelve different processes of change in economic, po-
litical, and cultural domains in his study of Woensel (1670-1920), Van den Brink located 
the primacy of change in politics, both chronologically and causally.11 However, he failed 
to distinguish between preconditional and initiating changes. Though political and infra-
structural changes – such as the construction of paved roads or railway connections – may 
help to ease the industrialization process in its early stages, infrastructural preconditions 
in themselves do not bring about economic expansion.12 But it takes entrepreneurs to 
exploit these preconditions to drive economic development. In Valkenswaard, economic 
change was launched by a single inhabitant, Jan van Best Sr., who, in 1865, established a 
factory for his three sons in what was then a growth market: tobacco and cigars. One of 
these sons, Jan van Best Jr., proved to be a true entrepreneur, expanding the business in a 
relatively short time and serving as a model for other locals.

The importance of entrepreneurship in the process of economic development is shown 
quite clearly comparing Boxtel (in North Brabant) with Valkenswaard. Both towns had 
similar infrastructural conditions.13 Though Boxtel went through an important proto-in-
dustrial stage, it had but few entrepreneurs of any significance in the nineteenth century.14 
‘Most of them were not inclined to take risks and lacked the ability to anticipate changes in 
the market’, observed Pel. The financial position of most businesses was weak, and ‘fabu-
lously wealthy entrepreneurs’ were missing too.15 Valkenswaard did a lot better because it 
had a relatively sizeable non-agricultural upper class who did manage to take advantage of 
this town’s opportune infrastructural position. This goes to show that entrepreneurship, 
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as Baumol and Lesger argue, is also an allocated resource that is susceptible to environ-
mental factors, the specific historical development of Valkenswaard being one of them.16

In the second half of the nineteenth century, the tobacco industry was considered a 
growth market. With no mechanization, low-investment start-ups, and craftsmanship 
being amply available in Valkenswaard, the threshold to this market was relatively low, 
which is why there were many entrepreneurs at local, regional, and (inter-)national levels. 
The structure of the Valkenswaard tobacco industry was characterized by the presence of 
a small number of big tobacco firms, employing more than half the local labour popula-
tion. This structure was essentially different from that in neighbouring tobacco centres, 
where smaller entrepreneurs played a bigger role. This study has revealed the importance 
of this difference: in contrast with developments elsewhere, the relatively high levels of 
concentration in Valkenswaard gave it a stable development with a continuous growth of 
employment and job security. In addition, other consequences of largeness of scale men-
tioned in the literature include mentality, thinking in terms of growth, social aspiration, 
openness to change and innovation, and the application of paternalistic fringe benefits.17

To this list can be added expansion of power, rapidity of labour organization, and the la-
bour collective as a force. These aspects, which will be discussed below, show that the eco-
nomic development structure has also significantly influenced other layers in the model. 
The strong concentration of the local tobacco industry also proves to have been a conse-
quence of the presence of a well-to-do upper class, as this study shows that the financial 
means required for major tobacco firms were only available amongst members of the local 
elite. This confirms once again that entrepreneurship is an allocated resource.

Due to strong competition, the absence of mechanization, and the particular market sec-
tor in which the Valkenswaard entrepreneurs were commonly operating – cheap  cigars – 
the tobacco industry was characterized by narrow profit margins and low wages. Partly 
because there had never been a proto-industrial stage, the labour force in the Valkens-
waard tobacco industry predominantly consisted of the children, living at home, of heads 
of households, who themselves generated low incomes in other economic sectors and 
needed the children’s wages as an indispensable supplement to their own. Together with 
the employment security on offer, this increased the supply of labour, which benefited the 
tobacco entrepreneurs, who, aided by the lack of local labour alternatives, reinforced their 
position as resource allocators by keeping wages low. This continuous supply of labour is 
a third allocated resource, showing that the model’s second layer – the social structure – 
also influenced the first layer, the economy. Much as entrepreneurs prove to have been 
the engine of economic change, this study shows that entrepreneurship was facilitated 
at the same time by specifically local historical developments and the ceaseless supply of 
cheap labour.

Entrepreneurship, market development, and supply of labour caused Valkenswaard to 
transform into an industrial community, albeit a virtually exclusively tobacco-dominated 
one, in a relatively short space of time. Around the turn of the century, the core of the 
local economy had already shifted to a capitalist economy based on market- and profit-
oriented private entrepreneurship and employing more than half the labour force, with 
the livelihoods of less than 30% of the labour force still depending on agriculture. Though 
the number of farmers in the 1850-1920 period also went down in absolute terms, the di-
minishing significance of agriculture in the local economy was mainly a relative one. The 
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local industrial and agricultural economies were partly connected through farmers’ sons 
and daughters, living at home and working in the tobacco industry. Initially, these tended 
to be children of farmers with little or no landed property, but subsequently children of 
bigger farmers also accepted jobs in the tobacco factory. The paradox here is that, while 
the industry thus enabled subsistence farmers with little land to generate sufficient fam-
ily income, it simultaneously depleted agriculture as these children subsequently neither 
returned to farming nor took over the parental farm. The vacancies were then filled by 
third parties, only some of whom were locals from Valkenswaard.

Processes of change also took place in the second layer of the model: the social struc-
ture. Between 1850 and 1920, the population grew so rapidly that Valkenswaard was one 
of the five fastest growing towns in North Brabant in this period as a whole. As a conse-
quence of the industrialization process, the population decrease due to migration turned 
into population growth, and more marriages took place, at earlier ages. A final factor that 
positively influenced population growth, without being evidently related to industriali-
zation, was the relatively low mortality rate, which also showed a descending tendency. 
The population growth caused the workforce and the potential labour supply on the local 
labour market to rise. The composition and character of both parts, however, changed 
substantially due to industrialization.

The ratio between self-employed men and men in employment changed from 75/25 
in 1850 to 27/73 in 1920, with those in employment acquiring an industrial profile. The 
nature of the work in the cigars industry made this branch suitable for employing children 
and women. As boys were in short supply, girls and unmarried women were also admitted 
to the factory-based labour process, particularly if the financial family situation made this 
inevitable. With the tobacco sector growing, the demand for labour rising, and the surplus 
of labour amongst boys and men being low, the participation level of girls and women in 
the tobacco industry became relatively high, a picture that was also apparent in other re-
gional tobacco centres. This once more underscores that there was a mutual benefit to be 
had: labour forces for the employers and earnings for the employees’ families.

The new working class arose as tobacco manufacturers recruited youths, twelve years 
and up, from less well-off families and, hence, mainly those with working-class back-
grounds or farmers with little or no landed property. The steady and continuous growth 
of the number of jobs facilitated this employment strategy, while is no evidence to suggest 
that the manufacturers’ recruitment policy was structurally gendered. In consequence, 
the local working class predominantly consisted of children living at home, whose earn-
ings were an essential supplement to the family income. As there was little opportunity to 
change jobs, labourers were generally in life-time employment, generating what Hanagan 
called a ‘permanent proletariat’.18

A distinction that Hanagan did not make but that matters for the degree of dependency 
it involves, is that between children living at home and heads of families working in the 
tobacco industry: the earnings of the former were a supplement, whereas those of the 
latter were the foundation of the family income. Because of the recruitment strategy and 



434 Summary

the lack of a proto-industrial stage, it was not until the turn of the century that a working 
class that included heads of families to a substantial degree arose in Valkenswaard. This, 
then, served to give an impetus to collective initiatives being taken to improve living con-
ditions. This aspect, therefore, is closely connected with the fourth layer of the model: the 
behavioural layer.19

It has already been shown elsewhere that, with industrialization on the up, the eco-
nomic significance of agriculture went down. That the composition and character of this 
sector in Valkenswaard also changed, however, is a new finding. Farmers needed less 
acreage due to agricultural innovations and their children’s employment opportunities in 
the tobacco industry. In the total farmer population, therefore, the share of farmers with 
little landed property rose from half in 1880 to two-thirds in 1920. However, as this same 
category of farmers experienced business succession difficulties and problems when their 
wage-earning children left the parental home, there was an ongoing outflow in this sector, 
benefiting farmers elsewhere and resulting in a high percentage of non-locals in agricul-
ture.

The growth of the tobacco industry, together with the one-sidedness of the economic 
structure and the lack of job change opportunities, due to lack of alternatives and specific 
physical labour requirements, meant that labourers became increasingly dependent on 
the tobacco industry. This dependence was reinforced when an increasing number of 
heads of families were employed in the sector. Though cigar workers’ households became 
more and more dependent on earnings from the tobacco industry, their dependence on 
wages and employers was generally less than total. Allotments, domestic animals, and the 
cottage industry provided some level of autonomy and gave rise to an adaptive family wage 
economy. In the agricultural sector, the employment of children living at home in the 
tobacco industry meant that farms could subsist on a low level of landownership, which 
gave rise to an adaptive family economy.

In either case, families combined production earnings with wage earnings, but it was 
the source of income of the head of the family that made all the difference, as this was usu-
ally the decisive factor in both financial and social respects. A consequence of the adap-
tive family economy was that subsistence farmers became highly dependent on the wage 
earnings of their children living at home. When these left, farms often ceased to operate 
and were rarely taken over by one of the children after the parents had died. The connec-
tion between agriculture and industry in Valkenswaard, therefore, was intergenerational, 
proceeding through children living at home.

Industrialization also affected the size and structure of socio-economic inequality in 
Valkenswaard. The economic development caused nominal incomes to rise sharply. Eco-
nomic growth particularly caused real incomes to go up in the 1910-1920 decade. The 
agricultural sector had accounted for approximately half the total earnings in 1850, but 
this position was taken up by the tobacco industry in 1920. The revenues from the latter 
sector, however, were unequally distributed amongst the population. Whereas income 
inequality went down in agricultural Leende, a neighbouring village, it went up in indus-
trializing Valkenswaard. In a relative sense, industrialization caused income inequality 
to double in size. Kuznets’s ‘upswing’, i.e., the increase of income inequality during the 
industrialization process, also occurred in Valkenswaard, albeit in a concealed way.

When industrialization got underway in Valkenswaard, a considerable income inequal-
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ity was already present, but the industrialization process gave rise to diverging develop-
ments in inequality in the three main professional groups of farmers, cigar manufactur-
ers, and cigar workers. Increasing income inequality occurred between 1890 and 1920 
particularly within the categories of cigar workers and cigar manufacturers, whose Gini 
coefficients virtually doubled. However, there were also major income inequalities be-
tween both categories at the family level, though they gradually decreased in the 1890-
1920 period from an average income inequality of well over 1,300% in 1890 to more than 
700% in 1920. In families headed by a cigar worker, the increase in income inequality at 
the family level was due to working children living at home, whereas in manufacturers’ 
families the increase was due to the differentiation in business development and size that 
was taking place. In the farmer category, the children living at home and working in the 
tobacco industry caused the income inequality in this sector to remain unchanged despite 
the increase in the number of subsistence farmers, which would have led us to assume 
an opposite development.

The revenues of the tobacco industrialization, therefore, predominantly fell to the ma-
jor tobacco entrepreneurs, which is also confirmed by the composition of the financial top 
1 per cent in 1920: this consisted of nine heads of families, eight of whom were tobacco 
entrepreneurs. Though the major manufacturers acquired positions for themselves in 
real estate and credit finance, this is not where they were the dominant property group. 
The wealth gap was wide, and not only was the distribution of wealth more uneven than 
that of wages, the wealth gap also widened in the 1880-1920 period. Increasing inequal-
ity meant that in 1920 more than half the Valkenswaard families had not a single wealth 
component in the sense of real estate and that 80% of real estate was in the hands of 25% 
of the families. Capital and wealth thus increasingly concentrated in the Valkenswaard 
elite, the major tobacco manufacturers in particular, with greater class differences as a 
consequence.20

The consequences of the income and wealth inequality in the second layer are also man-
ifest in the third layer of the model: power and elite. The power structure changed sub-
stantially under the influence of the advancing industrialization process, particularly due 
to the rise of a new and strong source of power: the economic one. The top positions in 
this potent source of power, the strongest one in terms of scope and intensity, were gradu-
ally monopolized by the major tobacco manufacturers. In 1920, half the labour force was 
subjected to the economic power of some fifteen major tobacco entrepreneurs, a situation 
that was reinforced by the mono-industrial character of the Valkenswaard economy.21 This 
position of economic power was fortified by top positions in financial and political sources 
of power.

Besides this core of power made up by tobacco manufacturers, other social groups also 
had a share in the sources of power, though not in the economic one. The total group of those 
in power had many characteristics in common: they were local, had generous incomes they 
had earned in self-employment, were Roman Catholics, and were male. The cigar workers 
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were absent from all sources of power except the political one, where they only began to play 
a part after 1911, as individuals and without much to show for it. The changing pattern of 
power illustrates the impact of the economic changes, which, in the wake of the increasing 
inequality in the second layer of the social structure, led to changes in the model’s third layer.

In this study, the elite have been defined on the basis of two criteria: by their presence 
in the financial top-five family income bracket and by the absence of an (adaptive) family 
(wage) economy. Besides wealth, this upper layer also held a solid position of power and 
showed specific marital and educational patterns. Their position of power was rooted in 
the economy and greatly bolstered by power positions in finance and administration. Elite 
children generally went through secondary education in public (boarding) schools; rela-
tively few got married and, if they did, at a rather advanced age and predominantly within 
their own circle. Their public school backgrounds would give them an edge as entrepre-
neurs in the sense of knowledge and access to supra-regional networks.

Ways of accessing this elite group were limited and predominantly proceeded – if at 
all – by way of the economic source of power. This allowed a few members of the lower 
classes eventually to accomplish upward social mobility as entrepreneurs. As an impen-
etrable, tight-knit, and powerful group, the Valkenswaard elite can be characterized as a 
ruling class, the most powerful kind of elite.22 Throughout the entire 1850-1920 period, 
therefore, members of the same families continued to make up this elite community, even 
if its centre of gravity gradually shifted from an agriculture/trade-based elite in 1850 to an 
industrial one in 1920. This combination of continuity and change was possible because 
the major local tobacco manufacturers virtually all originated from this elite.

This also caused the elite to alter its orientation towards the total spectrum of sources of 
power, whose centre of gravity shifted towards the economy. Owing to their strong posi-
tion in this source of power, the major cigar manufacturers were able to effectively influ-
ence developments in the first two layers, the economic and the social structure, for a long 
time. Thus they controlled employees, in areas such as recruitment, wage movements, 
and dismissal policies, as well as smaller local competitors, who saw the financial gap 
within the group of manufacturers widen as the major ones engaged in capital accumula-
tion, trust formation, and knowledge networks. This was a main motive for the smaller ci-
gar manufacturers to get organized around 1918 at long last. The widening wage, wealth, 
and power gaps induced by the industrialization process, together with the increasing 
importance of the economy as a source of power, meant that Valkenswaard society was far 
from opening up. On the contrary, with the economic source of power, the elite had an 
effective and extensive socio-political instrument of control in its hands.

The fourth and final layer of the model deals with opportunities for labourers in par-
ticular to close the gap between their actual and their desired situation. It was examined 
to what extent they actually seized such opportunities, using the hypothesis formulated by 
Trienekens that ‘the actions of (groups of ) people are always oriented to optimizing their 
own quality of life by bringing the desired situation as closely as possible to the actual 
one’.23 Out of the three repertoires mentioned by Heerma van Voss – loyalty, voice, and 
exit – that can be used by labourer families to preserve or improve their quality of life, the 
last strategy was barely used at all in Valkenswaard, as only very few indeed left the town 
to build a new life for themselves elsewhere.24

The loyalty repertoire, therefore, was the main way to fit into the small local commu-
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nity, in which having a good reputation was a matter of importance and class-based social 
inequalities were accepted. The Church, taking these divisions as the natural order, also 
played a role here.25 This acceptance is the main ground mentioned by Cohen for the 
long absence of a militant working class and trade union activity, in addition to other fac-
tors such as long established employer-employee relations, the dependency of the latter, 
and paternalism.26 The workers’ information poverty is a new and additional reason why 
awareness-raising was a long time coming.

Only when the situation in Valkenswaard threatened to become untenable, a sense of 
urgency dawned, and the process of awareness-raising was initiated from outside, did the 
workers’ movement begin to offer collective resistance: the voice repertoire. Even at this 
point, the loyalty strategy continued to have its effect, with the Catholic trade union tak-
ing a preferential position.27 At this watershed moment, the moral economy also played a 
role, in the meaning assigned to this concept by Attila Aytekin and Thompson: the aware-
ness that the exploitation of workers had gone beyond what was commonly accepted as 
proper.28 Such a situation appears to have occurred in Valkenswaard around 1909.

Wage levels continued to be low for a long time, which was due to the specific mono-
industrial economic structure with a substantial labour supply of children living at home, 
to a social structure that guaranteed continuity of labour supply, and to the strong eco-
nomic source of power being in the hands of the elite. The highest priority for working 
and farming families, therefore, was to raise the total family income to an acceptable level 
and keep it there

The fact that adolescent children living at home were employed in the tobacco indus-
try played an important role here.29 Because of their tobacco earnings, these youngsters 
gained economic independence at a relative early age, which allowed them to marry rela-
tively young. Though this enabled them to set up home independently at an early stage, it 
also launched a financially difficult period for them, as married women commonly ceased 
to do factory work and young children made inroads into the family budget. The 1880-
1920 period nevertheless saw young marriages on the rise, with the number of births 
and the population size increasing, as was already observed in the discussion of the social 
structure in the model’s second layer. These marriages nevertheless took place later than 
one might have been led to expect on the basis of their economic independence.

The increasing economic independence of children living at home and the greater 
voice this gave them put the authority of heads of families under pressure and must have 
caused tensions, certainly in crisis situations, such as a structurally or temporarily de-
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pressed family income or after the death of (one of ) the parents. All the same, the Valkens-
waard heads of families succeeded in keeping their offspring at home for longer than the 
children’s economic independence, strictly speaking, warranted. This might be explained 
by the ground mentioned by Alter in his study of Verviers (Belgium): the moral author-
ity of the head of the family was rooted in culture. This ground that is supplemented 
with explanations by Janssens, also valid for Valkenswaard, of its isolated position, a high 
indigenous percentage, and the influence of the clergy in a virtually exclusively Catholic 
community.30 All this confirms the relation, so valued by Hudson, between the external 
economic development and the internal world of the family.31

Occasionally, such crisis situations caused children to postpone their wedding plans 
to prevent the dissolution of the family, as working families were generally unable to 
set aside any savings. In the absence of any other social services, the pre-industrial set 
of values of the moral economy would make sure that the primary social safety net – the 
family – remained intact. One’s own interests, therefore, came second after family’s inter-
ests. This dominance of the family unit was also pointed out by Anderson in his study of 
the nineteenth century family structure in Lancashire.32 Klep ventures to suggest that the 
parents’ possession of some landed property was the magnet that kept families together, 
but this suggestion needs to be put into perspective, as by far the most subsistence farm-
ers’ and cigar workers’ families in Valkenswaard had no landed property whatsoever.33 The 
magnet, in these families, was rather the pre-industrial set of values that served to put 
family members under pressure if and when required.

The general marital pattern tended to be homogamous and presented few opportunities 
for upward social mobility. As there were no local secondary education facilities, it was im-
possible for families of modest means to rise up the ladder in this way. Professional and 
entrepreneurial careers were virtually inaccessible. Without better prospects abroad, emi-
gration was a barely used option, and if so, mostly to marry a partner who was not from 
Valkenswaard. Because of all this, an individual’s or a family’s options to do better for them-
selves were actually restricted to employing children living at home in the factory process.

Despite these impediments to upward social mobility and opportunities to improve 
one’s fate, the socio-economic changes and their attendant socio-political divides were ac-
cepted for a long time. In Valkenswaard, this was partly due to the fact that it took some 
time for a working class to develop and for a substantial share of heads of families to 
become greatly dependent on their tobacco incomes. Only around the turn of the century, 
therefore, did the first collective attempt to improve spending power through a self-help 
group become visible: the cigar workers established a consumer cooperative, which, how-
ever, was short-lived due to slander. In 1909, a concurrence of circumstances caused the 
tobacco workers’ degree of organization to go up fast: the Eindhoven socialists started 
canvassing in Valkenswaard; an imminent statutory change created a sense of urgency; 
the major enterprises had too large a slice of the pie; and there was now a working class 
involving a considerable number of family heads. The Roman Catholic trade union turned 
out the biggest one in absolute terms, but its socialist counterpart nevertheless gained a 
large membership.

Collective options caused living conditions to improve. By jointly purchasing products, 
the cooperative improved workers’ purchasing power, while collective trade union action 
helped to improve incomes themselves, causing real incomes to rise in the course of the 
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1910-1920 decade. This helped to lower the age at which children living at home were 
put out to work in cigar factories, which went up from twelve to fourteen. As the tobacco 
workers were organizing themselves collectively in trade unions, this also induced the 
tobacco entrepreneurs to get organized to be able to resist collective worker pressure, 
demonstrating a process of mutual influence.

The entire process of change taking place in Valkenswaard mainly between 1865 and 
1920 proves to have been one involving different velocities: a relatively quick and smooth 
economic transition, and a much slower and bumpier social change, with certain pock-
ets changing barely or not at all. Levine and Wrightson observe the same in their study 
of Whickham, England (1560-1765), a town whose one-sided mining development gave 
rise to an industrial society in a pre-industrial world.34 Just like in Valkenswaard, mar-
riage kept taking a central position in Whickham, with partners meetings on the basis of 
homogamy. The economic developments in both towns also induced rapid social change, 
as apparent in changing means of existence, for example. On the other hand, social tradi-
tions from the pre-industrial stage were preserved, and the influence of the old certain-
ties in Valkenswaard waned but slowly, such as the standards and values from the moral 
economy and the tradition for workers to take Mondays off and visit the local inn. In 1922, 
Ogburn coined the phrase ‘cultural lag’ to denote the persistence of patterns of thought 
and behaviour in the face of rapid changes in material circumstances.35 The total process 
of change, in sum, proves to have been a compromise between continuity and change.36

Some social changes were not so even. Collective actions, for instance, were initiated 
at a fairly late stage but managed to grow relatively quickly in size. Choices open to work-
ers in Valkenswaard were limited and were influenced – as Cohen argues – by the local 
economic structure, class stratification, and inequalities in generational and gender re-
lations.37 For married women in Valkenswaard, for example, it was virtually impossible 
after marriage to work in a factory and thus to contribute to the family income. Nor were 
women able to obtain positions in any of the sources of power. The cultural pattern ob-
served by Cohen in Tullylish, rooted in familiarity and mutual obligations, actually shows 
a great deal of similarity with the set of values and standards of the moral economy.38

Now that the interconnections between the various processes of change have been 
made, the value of this study for the knowledge of social history can also be assessed. 
The objective of this study was to improve the understanding of the process of industrial 
development in the Netherlands. After the historiography had been critically examined, 
the theories found there led to the development, elaboration, and application of a new 
analytical model. It can be concluded that this model does indeed not only help to under-



440 Summary

stand the complex and dynamic process of industrialization in its component parts, but 
also helps to identify and interpret the relations and dependencies involved. Together with 
the relations and dependencies within and amongst the model’s various layers, that is, 
between the core of the model and its relevant environment, this proof of concept is actu-
ally this study’s main contribution to the historiography of the industrialization process 
in the Netherlands.

These interconnections and mutual dependencies also show that building a national 
picture of the industrialization process from a regional perspective – as advocated by Berg 
and Hudson – may be too ambitious and that such a picture should rather be constructed 
from the local level up.39 Only then is the influence of developments on groups in soci-
ety clearly visible. This study shows that the same development may have very different 
consequences for each group. Children’s earnings, for example, caused income inequality 
to stabilize in farming families, whereas the same phenomenon widened income gaps 
among cigar workers’ families.

Other aspects too can only be defined and understood at the local level: variation in 
marital patterns in different groups; the consequences of industrialization for agriculture; 
the relation between the economic structure and the development of power; and the con-
ditions favourable to the flourishing of entrepreneurship. The drawback here, of course, 
is that conclusions cannot simply be transposed to the supra-local level. Nevertheless, the 
construction of a regional or national picture of the industrialization process is possible, 
if only there are sufficient local studies founded on sound process analyses.

Relations with contemporary developments

‘Are we living in the 21st century in a technological sense but, once again, in the early 19th 
century in an economic sense?’ Maartje Somers asked herself recently.40 With the flexibi-
lization of work, a possible reduction in the duration of people’s entitlement to benefits in 
case of unemployment, and other ‘reforms’ in social legislation, such as laws governing 
dismissal, this would indeed appear to be the case. The word ‘reforms’ is deliberately put 
in quotation marks, for that matter, because, in the babble of today’s politics, this word 
has now gained a negative connotation, replacing its original positive meaning. Wealth 
inequality is also on the rise once more: the joint wealth of the three richest Dutch citizens 
is more than that of half the Dutch population put together.41 With the publication of Le 
Capital au XXIe Siècle by Thomas Piketty in early 2014, income and wealth inequality is 
firmly back on the agenda. In his book, Piketty estimates that inequality in the world is 
virtually back to the level it was before World War I.42

In the wake of the increasing popularity of neoliberal in the last decades of the twentieth 
century, the market, privatization, and decreasing government involvement have sparked 
the renewed interest of policymakers and legislators. This process has been reinforced as 
crisis upon crisis has put government budgets under pressure. In the perspective of this 
study, one of these developments – the flexibilization of labour – could be considered as a 
movement that runs counter to the developments of a century ago.

In the early 21st century, the working class in its classic Marxist sense has virtually 
ceased to exist as a category of any social significance. The modern working class is not 
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characterized by a low income, nor is someone with a low income by definition a worker. 
Paul Schnabel and Arie van der Zwan, for example, also include groups such as road 
workers, construction workers, and home helpers – who, as self-employed persons with-
out personnel, are officially classed as entrepreneurs – in the modern working class cat-
egory.43 Their working lives are characterized by job insecurity, the lack of social security 
arrangements (to protect them from loss of income due to illness, unemployment, and 
incapacity for work, for instance), and the absence of a pension scheme. Often theirs is an 
ostensible entrepreneurship only, as they do not set fees, take on jobs, or send invoices.44

The present-day self-employed have sometimes been compared to nineteenth century 
day labourers, a comparison that is more than justified in the case of ostensible entre-
preneurship.45 The number of so-called flextime workers – on-call staff with zero-hour 
contracts – and agency workers is on the rise, just like the number of people on temporary 
contracts.46 In 2012, approximately one quarter of the working population in the Nether-
lands was not in permanent employment, and this percentage was even more than 50% 
for young people.47 It is not for nothing that, in this day and age, virtually half of all Dutch 
poor are working poor.48 Due to flexibilization, employer risks are shifted on to employ-
ees, whose rights are more and more at stake. It has every semblance of a return to the 
nineteenth century.

Because collective labour agreements on working hours and legally required minimum 
wages do not apply to the (ostensible) self-employed, the law of supply and demand has 
caused fees for work performed to go down. Such fees have come under further pressure, 
for that matter, from the influx of labour migrants from Central and Eastern European 
countries. Not only is this group being exploited by ruthless employers, but their arrival 
is also causing a lot of jostling and competition at the bottom of the labour market.49 Os-
tensible entrepreneurship and abuse are also eroding the painstakingly constructed social 
security system, as they do not (need to) pay social security premiums.50 All this would 
indeed appear to be indicative of a development that is analogous to that around 1900, 
albeit in a reverse direction as a return to the situation that gradually disappeared after 
1920. This development is even reinforced by the decreasing degree of organization of 
Dutch employees.51

Though the present-day context is entirely different from that of a century ago – in 
terms of social legislation, education, information position, policy, family size, and family 
composition, for instance – the observed tendencies are striking. Lessons from the past, 
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as testified in this study, may prove to be useful in turning the tide: what matters is aware-
ness raising and, in particular, using opportunities at the collective level to close the gap 
between the actual and the desired situation. Unlike a century ago, the possibilities and 
the power of the modern digital media are now offering unprecedented opportunities for 
rapidly mobilizing masses of like-minded people.

A second contemporary development would appear to be the return to a moral econ-
omy, now called ‘participation society’, which is set to replace the welfare state. Before 
being entitled to professional public services, citizens in the participation society are ex-
pected first to turn to family, friends, and neighbours.52 This is exactly the way things were 
around the previous turn of the century, albeit that public services were rather thin on the 
ground at that time. This time, the return to the moral economy is not predicated on the 
poor material conditions of families, as in the pre-industrial society, but on the poor state 
of government finance.

Suggestions for Further Research

Though the end of the research period of this study was set in the year 1920 due to the 
availability of source materials, it would seem in retrospect that this year was also a turn-
ing-point in other respects. The first collective labour agreement in the tobacco branch 
was established in 1920. The early twenties also heralded a period of crisis and economic 
decline. Mechanization grew in the branch. Tobacco duties and administrative regulations 
made their entry, signifying the genesis of government interference in entrepreneurship. 
Entrepreneurial liberty had already been restrained, for that matter, by the increasing in-
fluence of the trade unions.

These and other national developments naturally had their impact on the situation in 
Valkenswaard. With the introduction of universal suffrage, the composition of the local 
council changed in the early twenties. The local cigar industry was also beginning to con-
centrate. These changes had their effect on the social and economic structures, gradually 
eroding the established power and elite constellations. It leads Van Zanden to conclude 
that the democratization of the political system, the rise of strong trade unions, and the 
growth of the welfare state appear to have been the main forces driving the ‘egalitarian 
revolution’ of the twentieth century.53

The results of this research also call for further research. While this study deals at some 
length with income levels and income inequality, data on individual income levels were 
only available for a relatively short period (mostly 1885-1920). A broader study of income 
development and income inequality in other parts of the country might widen and im-
prove understanding of this matter. Another study might also examine possible connec-
tions between income levels and infant, child, and adult mortality rates, life expectancy, 
and life span. Did a higher income level in the past produce a higher standard of living?

On the basis of the results of this study, it would also appear to be necessary and vital to 
examine the relation between the (in-) completeness of parental families and marital be-
haviour, and the power structures in elite families. As the heads of such families were not 
economically dependent on their children’s incomes, did parent-child relations in these 
families differ from those in families with (adaptive) family (wage) economies? The hy-
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pothesis here would be that, as single wage-earners, the heads of elite families must have 
been in a much stronger position than the heads of the latter families.

The final suggestion is a wider study of the process of ‘secundarization’, the shift of the 
economic focus from the agricultural to the industrial sector, not only in rural North Bra-
bant, but also elsewhere in the nation. Local council reports on the 1851-1930 period offer 
a wealth of data for such a study.

Evolution or Revolution?

This study opened with a debate on the question whether the industrial changes do or do 
not deserve to be called a ‘revolution’. In retrospect, it can be said that the term ‘revolu-
tion’ is a very apt predicate for the economic developments in Valkenswaard between 1865 
and 1920. The industrialization provoked discontinuities in both economic and other do-
mains, even if all these changes did not take place at the same speed or at the same time. 
The industrialization in Valkenswaard turns out to have been an agent of change, un-
leashing powers and forces that left virtually no one untouched.



Bijlage 1 
Bronnenverantwoording

De personele en hoofdelijke omslag (1850-1920)

Inleiding

De kohieren van de personele en later de hoofdelijke omslag vormen de enige directe informatie-
bron over de inkomens van de inwoners van Valkenswaard in de onderzochte periode 1850-1920. 
Alvorens deze bron te kunnen gebruiken voor verder onderzoek is het nodig om voldoende zeker-
heid te verkrijgen omtrent de juistheid en volledigheid hiervan. Een concrete verificatiemogelijkheid 
van de hoofdelijke omslag aan de hand van andere bronnen is niet bekend.1 Gezien het specifieke 
gebruiksdoel van de onderhavige gegevens gaat het bij de betrouwbaarheid zowel over de volledig-
heid van het aantal aangeslagen inwoners (werd iedereen die moest worden aangeslagen ook daad-
werkelijk aangeslagen) als over de volledigheid van het inkomen (vormde het vastgestelde inkomen 
een reële afspiegeling van het feitelijk genoten inkomen).

De personele, en vanaf 1857 de hoofdelijke, omslag was een gemeentelijke belasting op inkomen. 
Gemeentelijke verordeningen regelden de heffing en de inning van deze belasting. De gemeen-
teraad stelde het belastingkohier vast op voordracht van het college van B en W. Na goedkeuring 
door Gedeputeerde Staten werden de kohieraanslagen vervolgens invorderbaar. In 1823 besloot de 
gemeenteraad de ‘vermogens en uiterlijken staat der contribuabelen’ als grondslag te nemen voor 
de personele omslag.2 In 1850 heette het dat ‘de vermoedelijke consumptie en uiterlijken staat der 
contribuabelen’ tot grondslag diende.3 Met ingang van 1855 werd de grondslag gebaseerd op ‘de 
uiterlijke staat’ van de belastingplichtige, ‘hunne vertering’, de (zuivere) inkomsten uit ambten, be-
dieningen, pensioenen, ambachten en bedrijven en ‘het vermoedelijke vermogen’. Ook werd toen 
een belastingvrije voet geïntroduceerd, een inkomensgrens waaronder geen belasting verschuldigd 
was.4 In 1876 werd een aftrek voor ‘onverzorgde kinderen’ beneden de 16 jaar ingevoerd.5 Hoewel 
de hoogte van de belastingvrije voet en de kinderaftrek nadien nog wel wijziging onderging, bleef de 
grondslag van dit belastingmiddel na 1876 min of meer gelijk.

Het vastgestelde kohierinkomen was vatbaar voor bezwaar (bij de gemeenteraad) en beroep (bij 
Gedeputeerde Staten). Woon- en werkforenzen betaalden vanaf 1897 een derde van de aanslag over 
een vol jaar.6 Naast gegevens als de aanslag werd met ingang van het belastingjaar 1885 ook het inko-
men in het kohier vastgelegd. Het uitgangspunt van de Valkenswaardse hoofdelijke omslag was om 
‘in evenredigheid van ieders vermogen en draagkracht te […] heffen’.7

Grondslag

De gemeentelijke heffingsverordeningen bepaalden dat het inkomen van gezinshoofden en inwo-
nende personen in de heffing werd betrokken indien en voor zover dat een bepaald bedrag, de be-
lastingvrije voet, te boven ging. De ontwikkeling van dit drempelbedrag is weergegeven in tabel B1.

Bij de bepaling van de drempel speelden twee aan elkaar tegengestelde tendenties. De belasting-
vrije voet moest zo laag mogelijk worden gehouden om een zo breed mogelijke heffingsgrondslag 
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Kohier van de hoofdelijke omslag 1902.

te creëren. Maar tegelijkertijd leidde een te lage belastingvrije voet tot grotere risico’s op oninbaar-
heid. Dat het vaak spitsroeden lopen was, blijkt onder meer in 1886. De raadsleden durfden een 
belastingverhoging niet voor ‘hunne verantwoording’ te nemen, aangezien deze ‘de draagkracht der 
ingezetenen’ te boven zou gaan.8 In 1903 omschreef het gemeentebestuur het aldus: ‘Het inkomen 
dat men behoort te hebben om in den hoofdelijken omslag aangeslagen te kunnen worden, durft 
men niet hooger brengen, daar er anders te veel personen buiten de belasting zouden vallen, waar-
door de last van de belastingschuldigen te drukkend zouden worden’.9 Maar de gemiddelde jaarlijkse 
oninbaarheid van de hoofdelijke omslag over de hele periode 1880-1920 bevond zich met 1,8% zeker 
niet op een (te) hoog niveau, temeer daar dit percentage tevens de op het inkomen aangebrachte 
verminderingen na een toegewezen bezwaarschrift bevatte. Dit zou kunnen leiden tot de conclusie 
dat de belastingvrije voet aan de hoge kant was. Maar de belastingvrije voet kende ook een sociaal 
minimum, namelijk het bedrag dat nodig was voor noodzakelijk levensonderhoud. Vrij algemeen 
wordt de belastingvrije voet daarom beschouwd als de armoedegrens omdat een inkomen beneden 
deze drempel impliceert dat noodzakelijk levensonderhoud niet volledig zou kunnen plaatsvinden.10 
Het heffen van belasting zou dan de armoede slechts vergroten. Het niveau van de belastingvrije 
voet werd daardoor gebaseerd op dat minimaal voor noodzakelijk levensonderhoud benodigde in-
komen.11

Tabel b1 Belastingvrije voet in guldens voor gezinshoofden en inwonende personen voor de 

hoofdelijke omslag gemeente Valkenswaard, 1880-1920

Periode Gezinshoofden Inwonende personen

1880-1883 150 75

1884-1893 200 100

1894-1901 200 100

1902-1918 300 150

1919-1920 450 225

Bron: Kohieren hoofdelijke omslag 1880-1920. RHCe, GA VW, inv.nrs. 1044-1084.

Maar daarmee staat de volledigheid van het aantal aangeslagenen nog niet vast. Het vaststellen van 
de volledigheid van de grondslag is lastig, maar in de Valkenswaardse kohieren zijn op dit gebied ten 
minste drie manco’s geconstateerd, namelijk:
a  onvolledigheid in verband met vestiging na het opmaken van het kohier;
b  onvolledigheid van het aantal belastingplichtigen;
c niet op kohier gebrachte inkomens vanwege inkomensaftrekken. 
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ad a. Het kohier van de hoofdelijke omslag werd steeds medio het jaar opgemaakt en vastgesteld. 
Belastingplichtigen die zich ná 1 januari van het betreffende jaar in Valkenswaard hadden gevestigd, 
kregen, indien zij bezwaar maakten, naar rato een belastingvermindering. Maar burgers die zich ná 
het opmaken van het kohier in de gemeente vestigden, bleven voor dat jaar onbelast, terwijl heffing 
via een suppletoir kohier wel mogelijk zou zijn. Hoewel dit ‘gat’ door de gemeenteraad in 1909 werd 
geconstateerd, bleven aanvullende kohieren een uitzondering en komen zij met name voor in 1919 
en 1920.12 De effecten van dit manco lijken mee te vallen omdat het alleen gaat om de instroom in de 
tweede helft van het jaar, waarbij ook nog eens in een groot gedeelte van de periode 1880-1920 een 
veel van de Valkenswaardse gezinnen het moesten doen met een inkomen onder de belastingvrije 
voet en dus toch al niet in de heffing zouden worden betrokken.

ad b. Het college van B en W had meermalen moeite om een volledig kohier samen te stellen. 
Dit blijkt bijvoorbeeld in 1913 toen raadsleden aangaven te hopen ‘dat er geen [belastingplichtigen], 
zooals vroegere jaren, worden vergeten’ en dat dit ‘steeds moeilijk is en deze moeilijkheid nog groo-
ter wordt met de uitbreiding der bevolking’. Ook blijkt uit de gevoerde discussie dat voor het vast-
stellen van de volledigheid het bevolkingsregister niet werd benut.13 Gezien de constante druk om 
voldoende geld via de hoofdelijke omslag te genereren is dit een niet verklaarbaar manco. Bij lon-
gitudinaal onderzoek van de kohieren is ook vastgesteld dat op individueel niveau meermalen een 
‘jaar’ ontbreekt, zonder dat daarbij aannemelijk is dat het inkomen dat jaar onder de belastingvrije 
som terecht is gekomen.

ad c. Van 1876 tot en met het belastingjaar 1883 en in de periode 1902-1920 kende de hoofdelijke 
omslag in Valkenswaard een kinderaftrek, die bestond uit een vermindering op het inkomen. Daar-
door kon het gebeuren dat een inkomen, nadat daarop de kinderaftrek in mindering was gebracht, 
onder de belastingvrije voet terechtkwam en niet meer op kohier werd gebracht. Het effect van deze 
‘oneffenheid’ laat zich wel enigszins kwantificeren, namelijk aan de hand van de ontwikkeling van 
het aantal aangeslagenen, en lijkt beperkt van omvang te zijn. Zo wijzigt het aantal aangeslagenen in 
1884 (237), het eerste jaar zonder kinderaftrek, nauwelijks in vergelijking met 1883 (239), het laatste 
jaar met kinderaftrek. Hetzelfde is het geval in de jaren 1901 (306) en 1902 (314), toen de kinderaf-
trek opnieuw werd ingevoerd. Ook de effecten van een tweede vorm van aftrek, een inkomensver-
mindering van 10% over bepaalde inkomstenbronnen, die werd toegepast van 1884 tot 1893, zijn 
beperkt: in het belastingjaar 1894 werden namelijk slechts zeven ingezetenen meer aangeslagen 
dan het jaar ervoor.

De conclusie is dat de grondslag van heffing van de hoofdelijke omslag in de periode 1880-1920 ze-
ker niet volledig is. De mate van onvolledigheid is niet met zekerheid vast te stellen, hoewel op een 
tweetal aspecten de effecten lijken mee te vallen. De structurele onvolledigheid is niet in te schatten. 
Wat kan worden tegengeworpen is dat er niet alleen een financiële, maar ook een morele druk aan-
wezig was om de heffingsgrondslag zo breed mogelijk te doen zijn, waardoor de onvolledigheid aan 
zekere grenzen gebonden moet zijn geweest. De kohieren van de hoofdelijke omslag waren immers 
openbaar. De openbaarheid van het kohier en de daardoor optredende sociale controle, en de inter-
ventiemogelijkheid van de gemeenteraad, die daarvan in de praktijk behoorlijk vaak gebruik maakte, 
ondersteunen deze gedachte. In de periode 1880-1912 zijn de raadsinterventies via de raadsnotulen 
goed te volgen. Op een totaal aantal aangeslagenen van 9.485 pleegde de raad 799 interventies 
(8,4%). Daarvan betrof het 114 keer (14%) het op kohier brengen en 22 keer (3%) het van het kohier 
verwijderen van belastingplichtigen.
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Volledigheid inkomen

Het tweede facet dat in ogenschouw moet worden genomen, is de mate waarin de in de kohieren 
opgenomen inkomens de feitelijke inkomens weerspiegelden. Eerst moet daarbij worden vastge-
steld welke inkomensbronnen in de heffing werden betrokken. Het meest uitgebreid was de grond-
slagbepaling na 1893. De verordening gaf toen aan dat het daarbij ging om ‘het vermoedelijk zuiver 
inkomen, voortvloeiende uit:
a onroerend goed, kapitalen, roerende zaken en alle zakelijke rechten;
b industrie, handel, bedrijf, arbeid en onderneming;
c pensioenen, wachtgelden, lijfrenten, uitkeringen uit weduwenfondsen, levensverzekeringen e.d.;
d ambten, bedieningen en betrekkingen;
e  uitkeringen verstrekt door bloed- en aanverwanten van wie de wet de verplichting tot onderhoud 

oplegt;
f toelagen verbonden aan tijdelijke bedieningen of commissiën;
g alle andere zuivere inkomsten van welken aard dan ook’.14

Dit betekende dat nagenoeg alle inkomensbronnen in principe belast waren en dat, mits correct 
vastgesteld, het kohierinkomen het feitelijke inkomen weerspiegelde. Maar het probleem zat in 
het kunnen vaststellen van het juiste en volledige kohierinkomen. Dit geschiedde schattenderwijs, 
waarbij echter zo nodig wel externe bronnen ter beschikking stonden zoals de huurwaarde van 
het onroerend goed (grondbelasting) en uitstaande kapitalen (via hypotheekinschrijvingen).15 Met 
ingang van 1917 werd voor de hoofdelijke omslag informatie over de hoogte van de lonen van de 
werknemers verkregen van de werkgevers en werden daarnaast gegevens ontvangen van de Rijks-
inkomstenbelasting.16 Dit kwam de juistheid van de vaststelling van veel inkomens ten goede. Het 
gemiddelde inkomen 1917 was 20% hoger dan dat van 1916. Gezien de behoorlijke inflatie in 1916 
en 1917 – de hoofdelijke omslag 1917 werd pas in juni 1918 vastgesteld door de gemeenteraad  – van 
ongeveer 15%, zou de inkomensvaststelling vóór 1917 dus iets te laag zijn geweest. Maar met name 
de vaststelling van inkomens van ondernemers kostte het college van B en W in die periode veel 
hoofdbrekens: ‘bovendien zijn de in deze gemeente wonende fabrikanten, onder de tegenwoordige 
tijdsomstandigheden niet te schatten’.17 Daar staat tegenover dat de bevolkingsomvang van Valkens-
waard zodanig was dat men elkaar kende en relatief veel van elkaar wist. Dit maakte het schatten 
weliswaar eenvoudiger, maar toch was de jaarlijkse ‘regeling van den hoofdelijken omslag […] geene 
gemakkelijke taak’.18 Vergelijking met in dezelfde positie verkerende burgers en het afgaan op uiter-
lijke kenmerken vormden waarschijnlijk de belangrijkste instrumenten om een redelijke schatting 
te maken. Deze methoden werden in ieder geval ook gebruikt bij de beoordeling van bezwaarschrif-
ten. Het lijkt erop dat de schattingen zeker niet te hoog waren, dit wellicht ook om een overmaat aan 
bezwaarschriften te voorkomen. Commissaris van de Koningin Arthur van Voorst tot Voorst merkte 
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bij een bezoek aan Valkenswaard in 1900 op dat ‘alle aanslagen een weinig beneden de werkelijk-
heid [zijn]’.19 Om de hoogte van de vastgestelde inkomens te toetsen is in deze studie een aantal 
kohierinkomens vergeleken met gegevens uit andere bronnen.

1  Het gezin waarvan Hermanus Bergmans deel uitmaakte bracht in 1888 wekelijks minstens 
10 gulden bijeen, op  jaarbasis circa 500 gulden. Onduidelijk is echter of dit in- of exclusief 
het inkomen van Hermanus was. Zijn vader werd in 1888 aangeslagen voor een inkomen 
van 350 gulden.20

2  Willem van Gerwen behoorde tot een gezin waarvan de vader was overleden en dat in 1888 
gezamenlijk ongeveer 6 gulden per week bijeenbracht, hetgeen per jaar circa 300 gulden zou 
betekenen. Het gezin werd in 1888 niet aangeslagen voor de hoofdelijke omslag.21

3  Het huisgezin waartoe Arnoldus Johannes van de Moosdijk behoorde, bracht wekelijks 7 à 8 
gulden bijeen, hetgeen op jaarbasis circa 350 gulden zou betekenen. Het weinige eigendom 
dat het bezat was met schulden belast. Het gezinshoofd werd in 1888 aangeslagen naar een 
inkomen van 250 gulden.22

4  Het gezin waartoe Gerardus Veraa behoorde, verdiende in 1890 ongeveer 9 gulden per week, 
derhalve omgerekend circa 450 gulden per jaar. Zijn vader werd in dat jaar niet aangeslagen 
voor de hoofdelijke omslag.23

5  Het gezin van Paulus van Riet bracht in 1890 ongeveer 11 gulden per week bijeen, omgerekend 
circa 550 gulden per jaar. Zijn vader, Renier van Riet werd in dat jaar aangeslagen voor een 
inkomen van 250 gulden.24

6  Gerardus Lathouwers behoorde tot een gezin waarvan de vader ziekelijk was en dat naast de 
moeder bestond uit twee dochters, die in 1891 per week 4 gulden binnenbrachten, omgerekend 
zo’n 200 gulden per jaar. In dat jaar verloor het gezin bovendien na een langdurige ziekte 
een zoon en was het in grote schulden geraakt. Vader Augustinus Lathouwers werd in 1891 
niet aangeslagen voor de hoofdelijke omslag.25

7  De vader van Petrus Lambertus Crooijmans was geruime tijd ziek geweest waardoor hij in 
1891 nog weinig kon werken. Het gezin verdiende niet meer dan 2,50 gulden per week, circa 
125 gulden per jaar. Vader Crooijmans werd in 1891 niet aangeslagen voor de hoofdelijke 
omslag.26

8  In 1903 verdiende het gezin van Francis Cleven ongeveer 12 gulden per week, derhalve zo’n 
600 gulden per jaar. Francis zelf was langdurig onder geneeskundige behandeling geweest 
en verdiende in 1903 nog niets. Hij werd voor de hoofdelijke omslag in 1903 aangeslagen 
naar een inkomen van 400 gulden.27

9  De firma Gebroeders Van Best had in de jaren 1904 en 1905 een jaarwinst van ongeveer 
20.000 gulden. Het deel van Antoon van Best is te berekenen op ongeveer 13.000 gulden. 
Antoon werd in die jaren voor de hoofdelijke omslag aangeslagen voor een inkomen van 
16.000 respectievelijk 16.500 gulden. Dit betrof naast de zuivere inkomsten uit het bedrijf 
ook inkomsten uit vermogen en dergelijke.28

10  Mathijs van Heijst verdiende rond 1907 ongeveer 350 gulden. Hij overleed begin 1908 en 
werd in 1906 nog aangeslagen naar een inkomen van 350 gulden.29 

11  Aan Cornelis van der Meijden werd in september 1912 door de coöperatie een weekinkomen 
van 14 gulden toegekend, omgerekend 728 gulden op jaarbasis.30 Maar voor de hoofdelijke 
omslag van 1913 werd hij aangeslagen naar een inkomen van 650 gulden, 10% lager.31 

12  Het hoofd der school, P.J. Renders, kreeg voor het uitoefenen van die functie in 1920 een 
salaris van 4.240 gulden uitbetaald, maar werd voor de hoofdelijke omslag aangeslagen naar 
een inkomen van 4.500 gulden.32
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19   BHIC, Toegangsnummer 1085, Archief Commissaris van de Koningin, CdK in Noord-Brabant, 1920-1969, inv.
nr. 337, Verslagen van rondreizen CdK A. van Voorst tot Voorst door provincie en bezoeken aan gemeenten 
Udenhout t/m Zundert, 1895-1925, Valkenswaard, Bezoek 1 oktober 1900.

20   RHCe, GA VW, inv.nr. 387, Registers van minuten van uitgaande stukken van het college van burgemeesters en 
wethouders, 11 oktober 1888; inv.nr. 1052, Kohier hoofdelijke omslag 1888.

21   RHCe, GA VW, inv.nr. 387, Registers van minuten van uitgaande stukken van het college van burgemeesters en 
wethouders, 12 december 1888; inv.nr. 1052, Kohier hoofdelijke omslag 1888.

22   RHCe, GA VW, inv.nr. 387, Registers van minuten van uitgaande stukken van het college van burgemeesters en 
wethouders, 9 oktober 1889; inv.nr. 1053, Kohier hoofdelijke omslag 1889.

23   RHCe, GA VW, inv.nr. 387, Registers van minuten van uitgaande stukken van het college van burgemeesters en 
wethouders, 30 september 1890; inv.nr. 1054, Kohier hoofdelijke omslag 1890.

24   RHCe, GA VW, inv.nr. 387, Registers van minuten van uitgaande stukken van het college van burgemeesters en 
wethouders, 29 oktober 1890; inv.nr. 1054, Kohier hoofdelijke omslag 1890.

25   RHCe, GA VW, inv.nr. 387, Registers van minuten van uitgaande stukken van het college van burgemeesters en 
wethouders, 27 juli 1891; inv.nr. 1055, Kohier hoofdelijke omslag 1891.

26   RHCe, GA VW, inv.nr. 387, Registers van minuten van uitgaande stukken van het college van burgemeesters en 
wethouders, 7 oktober 1891; inv.nr. 1055, Kohier hoofdelijke omslag 1891.

27   RHCe, GA VW, inv.nr. 389, Registers van minuten van uitgaande stukken van het college van burgemeesters en 
wethouders, 17 juni 1903; inv.nr. 1067, Kohier hoofdelijke omslag 1903.

28   RHCe, GA VW, inv.nr. 1068 en 1069, Kohier hoofdelijke omslag 1904 en 1905; Brief Gebroeders Van Best aan 
Hendrik Kersten uit 1906, Archief Valkerij en Sigarenmakerij Museum Valkenswaard.

29   RHCe, GA VW, inv.nr. 403, Registers van minuten van uitgaande stukken van de burgemeester, 19 en 29 sep-
tember 1908; inv.nr. 1070, Kohier hoofdelijke omslag 1906.

30   Van Mierlo, ‘Een soepel fabriekske’, 32.
31   RHCe, GA VW, inv.nr. 1077. Kohier hoofdelijke omslag 1913, volgnummer 240. 
32   RHCe, GA VW, inv.nr. 495. Gemeenteverslag 1920 en inv.nr. 1084, Kohier hoofdelijke omslag 1920. Hier kunnen 

natuurlijk ook niet bekende ‘andere inkomsten’ in het spel zijn.
33   Tussen 1880 en 1912 pleegde de raad in totaal 799 interventies; 459 keer (57%) werd het inkomen verhoogd, 

204 keer (26%) verlaagd (RHCe, GA VW, inv.nrs. 351-354, Verslagen gemeenteraadsvergaderingen).
34   Janssens, Family and social change, 261-262.
35   Slechts eenmaal wordt melding gemaakt van een (anoniem) schrijven dat is ontvangen inzake aanslagen in 

de hoofdelijke omslag die te laag zouden zijn. Waarschijnlijk vanwege de anonimiteit wordt het bericht voor 
kennisgeving aangenomen. RHCe, GA VW, inv.nr. 370, Verslag vergadering B en W, 12 januari 1916.

Uit dit overzicht valt op te maken dat het door de commissaris weergegeven beeld reëel is. Als jaar-
inkomens bekend zijn, lijkt het erop dat er naar een iets beneden het werkelijke niveau liggend in-
komen werd aangeslagen. De kohierinkomens zijn, als deze worden vergeleken met een herrekend 
jaarinkomen op basis van bekende weekinkomens, vaak lager. Maar dit kan deels worden verklaard 
omdat het onzeker is of elke week een dergelijk inkomen werd binnengebracht. Een jaarinkomen 
behoeft derhalve zeker niet altijd gelijk te zijn aan een weekinkomen maal 50 of 52.

Naast de plaatselijke bekendheid en de beschikbaarheid van externe gegevens vormde de inter-
ventiemogelijkheid van de gemeenteraad voorafgaande aan de definitieve vaststelling van het kohier 
een extra borging van inkomensjuistheid en -volledigheid. In de periode 1880-1912 had van die in-
terventies 83% betrekking op het verhogen (57%) of verlagen (26%) van het door het college van B en 
W voorgestelde inkomen.33 Het derde aangrijpingspunt is de al eerder aangegeven openbaarmaking 
van de kohieren van de hoofdelijke omslag. Dit appelleerde ongetwijfeld aan een zekere mate van 
sociale controle. Hoewel sommigen veel waarde hechten aan deze vorm van inkomensopenbaarheid 
voor een juiste inkomensvaststelling, is enig voorbehoud op zijn plaats.34 In Valkenswaard althans, 
vond openbaarmaking pas plaats ná de vaststelling van het kohier door de gemeenteraad. Verhoging 
van het inkomen was dan niet meer mogelijk, dan wel via een suppletoir kohier. Maar dit laatste 
kwam, zoals gezegd, zelden voor. Enig effect kan dus hoogstens zijn opgetreden voor het jaar of de 
jaren erna, maar hiervan zijn geen sporen zichtbaar geworden.35 Het vierde en laatste ijkpunt vormt 
de bezwaarschriftprocedure, maar deze werd pas gestart indien de belastingplichtige van mening 
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was dat hij voor een te hoog inkomen was aangeslagen en biedt dus geen zicht op te laag vastgestelde 
inkomens. In de periode 1880-1912 leidden de aanslagen jaarlijks gemiddeld tot een bezwaarpercen-
tage van 1,8%. Dit is laag, zeker als daarbij in acht genomen wordt dat bijna de helft van de bezwaren 
betrekking had op een beroep op evenredige vermindering van de aanslag vanwege vertrek uit of 
aankomst in de gemeente in de loop van het belastingjaar. Die bezwaarschriften werden nagenoeg 
altijd gehonoreerd. De bezwaren tegen de hoogte van het inkomen werden met name toegewezen 
indien aantoonbaar inkomensverlies was opgetreden, bijvoorbeeld door overlijden van het gezins-
hoofd of nadat meeverdienende kinderen het ouderlijke gezin verlieten. Over het geheel genomen 
werd een bezwaarschrift in twee derde van de gevallen toegewezen. In de resterende kwesties hand-
haafde de gemeenteraad het inkomen, waarna in 12% van de gevallen de betrokken belastingplichti-
gen in beroep ging bij Gedeputeerde Staten. De afloop van die procedures is onbekend.

Een aspect waarmee rekening moet worden gehouden, is het gegeven dat het kohierinkomen het 
gezinsinkomen betrof, dus inclusief de inkomsten van inwonende meewerkende kinderen, hoewel 
dit niet expliciet in de verordeningen werd vermeld. Naar aanleiding van zijn bezwaarschrift bericht-
te het gemeente bestuur aan leerlooier J. Baken ‘dat de aanslag heeft plaatsgehad naar het inkomen 
van adressant en naar dat van zijn zoon, zooals voor elk gezin is geschied, waartegen geen enkele 
ingezetene zich ooit heeft verzet’.36 Bij de aanpassing van de verordening in 1918 ontstond over dit 
aspect enige discussie, maar uiteindelijk bleef het gezinsinkomen het uitgangspunt, met name van-
wege het ontbreken van verhaal bij inwonende sigarenmakers: ‘ze hebben niets’.37

Conclusie

Mede gezien het eerder vermelde bronnencommentaar kan worden geconcludeerd dat het gebruik 
van de kohieren voor analysedoeleinden verantwoord lijkt, zij het dat de posities doorgaans een 
minimum representeren. Steeds moet ook worden bedacht dat een deel van de inkomens onder de 
belastingvrije voet lag en daarmee niet op het kohier werd vermeld. Daarnaast was de grondslag in 
zekere zin onvolledig. De hoogte van inkomens die wel op kohier werden gebracht, lijkt iets onder 
het werkelijke niveau gelegen te hebben, hoewel de interventiemogelijkheden, eventuele beschik-
bare informatie van derden en wellicht de sociale controle vanwege de openbaarmaking van de ko-
hieren, zeker een dempende werking hebben gehad.

Bij gebruik van de kohieren voor analysedoeleinden moet dus in acht worden genomen dat de 
inkomens feitelijk enigszins te laag zijn en dat een deel van de inkomens niet op kohier is gebracht 
omdat ze te laag waren of door omissies van gemeentewege. Indien hiermee rekening wordt gehou-
den is gebruik van de kohieren voor analysedoeleinden zoals welvaartsontwikkeling en economische 
ontwikkeling zeer wel mogelijk.

Schoolgeld

Inleiding

Waarschijnlijk werd in Valkenswaard al vóór 1851 van de ouders een bijdrage gevraagd in de kosten 
van het plaatselijke lager onderwijs. Dit valt af te leiden uit een vermelding in het Valkenswaardse 
gemeentelijke jaarverslag van 1851. Van de 160 schoolgaande kinderen ontvingen er dat jaar 47 
(29%) kosteloos onderwijs, hetgeen onder de noemer ‘voor onderwijs en verstrekte schoolbehoef-
ten aan kinderen van behoeftige doch niet bedeelde ouders’ een kostenpost opleverde van 25,75 
gulden.38 In 1855 vermeldt het gemeenteverslag een schoolgeldtarief van één gulden per jaar per 
kind.39 Ingevolge de onderwijswet van 1857 kon schoolgeld worden geheven op basis van een raads-
besluit, waarbij ter tegemoetkoming van de aan het onderwijs verbonden kosten een bijdrage voor 
ieder schoolgaand kind kon worden gevraagd. Bedeelde of onvermogende ouders bleven buiten de 
heffing.40 Met onvermogend werd in dit verband bedoeld: onvermogend om schoolgeld te betalen. 
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36   RHCe, GA VW, inv.nr. 355, Verslag gemeenteraadsvergadering 15 februari 1916.
37   RHCe, GA VW, inv.nr. 355, Verslag gemeenteraadsvergadering 24 augustus 1918.
38   RHCe, GA VW, inv.nr. 426, Gemeenteverslag 1851.
39   RHCe, GA VW, inv.nr. 430, Gemeenteverslag 1855.
40   Franken en Van der Kloes, Wet van de 13 augustus 1857, 8 (art. 33).
41   RHCe, GA VW, inv.nr. 349, Verslag gemeenteraadsvergadering van 18 augustus 1860.
42   RHCe, GA VW, inv.nr. 368, Verslag vergadering B en W van 21 oktober 1885.
43   RHCe, GA VW, inv.nr. 352, Verslag gemeenteraadsvergadering van 28 december 1887 en 21 maart 1888.
44   RHCe, GA VW, inv.nr. 387, Registers van minuten van uitgaande stukken van het college van burgemeesters en 

wethouders, 30 januari 1888.
45   RHCe, GA VW, inv.nr. 352, Verslag gemeenteraadsvergadering van 31 oktober 1899.
46   RHCe, GA VW, inv.nr. 370, Verslag vergadering B en W van 24 september 1919.
47   RHCe, GA VW, inv.nrs. 1138-1143, Kohieren van het schoolgeld, 1873-1934.
48   RHCe, GA VW, inv.nrs. 1138-1143, Kohieren van het schoolgeld, 1873-1934; inv.nrs. 1044-1084, Kohieren hoofde-

lijke omslag 1880-1920.

In deze geest bepaalde de Valkenswaardse gemeenteraad vervolgens dat met ingang van 1861 een 
schoolgeld per kind zou worden geheven van 25 cent per maand, waarbij, als er sprake was van meer 
schoolgaande kinderen uit één gezin, een gereduceerd tarief gold. Ook hier werden bedeelden en 
onvermogenden vrijgesteld, waarbij het college van B en W bepaalde wie daarvoor in aanmerking 
kwam.41 Ouders konden ook zelf een beroep op een dergelijke status, zoals F. van Dooren met succes 
deed in 1885 ‘daar zijn gezin te talrijk [was] en zijne verdiensten te gering [waren] om in alle behoef-
ten te voorzien’.42 Eind 1887 werd de schoolgeldregeling gewijzigd, waarbij een nieuwe oudercate-
gorie werd geïntroduceerd, die der minvermogenden. Voor deze groep gold voortaan een reductie 
van een derde op het schoolgeld. Verder werd het tarief verhoogd tot 30 cent per kind per maand, 
opnieuw aflopend naarmate meer kinderen uit één gezin gelijktijdig onderwijs volgden. 43 De bepa-
ling van min- en onvermogendheid bleef evenwel lastig, gezien de uitlating van B en W: ‘de regeling 
zal moeilijk en ondoenbaar blijven om het naar ieder vermogen juist te doen’.44 Deze regeling werd 
eind 1899 opnieuw en onveranderd vastgesteld.45

De schoolgeldlijsten met daarop de aantekening van vermogende, min- en onvermogende ouders, 
werden na 1888 nagenoeg jaarlijks geactualiseerd, tussen 1912 en 1919 is er echter een hiaat en zijn 
de lijsten enkele jaren niet herzien.46

De eerste bewaard gebleven Valkenswaardse schoolgeldkohieren dateren van 1873 en zijn nadien 
over de gehele onderzoeksperiode gearchiveerd.47 

Betrouwbaarheid en conclusie

Voor het onderscheid tussen vermogend, min- en onvermogend bestonden geen strakke normen. 
Het college van B en W gaf zelf al aan dat dit onderscheid ook niet 100% juist te maken was. Daar-
naast leidt het uitblijven van actualisering tussen 1912 en 1919 bijna als vanzelf tot onzuiverheden. 
Daartegenover staat dat bekendheid met de plaatselijke (inkomens- en bezit)situatie het aantal fou-
ten ongetwijfeld zal hebben gereduceerd, terwijl ouders ook zelf konden vragen om vrijstelling of 
reductie van schoolgeld. Een ijkpunt vormt de vergelijking van de indeling bij het schoolgeld met 
het gegeven of de min- of onvermogende ouder als gezinshoofd al dan niet werd aangeslagen voor 
de hoofdelijke omslag. Hieruit blijkt dat een heel klein percentage (circa 3%) hoofdelijke omslag 
betalende gezinshoofden met schoolgaande kinderen in de schoolgeldkohieren het predicaat ‘on-
vermogend’ kreeg toegekend en een iets groter percentage (circa 10%) dat van ‘minvermogend’. 
Deze percentages wijzigden in de diverse peiljaren niet veel, met uitzondering van het percentage 
minvermogend, dat in 1920 steeg tot 33%. Aan de andere kant blijkt dat gezinshoofden met school-
gaande kinderen die niet werden aangeslagen voor de hoofdelijke omslag in de vijf peiljaren, voor 
het overgrote deel als min- of onvermogend werden aangemerkt, variërend van 56% in 1880 tot 85% 
in 1910.48 Uit beide benaderingen blijkt dat, hoewel niet exact overlappend, de min- en onvermogen-
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den voornamelijk behoorden tot de categorie gezinshoofden die niet werden aangeslagen voor de 
hoofdelijke omslag.

Daardoor kan worden gesteld dat de schoolgeldlijsten zeker in aanvullende zin kunnen worden 
benut als indicator van de levensstandaard. In deze zin biedt het, zij het voor een beperkt deel van de 
populatie, namelijk voor ouders met schoolgaande kinderen, een verdere verfijning van de levens-
standaard omdat een verder onderscheid kan worden gemaakt in de categorie ‘niet voor de hoofde-
lijke omslag aangeslagen gezinshoofden’.

Gebruik bron

In deze studie zijn de schoolgeldlijsten additioneel gebruikt ten behoeve van de analyse naar de 
levenstandaard in de vijf peiljaren: 1880, 1890, 1900, 1910 en 1920.

Cijfermatig inzicht

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de Valkenswaardse schoolgeldkohieren weergegeven. 
Daaruit blijkt dat met een percentage variërend van 27% in 1880 tot 52% in 1910, steeds een aanmer-
kelijk deel van de ouders behoorde tot de categorie min- en onvermogend. 

Tabel b2 Categorisering ouders voor de heffing van schoolgeld, 1880-192049

Peiljaar
Totaal aan-
tal ouders 
op kohier

Percentage
Vermogend

Percentage
Minvermogend

Percentage
Onvermogend

Percentage ge-
ïdentificeerd in 
bevolkingsreg.

Totaal ontv. 
schoolgeld 
in peiljaar

1880 96 73% 27% 92% 266,90

1890 137 63% 18% 19% 93% 689,30

1900 113 60% 8% 32% 84% 403,20

1910 184 48% 17% 35% 97% 465,70

1920 330 63% 32% 5% 93% 1.141,95

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1138-1143, Kohieren van het schoolgeld, 1873-1926; inv.nrs. 794-834, Gemeentereke-
ningen, 1880-1920.

Tussen 1890 en 1900 daalde het aantal kinderen op de openbare lagere school vanwege de start 
van een bijzondere, rooms-katholieke lagere meisjesschool. Dit leidde ertoe dat de openbare lagere 
school feitelijk een jongensschool werd met de incidentele aanwezigheid van meisjes van protes-
tantse huize. Rond 1900 bezochten enige tijd veel jongens uit Dommelen de Valkenswaardse lagere 
school. Hierdoor daalde ook het aantal ouders dat kon worden geïdentificeerd in het Valkenswaardse 
bevolkingsregister met ongeveer tien procentpunten. 

Kadaster en grondbelasting

Inleiding

Het streven naar het verkrijgen van een rechtvaardiger heffing van grondbelasting vormde de basis 
voor de invoering van het kadaster. Dit vloeide voort uit het van kracht worden van de Franse wet-
geving in Nederland op 1 januari 1812. In 1825 kreeg het kadaster tevens de functie van registratie 
van onroerend goed. Tussen 1812 en 1832 werd het gehele land volgens een eenduidig systeem van 
meting in kaart gebracht en op 2 januari 1832 werd met de wet voor de grondbelasting het kadaster 
en de daarop gebaseerde belastingnorm ingevoerd, ingaande op 1 oktober van dat jaar.50 
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49   In de peiljaren 1880, 1890, 1900 en 1910 zijn de schoolgeldkohieren van januari als basis genomen. Vanwege 
een aangepaste wijze van vastlegging zijn in het peiljaar 1920 de gegevens gebaseerd op het kohier van het 
gehele jaar.

50   Kruizinga, ‘De kadastrale legger’, 22-24. 
51   Kruizinga, ‘De kadastrale legger’, 33.
52   Kruizinga, ‘De kadastrale legger’, 35-36.
53   Kruizinga, ‘De kadastrale legger’, 27-28.
54   Kruizinga, ‘De kadastrale legger’, 50-51.
55   Kruizinga, ‘De kadastrale legger’, 52.
56   Kadastrale atlas van Valkenswaard.

Kadastrale registers

Kadastrale leggers
Alle percelen werden na meting, kartering en nummering per gemeente sectiegewijs verzameld in 
de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (OAT), die voor ieder doorlopend en uniek genummerd perceel 
bevatte: naam, beroep, en woonplaats van eigenaar of andere zakelijke rechthebbende, soort eigen-
dom, grootte, klasse van schatting voor de grondbelasting en de belastbare inkomens (opbrengsten) 
ongebouwd en gebouwd. De gegevens van de OAT werden gebruikt voor het aanleggen van de eerste 
leggers: per kadastrale gemeente kreeg elke rechthebbende een leggerartikel, waarop zijn percelen 
werden geboekt met de oppervlaktes en de belastbare opbrengst.51 In de kadastrale legger, die alle 
percelen bevatte van dezelfde (combinatie van) eigenaar(s), werden vervolgens onder meer de veran-
deringen opgenomen die het perceel onderging, zoals scheiding, splitsing/vereniging en verkoop. 
In het eerste en laatste geval werd het perceel overgebracht naar het leggerartikel van de nieuwe 
eigenaar. Jaarlijks werd elk leggerartikel getotaliseerd naar oppervlakte en belastbaar inkomen.52 De 
gemeenten ontvingen een kopie van de kadastrale bescheiden, waaronder van de OAT en de legger. 
Jaarlijks werden deze door de Bewaring (Landmeetkundige Dienst) bijgewerkt.53 In deze studie zijn 
de kadastrale gegevens van de gemeente Valkenswaard gebruikt, zoals deze bewaard zijn gebleven 
in het RHCe, Archief Gemeentebestuur Valkenswaard 1412-1934 (collectienummer 15321), inv.nrs. 
1150-1170.

Betrouwbaarheid 
Kruizinga geeft aan dat de oorspronkelijke meting en oppervlaktebepaling naar huidige maatstaven 
niet erg nauwkeurig waren door de toegepaste methodiek, de grote haast waarmee de metingen 
moesten worden verricht en de toegepaste oppervlakteafrondingen op 10 ca. Een tweede voorbe-
houd moet worden gemaakt voor de ‘soort’ eigendom, dat wil zeggen het gebruik dat van het perceel 
werd gemaakt. Dit werd slechts vastgelegd op het moment van inschrijving en daarna bij wijziging 
in de rechtstoestand en/of in de perceelsvorming.54 Tussentijdse wijzigingen in het gebruik bleven 
daarmee buiten zicht. Een belemmering van theoretisch-juridische aard is dat de staat niet de juist-
heid waarborgt van wat via de akte wordt aangeboden: de bewaarder schrijft slechts over wat hem 
wordt aangeboden. In de praktijk komen titelgebreken echter slechts zelden voor.55 Met inachtne-
ming van deze kanttekeningen bieden OAT en kadastrale legger een goede basis voor onderzoek, 
bijvoorbeeld naar (de ontwikkeling van) het bezit van onroerend goed.

Gebruik bron 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de OAT, in de vorm van de digitale bestanden die als 
basis hebben gediend voor de uitgave in 1997 van de Kadastrale atlas van de gemeente Valkenswaard. 
Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard anno 1832.56 Daarnaast zijn van de kadastrale legger van 
Valkenswaard over de periode 1880-1920 de bezittingen per natuurlijke persoon getotaliseerd en 
gekoppeld aan de in de bevolkingsregisters opgenomen inwoners op vijf peilmomenten, te weten 1 
januari van de jaren 1880, 1890, 1900, 1910 en 1921. Naast de totale oppervlakte per eigenaar betrof 
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dat de geschatte opbrengst (belastbaar inkomen onbebouwd en huurwaarde bebouwd) en het aantal 
huizen. Bij een onverdeelde boedel is de totale eigendom toebedeeld aan de eerst vermelde (mede-)
eigenaar. Naast natuurlijke personen zijn als separate categorieën aangemerkt: niet-natuurlijke per-
sonen (zoals bedrijven, instituties en organisaties) en niet in Valkenswaard wonende eigenaren. De 
beide laatste categorieën zijn logischerwijs niet gekoppeld aan het bevolkingsregister, maar in een 
apart bestand opgenomen, waarbij slechts de oppervlakte van het grondbezit en het aantal huizen 
zijn vastgelegd. Indien onvoldoende zekerheid kon worden verkregen over de identiteit van de eige-
naar zijn de gegevens opgenomen in een bestand ‘niet-geïdentificeerd’.

Cijfermatig inzicht
In 1832 bedroeg de totale oppervlakte van Valkenswaard 2.055 hectaren, 36 are en 16 centiare en 
deze oppervlakte is gedurende de onderzoeksperiode niet gewijzigd.57 Een deel was in gebruik als 
weg of rivier en is om die reden niet of slechts ten dele opgenomen in de leggerartikelen. Daarom is 
de oppervlakte van wegen/rivieren in 1832 ook aangehouden voor de peiljaren, met de aanname dat 
de omvang hiervan zeker niet zal zijn afgenomen.58 De aanleg van de spoorlijn medio jaren zestig 
van de negentiende eeuw is overigens wel in de kadastrale legger opgenomen. Onderstaande tabel 
toont de verdeling van de Valkenswaardse oppervlakte naar de diverse categorieën eigenaren. 

Tabel b3 Totaaloverzicht verdeling oppervlakte Valkenswaard, 1880-1920 (in hectaren)

Eigenaarscategorieën 1880 1890 1900 1910 1920

Inwoners Valkenswaard 839,8797 874,8595 913,3544 888,0662 920,0103

Niet natuurlijke personen 
Valkenswaard 813,4942 783,5855 762,6907 760,9901 756,5997

Eigenaren woonachtig buiten 
Valkenswaard 242,7218 236,7116 228,3016 269,5702 254,8925

Wegen/rivieren 1832 68,3706 68,3706 68,3706 68,3706 68,3706

Niet geïdentificeerd/fouten 90,8953 91,8344 82,6443 68,3645 55,4885

Totaal oppervlakte 2055,3616 2055,3616 2055,3616 2055,3616 2055,3616

% Niet geïdentificeerd/fouten 4,4% 4,5% 4,0% 3,3% 2,7%

w.v. niet geïdentificeerd 3,4% 3,7% 3,0% 2,0% 1,9%

w.v. fout/onjuistheid 1,0% 0,8% 1,0% 1,3% 0,8%

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1150-1163, Kadastrale leggers, 1832-1969.

Uit de tabel blijkt dat in elk peiljaar van ten minste 95% van de oppervlakte de eigenaar is geïdenti-
ficeerd en gecategoriseerd. Van 1,9% à 3,7% van de oppervlakte ontbrak hiervoor voldoende zeker-
heid. Resteert derhalve tussen de 0,8% en 1,3% van de oppervlakte waarvan de eigenaar onbekend is. 
Dit is te wijten aan fouten van het kadaster en/of de schrijver dezes. Overigens wordt dit percentage 
groter of kleiner naarmate de oppervlakte van de wegen/rivieren in de peiljaren meer afwijkt van die 
in 1832. Deze foutmarge is gering genoeg om de cijfers te kunnen benutten voor het onderhavige 
onderzoek.

Normaliter wordt in deze studie het jaar 1850 als referentiejaar genomen. Voor de kadastrale 
gegevens bleek dit evenwel een lastig jaar te zijn, aangezien toen het jaar van vervreemding van 
het onroerend goed nog niet in de legger van de voormalige eigenaar werd aangetekend. Daardoor 
is achteraf niet meer na te gaan hoelang een bepaalde eigendomssituatie heeft voortbestaan. Van-
daar dat voor het gebruik van kadastrale gegevens is teruggevallen op de situatie bij aanvang van 
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57   Van der Voort Pieck en Kuyl, Statistiek der provincie Noord-Braband. Tot en met 1900 heeft er geen grenswij-
zing plaatsgevonden, zie Van der Heijden en Sanders, Noord-Brabant in de negentiende eeuw, 355. Voor de 
periode daarna tot 1920 zijn evenmin aanwijzingen gevonden, die duiden op een wijziging van de oppervlakte.

58   Kadastrale atlas van Valkenswaard, 305. Het betreft de som van de oppervlakte van straten en pleinen, wegen, 
rivieren en beken.

59   RHCe, GA VW, inv.nr. 1210, Volkstellingregister 1836-1837.
60   Engels, De geschiedenis der belastingen, 233.
61   Engels, De geschiedenis der belastingen, 236.

het kadaster, te weten rond 1832. Deze gegevens zijn vervolgens gekoppeld aan die van de eerste 
complete voorloper van bevolkingsregister van Valkenswaard, namelijk het volkstellingenregister 
van 1836-1837.59 Wel leidde het tijdverschil in waarneming doordat mensen in de tussentijd waren 
overleden of waren vertrokken uit de gemeente, tot een groter aantal niet geïdentificeerde eigenaren. 
Door het gebruik van de OAT als bron, aangevuld met een totaalafstemming per eigenaar vanuit de 
kadastrale legger, kon het foutpercentage daarentegen worden gereduceerd. Hoewel meer personen 
niet konden worden geïdentificeerd, kunnen deze gegevens toch dienen als referentie. Zowel in 
1836 als in 1850 was de landbouw immers de belangrijkste economische activiteit en qua aantal 
inwoners zijn beide momenten redelijk vergelijkbaar, namelijk 1.100 (1836) om 1.212 (1850). Wel is 
het noodzakelijk om bij de overwegingen steeds in acht te nemen dat een aantal eigenaren niet kon 
worden geïdentificeerd.

Tabel b4 Totaaloverzicht verdeling oppervlakte Valkenswaard, 1836 (in hectaren)

Eigenaarscategorieën 1836

Inwoners Valkenswaard 478,3777

Niet natuurlijke personen Valkenswaard 1244,689

Eigenaren woonachtig buiten Valkenswaard 117,69

Wegen/rivieren 1832 68,3706

Niet geïdentificeerd/fouten 146,2341

Totaal oppervlakte 2055,362

% Niet geïdentificeerd/fouten 7,1%

w.v. niet geïdentificeerd 7,1%

w.v. fout/onjuistheid 0,0%

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1150-1163, Kadastrale leggers, 1832-1969; inv.nr. 1168, Oorspronkelijk aanwijzende tafel 
1832.

Grondbelasting

Achtergrond en grondslag
De grondbelasting was een voortzetting van de vroegere verponding en werd in 1814 voor het eerst 
geheven.60 De ongelijkheid in de omslag en de willekeurige basis waarop dit belastingmiddel be-
rustte, noopte tot aansluiting met het kadaster ‘als wordende daardoor overal de waarheid bekend 
en alle eigendommen in eene regtmatige evenredigheid begroot’.61 Na de invoering van het kadaster 
in 1832 kon in 1835 de grondbelasting voor het eerst volgens het nieuwe systeem worden geheven, 
gebaseerd op de belastbare opbrengst. Voor elk perceel was daarvoor bij de invoering van het kadas-
ter in 1832 een schatting uitgevoerd, in eerste instantie via een indeling in klassen per soort eigen-
dom. Voor ongebouwd werd vervolgens per soort eigendom de opbrengst per klasse berekend, welke 
verminderd met de directe kosten leidde tot een geschatte belastbare opbrengst per hectare. Voor 
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bebouwde percelen gold de huurwaarde van het gebouw.62 De gehanteerde normatiek werd in 1832 
per gemeente vastgelegd in de zogenoemde ‘tabel 5’.63 Nadat in aanvang werd geheven volgens een 
repartitiestelsel, waarbij eerst op landelijk niveau een bedrag aan belasting werd vastgesteld, dat ver-
volgens werd verdeeld over de provincies en daarbinnen over de gemeenten, bepaalde de Wet op de 
Grondbelasting van 1870 dat voortaan een vast percentage zou gelden van de belastbare opbrengst. 
Ook werden de schattingen herzien: in 1873 van de gebouwde en in 1879 van de ongebouwde eigen-
dommen. In 1897 en 1904 werden de schattingen opnieuw herzien.64 

Betrouwbaarheid
Hoewel aan de vergelijkbaarheid van de leggers qua waarde over de gemeenten en provincies heen 
getwijfeld wordt, lijkt deze twijfel afwezig te zijn bij vergelijkbaarheid binnen de gemeentegrenzen, 
aangezien hier dezelfde uitgangspunten zijn gehanteerd.65 In die zin biedt de waardering voor de 
grondbelasting een indicatie voor de relatieve waarde van de bezittingen aan onroerende goederen 
op eenzelfde moment.

Gebruik bron
In dit onderzoek is de waardering voor de grondbelasting gebruikt als een indicatie van de (relatieve) 
waarde van de bezittingen aan onroerend goed van de inwoners van Valkenswaard op vijf peilmo-
menten: 1 januari van de jaren 1880, 1890, 1900, 1910 en 1921, met als referentie het jaar 1832.

Cijfermatig inzicht
Onderstaande tabel vermeldt de totale geschatte opbrengst van het ‘Ongebouwd’ (land) en het ‘Ge-
bouwd’ (opstallen met ondergrond) op de verschillende peilmomenten in bezit van inwoners van 
Valkenswaard. In tegenstelling tot hetgeen Kruizinga stelt, lijken in de Valkenswaardse leggerar-
tikelen de herzieningen onbebouwd te zijn doorgevoerd in het decennium 1890-1900 en die van 
bebouwd in het decennium erna.66

Tabel b5 Totaaloverzicht geschatte opbrengsten in guldens voor onbebouwd en bebouwd, 

voor zover de eigenaar geïdentificeerd is en inwoner is van Valkenswaard (1880-1920)

Gegevens 1880 1890 1900 1910 1921

Geschatte opbrengst land 6.814,07 7.842,13 12.908,96 12.810,38 13.071,08

Huurwaarde huizen 8.265,00 10.301,00 16.030,00 28.275,00 37.734,00

Totaal 15.079,07 18.143,13 28.938,96 41.085,38 50.805,08

Aantal opstallen 186 243 389 535 690

Gemiddelde opbrengst p/ha 8,11 8,96 14,13 14,43 14,21

Gemiddelde huurwaarde opstal 44,44 42,39 41,20 52,85 54,69

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1150-1163, Kadastrale leggers, 1832-1969.

Bevolkingsregister

Achtergrond en ontwikkeling

Bij Koninklijk Besluit van 22 december 1849 werden alle Nederlandse steden en gemeenten ver-
plicht om per 1 januari 1850 volgens een voorgeschreven model bevolkingsregisters aan te leggen en 
bij te houden. Door dit laatste ontstond een dynamische registratie van de bevolking.67 Dit was van 
belang voor zowel de bepaling van politieke rechten (kiesrecht) en militaire verplichtingen (dienst-
plicht) als voor een correcte uitvoering van de armenzorg (domicilie van onderstand).68 Sommige 
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62   Kruizinga, ‘De kadastrale legger’, 26.
63   Voor Valkenswaard is tabel 5 gepubliceerd in: Kadastrale atlas van Valkenswaard, 84 e.v.
64   Kruizinga, ‘De kadastrale legger’, 36. 
65   Kruizinga, ‘De kadastrale legger’, 52.
66   Kruizinga, ‘De kadastrale legger’, 36. Kruizinga stelt dat beide herzieningen betrekking hadden op gebouwde 

eigendommen.
67   Knotter en Meijer, ‘De gemeentelijke bevolkingsregisters’, 79.
68   Knotter en Meijer, ‘De gemeentelijke bevolkingsregisters’, 80.
69   RHCe, GA VW, inv.nrs. 1207-1210, Volkstellingregisters, 1826-1837. Het register van 1826 is echter slechts ge-

deeltelijk opgemaakt of bewaard gebleven.
70   Knotter en Meijer, ‘De gemeentelijke bevolkingsregisters’, 82.
71   RHCe, GA VW, inv.nrs. 1212-1229, Bevolkingsregisters, 1850-1920; inv.nr. 1244, Gezinskaartensysteem, 1920-

1934. 
72   RHCe, GA VW, inv.nrs. 1230-1236, Dienstbodenregisters 1852-1921; inv.nr. 1245, Afzonderlijk registratiekaarten-

systeem, 1920-1934.
73   Knotter en Meijer, ‘De gemeentelijke bevolkingsregisters’, 84.

gemeentes, waaronder ook Valkenswaard, kenden al vóór 1850 een vorm van een bevolkingsregister. 
Zo werd in 1826 en 1836 een volkstellingregister aangelegd.69 In het bevolkingsregister van 1850 
moesten alle personen worden ingeschreven die in de betrokken gemeenten hun ‘wettige domicilie’ 
hadden. Bij Koninklijk Besluit van 1861 respectievelijk 1887 werd dit gewijzigd in personen die 
in de gemeente hun ‘werkelijke inwoning of woonplaats’ hadden.70 De registers werden periodiek 
opnieuw opgemaakt, waarbij doorgaans aangesloten werd bij de algemene tienjaarlijkse volkstel-
lingen. Zo ontstonden in Valkenswaard bevolkingsregisters over de perioden 1850-1860, 1862-1869, 
1869-1879, 1880-1889, 1890-1899, 1900-1909 en 1910-1920. Per 1 januari 1921 werd gestart met de 
aanleg van een losbladig gezinskaartensysteem dat fungeerde tot 1934.71 

Bij Koninklijk Besluit van 3 november 1861 werd aan gemeentes de mogelijkheid geboden een 
‘dienstbodenregister’ aan te leggen en daarin dienstboden en andere niet zelfstandig wonenden 
afzonderlijk te registreren. Door de veelal relatief korte verblijfsduur van dienstboden, kostgangers 
en dergelijke ontstonden vele mutaties in de registers. Vanwege de overzichtelijkheid legde de ge-
meente Valkenswaard vanaf 1852 een dienstbodenregister aan, dat in 1921 werd vervangen door een 
afzonderlijk registratiekaartensysteem.72

Inhoud register

In de registers werd ieder gezin en elk afzonderlijk levend persoon ingeschreven op een apart blad 
met een uniek bladnummer. Op dit blad werden ook de na inschrijving optredende mutaties ver-
meld, in voorkomende gevallen met doorhaling van de oude gegevens. Bij vertrek uit de gemeente 
werd de gehele vermelding doorgehaald. Kinderen die trouwden kregen een eigen blad en werden 
met verwijzing doorgehaald op de bladen van hun ouders. De namen van de overledenen en van 
diegenen die de gemeente metterwoon hadden verlaten werden doorgestreept, terwijl zij die zich in 
de gemeente vestigden en de nieuwgeborenen onder de laatst ingeschrevene werden bijgeschreven. 
Het gezinshoofd was verantwoordelijk voor het doen van aangifte voor de bevolkingsregisters.73 

Op het gezinsblad kreeg elk gezinslid een volgnummer en ook werd de inschrijving doorgaans 
voorzien van een datum. Vervolgens werden de achter- en voornamen vastgelegd, het geslacht, de 
relatie tot het hoofd van het gezin, de geboortedatum en -plaats, de burgerlijke staat, de kerkelijke 
gezindte, (hoofd)beroep, adres, datum vestiging/vertrek in/uit de gemeente, vorige/nieuwe woon-
plaats en de datum van overlijden. Na 1900 werd bij de beroepsvermelding ook nog aangegeven of 
de betrokkene als hoofd of als ondergeschikte werkzaam was, zij het dat dit bij de aanleg van het 
register in 1920 niet volledig werd doorgevoerd.
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Betrouwbaarheid

De nauwkeurigheid van het bevolkingsregister hangt samen met de accuratesse van de gemeente-
lijke secretarie, maar ook met de accuratesse waarmee gezinshoofden mutaties aangaven. Dit laatste 
speelde vooral bij de aangifte van woonplaatsveranderingen en verhuizingen binnen de gemeente.74 
Op de peilmomenten blijkt van minimaal 3% van de inwoners het jaar van aankomst en van ten min-
ste 1,1% van de inwoners het jaar van vertrek niet te zijn vermeld.75 Ook wat het eerste aspect betreft 
lijkt het register op het moment dat het werd aangelegd behoorlijk accuraat te zijn. Dit blijkt onder 
meer uit de adequate vermelding van de beroepen van zowel de ouder(s) als van de kinderen en de 
overige inwonende gezinsleden. Bij de mutaties die nadien optraden zijn die van geboorten en over-
lijdens behoorlijk bijgehouden. Veel minder goed is het bij tijd en wijle gesteld met de tussentijdse 
verhuismutaties, waarbij vaak de mutatiedatum niet wordt vermeld, maar ook beroepsvermeldingen 
en andere basisgegevens ontbreken.

Een mogelijkheid van controle is vergelijking van de gemeentelijke mutaties zoals deze jaarlijks in 
het gemeenteverslag werden vermeld met de gegevens van de volkstellingen. Zoals blijkt uit onder-
staande tabel vallen de verschillen mee, met uitzondering van die in het laatste decennium.

Tabel b6 Vergelijking berekende bevolkingsomvang met uitkomsten volkstellingen
76

Volkstelling
Bevolking 

volkstelling
Geboorte-
overschot

Vestigings-
overschot

Berekende
bevolking

Bevolking
volkstelling Verschil

31-12-1879 1359 236 232 1827 1817 10

31-12-1889 1817 341 163 2321 2337 -16

31-12-1899 2337 648 230 3215 3247 -32

31-12-1909 3247 1075 948 5270 5033 237

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 455-495, Gemeenteverslagen 1880-1920; De volkstellingsgegevens zijn afkomstig van 
http://www.volkstellingen.nl.

De conclusie voor Valkenswaard is dat het bevolkingsregister op het moment van aanleggen een be-
trouwbaar beeld geeft van de omvang en samenstelling van de bevolking. De mutaties daarin tijdens 
het daaropvolgende decennium zijn slechts voor een (onbekend) deel juist en volledig.

Gebruik bron

De bevolkingsregisters zijn in deze studie gebruikt als basis voor de bepaling van de omvang en sa-
menstelling van de Valkenswaardse bevolking in de peiljaren 1880, 1890, 1900, 1910 en 1920. Met 
name de veel beperktere kwaliteit van de registers in het decennium na aanleg heeft een dynamische 
benadering in de weg gestaan. Door de gegevens van de verschillende bevolkingsregisters met elkaar 
te verbinden, is echter wel een semi-dynamisch beeld gecreëerd.

Cijfermatig inzicht

Op basis van de bevolkingsregisters is de omvang en samenstelling van de Valkenswaardse bevol-
king in de peiljaren gereconstrueerd.

Vergelijking van de gereconstrueerde bevolkingsaantallen met die van de corresponderende volks-
tellingen laat zien dat de verschillen uitermate beperkt zijn. Daarmee vormt de gereconstrueerde 
bevolkingsomvang dan ook een goede basis voor verdere analyse.
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74   Knotter en Meijer, ‘De gemeentelijke bevolkingsregisters’, 90; Gordon, The bevolkingsregisters and their use, 6.
75   Eigen telling. Dit betreft een minimumgrens aangezien deze gegevens ook elders niet gevonden zijn.
76   Hierbij is in kolom 2 de bevolkingsomvang volgens de volkstelling aan het begin van het decennium (kolom 1) 

vermeld. Vervolgens zijn in kolom 3 en 4 de gecumuleerde cijfers uit de gemeenteverslagen weergegeven en is 
op basis daarvan in kolom 5 de bevolkingsomvang aan het einde van het decennium berekend. Afgezet tegen 
de bevolkingsomvang volgens de volkstelling aan het einde van het decennium (kolom 6), geeft kolom 7 het 
verschil tussen de kolommen 5 en 6 weer.

77   Dit betreft de volkstellingen van 1 december 1869, 31 december 1889 en 31 december 1920.
78   De Waal, ‘De commissaris op werkbezoek’, 57.
79   Dit betreft de volkstellingen van 19 november 1849, 31 december 1879, 31 december 1889, 31 december 1899, 31 

december 1909, 31 december 1920.

Tabel b7 Reconstructie bevolking Valkenswaard gerelateerd aan volkstellingen, 1850-1920

Jaar 1850 1880 1890 1900 1910 1920

Bevolkingsregister 1.212 1.363 1.825 2.327 3.240 5.011

Volkstelling 1.214 1.359 1.817 2.337 3.247 5.033

Afwijking -2 4 8 -10 -7 -22

In % -0,2% 0,3% 0,4% -0,4% -0,2% -0,4%

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 1212-1229, Bevolkingsregisters, 1850-1920; inv.nr. 1244, Gezinskaartensysteem, 1920-
1934; De volkstellingsgegevens zijn afkomstig van http://www.volkstellingen.nl.77

Bevolkingsregister gemeente Leende

In deze studie wordt de gemeente Leende als referentiegemeente aangemerkt. Daarvoor is onder 
meer het bevolkingsregister van deze gemeente gebruikt. Vergeleken met het register van Valkens-
waard is het bevolkingsregister van Leende duidelijk minder van kwaliteit. Rond 1900 maakte ook 
de Commissaris der Koningin daarover een opmerking naar aanleiding van zijn bezoek aan Leen-
de.78 Van de zichtbare omissies springt de matige vulling van de beroepen direct in het oog. Door-
gaans wordt alleen het beroep van het gezinshoofd vermeld. Aangezien slechts gegevens op drie 
peilmomenten worden gebruikt, is geen onderzoek gedaan naar de juistheid en volledigheid van de 
mutaties in het register.

Tabel b8 Reconstructie bevolking Leende gerelateerd aan volkstellingen, 1870-1920

Jaar 1870 1901 1921

Bevolkingsregister 1.367 1.240 1.541

Volkstelling 1.389 1.254 1.552

Afwijking -22 -14 -11

In % -1,6% -1,1% -0,7%

Bron: RHCe, GA Leende, inv.nrs. 1717-1725, Bevolkingsregisters, 1870-1921; inv.nr. 2508, Klapper op het bevolkings-
register, 1921-1931; Volkstellingsgegevens afkomstig van http://www.volkstellingen.nl.79

Hoewel er in 1901 een tijdsperiode van één jaar bestond tussen het moment van de volkstelling en 
de aanleg van het bevolkingsregister, leidt dit niet tot een grote afwijking. Deze beperkte afwijkingen 
rechtvaardigen het gebruik van de reconstructie van het bevolkingsregister als basis voor analyse.
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Gemeenteverslagen

Achtergrond

Op basis van artikel 182 van de Gemeentewet 1851 waren burgemeesters en wethouders gehouden 
jaarlijks ‘een uitvoerig en beredeneerd verslag van den toestand der gemeente’ uit te brengen aan 
de gemeenteraad. Dit verslag, waarvan de vorm werd bepaald door de Minister van Binnenlandse 
Zaken, moest ook aan Gedeputeerde Staten (GS) worden ‘medegedeeld’. Normaliter werden twee 
exemplaren opgemaakt, waarvan er een na goedkeuring van de gemeenteraad terechtkwam in het 
gemeentelijke archief en een tweede exemplaar na opzending aan en goedkeuring door GS uitein-
delijk in het provinciale archief werd opgeborgen.80

Onderdeel van het gemeenteverslag was de staat ‘der Fabrieken’ en die ‘van de voornaamste am-
bachten’. Deze staten geven inzicht in de economische activiteiten van een gemeente, zij het met 
uitzondering van vrije beroepen en landbouwactiviteiten. Maar activiteiten in de tabaksnijverheid 
kwalificeerden in principe voor vermelding in het gemeenteverslag.

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van de gemeenteverslagen kan worden afgeleid van het antwoord op de vraag 
of het gemeentelijke en het provinciale exemplaar van het gemeenteverslag een identieke inhoud 
hadden. Daarnaast is het voor dit onderzoek van belang te weten of de staten der fabrieken en voor-
naamste ambachten juist en volledig werden ingevuld.

Gelijkheid gemeentelijk en provinciaal exemplaar gemeenteverslag
De gelijkheid van de beide gemeenteverslagen kan slechts worden vastgesteld door de beide exem-
plaren met elkaar te vergelijken. Voor Valkenswaard is dat gebeurd door de staat der fabrieken van 
de beide versies naast elkaar te leggen. De uitkomst daarvan is dat de staten in 1915, 1919 en 1920 
van elkaar blijken te verschillen.81 In 1915 week bij vier sigarenfabrieken het aantal werknemers af, 
terwijl het aantal werknemers van de firma Gijrath en Bots niet in het gemeentelijke maar wel in 
het provinciale exemplaar werd vermeld. In 1919 en 1920 werd de kerverij van de firma Gebroeders 
Van Best in het gemeentelijke exemplaar niet en in dat van de provincie wel uitgesplitst. De verschil-
len lijken gering, maar het betekent wel dat er niet zonder meer van kan worden uitgegaan dat de 
kopieën identiek zijn. Hoewel voor andere gemeenten geen vergelijking heeft plaatsgevonden, ligt 
het niet in de rede dat de voor Valkenswaard geconstateerde situatie uniek is.

Juistheid en volledigheid van de verslagen
Voor Valkenswaard geldt dat door het ontbreken van een fabriek in 1915 al duidelijk is dat het ge-
meentelijke exemplaar van het verslag over dat jaar niet volledig is. Ook het aantal kleinere siga-
renfabrieken wijkt vaak af van het ten behoeve van dit onderzoek zelfstandig opgebouwde en be-
rekende aantal tabaksondernemingen ter plaatse, zie bijlage 5 Tabaksnijverheid in Valkenswaard 
(1865-1920). Tabel 9 toont deze verschillen.

Ook nu zal de situatie in Valkenswaard niet uniek zijn in de provincie Noord-Brabant, maar de 
gemeente Valkenswaard vermeldde wel ieder jaar aantallen fabrieken en werknemers. Dit kan niet 
van elke plaats worden gezegd, het notenapparaat van bijlage 4 is wat dat betreft veelzeggend. De 
conclusie kan dan ook geen andere zijn dan dat de gemeenteverslagen noch een volledige, noch een 
juiste afspiegeling behoeven te vormen van de plaatselijke werkelijkheid als het gaat over de econo-
mische activiteiten. De mate waarin de gemeenteverslagen afwijken van de werkelijke situatie kan 
echter niet worden vastgesteld.
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80   RHCe, GA VW, inv.nrs. 426-504, Gemeenteverslagen 1851-1929; BHIC, Toegangsnummer 17, Archief Provinciaal 
Bestuur Noord-Brabant 1814-1920, inv.nrs. 8647-9410, Gemeenteverslagen Valkenswaard.

81   BHIC, Toegangsnummer 17, Archief Provinciaal Bestuur Noord-Brabant 1814-1920, inv.nr. 9296, Gemeente-
verslagen Valkenswaard 1911-1929; RHCe, GA VW, inv.nrs. 490, 494 en 495, Gemeenteverslagen 1915, 1919 en 
1920.

Tabel b9 Vergelijking aantal sigarenfabrieken in Valkenswaard, berekend en opgenomen in het 

gemeenteverslag, 1880-1920

Peilmoment
Aantal 

berekend
Aantal

gemeenteverslag
Verschil

1880 2 2 0

1890 6 6 0

1900 16 12 4

1910 22 19 3

1920 42 24 18

Conclusie

De conclusie voor het gebruik van de staten van fabrieken en voornaamste ambachten uit de ge-
meenteverslagen is dat de exemplaren van de gemeente en die van de provincie niet altijd identiek 
zijn en dat de verslagen niet altijd de exacte weergave vormen van de werkelijkheid. Maar dit bete-
kent niet dat zij onbruikbaar zijn voor vergelijkend historisch onderzoek. Wel moet bij het gebruik 
ervan rekening worden gehouden met de geconstateerde onjuistheden. In dit onderzoek zijn de 
gegevens daarom veelal benut in de vorm van een klassenverdeling, waardoor binnen zekere marges 
eventuele onjuistheden in de opgaven voor een groot deel worden geneutraliseerd.

In dit onderzoek zijn voor Valkenswaard de gegevens gebruikt die zijn opgenomen in de gemeen-
telijke exemplaren van het gemeenteverslag. In 1915 zijn daar voor het aantal werknemers van de 
firma Gijrath en Bots de gegevens uit het provinciale exemplaar aan toegevoegd. Omdat in 1916 en 
1917 deze firma niet in het gemeenteverslag is opgenomen maar toen wel bestond, zijn voor het 
aantal werknemers schattingen opgenomen (158 respectievelijk 170 werknemers). De gesignaleer-
de verschillen in het aantal sigarenfabrieken impliceren dat het in de verslagen opgenomen aantal 
werknemers een minimumpositie betreft. Maar het verschil, bijvoorbeeld in 1920, is minder groot 
dan de ongelijkheid van het aantal fabrieken doet vermoeden, omdat de niet vermelde bedrijven na-
genoeg allemaal kleinere ondernemingen zijn met relatief geringe aantallen werknemers. In bijlage 
8 Werkgelegenheidscijfers individuele fabrieken, is een overzicht van het aantal werknemers per 
onderneming volgens de gemeenteverslagen opgenomen.

Notariële akten

Inleiding

Teneinde enig inzicht te verkrijgen in vermogens- en schuldverhoudingen en in de finan cie rings-
situatie in Valkenswaard is in dit onderzoek gebruik gemaakt van notariële akten over de onder-
zoeksperiode 1880-1920 die betrekking hebben op leningen, obligaties, schuldbekentenissen en 
(krediet)hypotheken. Maar deze akten geven slechts een deel weer van de feitelijke schuldverhou-
dingen omdat gelden zowel konden worden geleend zonder een schriftelijke overeenkomst als met 
een schriftelijke overeenkomst die al dan niet door tussenkomst van een notaris werd aangegaan. 
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Door het verlenen van hypotheek op het onderliggende onroerend goed verschaft de geldnemer aan 
de geldgever zekerheid over de uiteindelijke terugbetaling van de hoofdsom. Opvallend is overigens 
dat in geen enkele hypotheekakte een bepaling werd opgenomen over de looptijd of het aflossings-
schema van de betreffende  lening. Tussen 1880-1920 werden tenminste 910 hypotheken afgesloten 
waarbij een inwoner van Valkenswaard als geldgever of -nemer was betrokken. Het gemiddelde van 
22 hypotheken per jaar varieerde van 8 in 1887 tot 65 in 1919 (zie figuur b1.1). Bijna 40% van de hy-
potheekakten werd verleden in de periode 1911-1920. In totaal werd een bedrag van 2.253.418 gulden 
geleend, hetgeen per lening neerkomt op gemiddeld 2.476 gulden.

De hypothecaire leningen werden voor het overgrote deel (93,6%) verstrekt door particulieren. 
Hoewel banken al in 1898 de eerste hypothecaire lening financierden, nam dit pas in de nadagen 
van de Eerste Wereldoorlog sterk toe. Bijna twee derde (62,1%) van de bancaire hypotheken werd 
afgesloten in de jaren 1917-1920. Mede door de in die periode optredende inflatie waren de bancaire 
leningen wel goed voor 27% van het totale gefinancierde bedrag.

Volledigheid en juistheid

Alleen indien sprake was van het vestigen van een zakelijk recht, bijvoorbeeld de vestiging van een 
hypotheek, was tussenkomst van een notaris verplicht. Akten die door de notaris werden verleden, 
werden door hem in chronologische volgorde ingeschreven in zijn repertorium, voorzien van een 
korte omschrijving van de namen en de woonplaatsen van de partijen, het geleende bedrag en, in-
dien van toepassing, een omschrijving van de aard en de ligging van het onderpand. Vanwege het 
belang van een juist en volledig repertorium voor een goed functionerend maatschappelijk rechts-
verkeer, werd het repertorium enkele malen per jaar gecontroleerd door de belastingontvanger en na 
1 januari 1914 door de inspecteur der registratie en domeinen. Een notariële akte is een authentiek 
document waaraan een hoog waarheidsgehalte kan worden toegekend.

De partijen waren overigens vrij in hun notariskeuze, waardoor in theorie overal in Nederland 
akten konden worden verleden die betrekking hadden op inwoners van Valkenswaard. Maar afgaan-
de op het aantal akten dat werd aangetroffen in de repertoria van buiten Valkenswaard gevestigde 
notarissen, werd het merendeel der akten verleden bij de Valkenswaardse notaris (zie tabel 10). 
Valkenswaard kreeg pas per 1 januari 1897 een ‘eigen’ notaris. Daarom en ter verkrijging van een zo 
volledig mogelijk beeld, is het onderzoek niet beperkt tot de in Valkenswaard verleden akten, maar 
zijn ook repertoria van notarissen met een standplaats in de nabije omgeving van Valkenswaard 
geraadpleegd. Maar ook daarmee is de volledigheid nog niet gegarandeerd.
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Figuur b1.1 Jaarlijks verloop aantal afgesloten hypotheken, Valkenswaard 1880-1920
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Tabel b10 Verdeling akten over Valkenswaardse en andere notarissen in 1900, 1910 en 1920

Jaar Aantal akten Verleden in Valkenswaard Verleden in omgeving van Valkenswaard

1900 25 19 6

1910 23 19 4

1920 58 53 5

Totaal 106 91 15

Overzicht van de in het onderzoek betrokken repertoria, 1880-1920

Van de volgende standplaatsen/notarissen zijn de repertoria nagelopen op het voorkomen van ak-
ten aangaande leningen, obligaties, schuldbekentenissen en (krediet)hypotheken waarbij Valkens-
waarde naren als geldgever of geldnemer waren betrokken:

Bergeijk
Notaris Anthony van Galen (1880-1896), NA Bergeijk, inv.nr. 142.

Eindhoven
Notaris Willem Huijsmans (1880-1883), NA Eindhoven, inv.nrs. 656-659.
Notaris Egidius Jonckbloet (1880), NA Eindhoven, inv.nr. 724.
Notaris Josephus Fens (1880-1917), NA Eindhoven, inv.nrs. 798-833 en 983-984.
Notaris Eduard de Kuyper (1883-1895), NA Eindhoven, inv.nrs. 851-862.
Notaris Franciscus Schrijvers (1895-1920), NA Eindhoven, inv.nrs. 915-923 en 985-988.
Notaris J.B.A. Dericks (1917-1920), NA Eindhoven, inv.nrs. 989-992.

Heeze
Notaris Julianus Neomagus (1880-1881), NA Heeze, inv.nrs. 132-133.
Notaris Franciscus Schrijvers (1881-1895), NA Heeze, inv.nrs. 165-169.

Valkenswaard
Notaris Anthony van Galen (1897-1908), NA VW, inv.nrs. 99-108.
Notaris Henricus de Wit (1908-1920), NA VW, inv.nrs. 124-131 en 153-157.

Veldhoven
Notaris Johannis F.H. de Wit (1880-1908), NA Veldhoven, inv.nrs. 122-124.

Waalre
Notaris Simon de Vries (1880-1891), NA Waalre, inv.nrs. 164-175.
Notaris Pieter Drenth (1891-1894), NA Waalre, inv.nr. 180.

Alle notariële archieven bevinden zich in het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe).
Van elke akte zijn de volgende gegevens vastgelegd: datum en aktenummer, naam, woonplaats en 
beroep van de geldgever en de geldnemer, en het geleende bedrag. Ingeval van een krediethypotheek 
is voor dit laatste het maximaal op te nemen bedrag aangehouden. Een akte kwalificeerde verder 
alleen als ten minste één van de partijen uit Valkenswaard afkomstig was. In totaal zijn 910 akten 
als zodanig geïdentificeerd en in het onderzoek betrokken. Enkele kerngegevens daarvan zijn in 
onderstaande tabel opgenomen.
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Tabel b11 Enkele gegevens van de tussen 1880-1920 afgesloten hypotheken 

Tijdvak Aantal % Bedrag % Gem.bedrag %

1880-1890 134 14,7% 146.277 6,5% 1.092 44,1%

1891-1900 186 20,4% 221.862 9,8% 1.193 48,2%

1901-1910 232 25,5% 366.551 16,3% 1.580 63,8%

1911-1920 358 39,3% 1.518.728 67,4% 4.242 171,3%

Totaal 910 100,0% 2.253.418 100,0% 2.476 100,0%

Conclusie

Aangaande het gebruik van notariële akten voor dit onderzoek is de conclusie dat aan de juistheid 
van de gegevens niet behoeft te worden getwijfeld. Maar omdat niet voor alle leningen de notaris 
behoefde te worden ingeschakeld en, indien dat wel het geval was, deze notaris ook buiten Valkens-
waard kon worden gezocht, is deze bron zeker niet volledig. Daar staat tegenover dat, in geval van 
het lenen van grotere bedragen buiten de familiekring, de geldgever vaak toch wel enige vorm van 
onderpand gewenst zal hebben hetgeen inschakeling van een notaris noodzakelijk maakte. Tezamen 
met de aanname dat het overgrote deel van de akten in of in de nabije omgeving van Valkenswaard 
zal zijn verleden, rechtvaardigt dit de conclusie dat er voldoende gegevens voorhanden zijn om een 
beeld te krijgen van de financiële verbanden en netwerken buiten de directe familiekring in Valkens-
waard rond 1900.

Basisbestanden

Inwonersbestand

Basis
Met de reconstructie van het bevolkingsregister als basis is een bestand samengesteld bestaande uit 
de volgende gegevensvelden: peiljaar, folio, voor- en achternaam, geslacht, geboortejaar en -plaats, 
de positie ten opzichte van het gezinshoofd, beroep, burgerlijke staat, adres, jaar van aankomst en/of 
vertrek naar of van Valkenswaard en de herkomstplaats dan wel plaats van bestemming.

Aanvulling kadastrale leggers
Aan deze gegevensset is vervolgens toegevoegd vanuit de kadastrale leggers: oppervlakte land in 
bezit, geschatte opbrengst daarvan (grondslag voor de grondbelasting), aantal huizen in eigendom, 
geschatte waarde daarvan (grondslag grondbelasting).

Aanvulling kohieren hoofdelijke omslag
Idem vanuit de kohieren van de hoofdelijke omslag: aanslag hoofdelijke omslag (1880) of het vast-
gestelde inkomen volgens de kohieren van de hoofdelijke omslag. Het inkomen 1880 is berekend 
op basis van de aanslag 1880.

Aanvulling schoolgeldkohieren
Idem vanuit de schoolgeldkohieren: de kwalificatie van de ouders: vermogend, min- of onvermo-
gend.
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Verrijking
Op basis van deze basisgegevens zijn vervolgens aan dit bestand toegevoegd: leeftijd in het peiljaar 
en die bij aankomst/vertrek, de naam van de voormalige partner (bij weduwen/weduwnaars), de ge-
schatte opbrengst van het land per hectare, de (gemiddelde) waarde per huis, gebaseerd op de schat-
ting voor de grondbelasting, de geschatte opbrengst van land en huizen (op basis van de grondslag 
grondbelasting), de beroepscategorie, de aard daarvan (loontrekkend of zelfstandige) en in welke 
peiljaren de betrokkene inwoner van Valkenswaard was.

Bij elke inwoner zijn verder enkele gegevens van het gezinshoofd toegevoegd, namelijk diens 
beroepscategorie, de hoogte van de aanslag of het inkomen volgens het kohier van de hoofdelijke 
omslag, de kwalificatie inzake vermogendheid uit het schoolgeldkohier, de burgerlijke staat en het 
geslacht.

Dynamisering
Ter verkrijging van een (semi-)dynamisch gegevensbestand zijn de inwoners van de vijf peiljaren 
(1880, 1890, 1900, 1910 en 1920) met elkaar verbonden via een uniek individueel nummer en een 
uniek gezinsnummer. Ook deze nummers zijn toegevoegd aan het record van elke inwoner evenals 
het unieke individuele nummer van het gezinshoofd.

Gezinsbestand

Op basis van het inwonersbestand is een tweede bestand samengesteld, waarbij per gezin een record 
is aangelegd. Elk gezin is vervolgens van een uniek gezinsnummer voorzien, waarbij aan hetzelfde 
gezin in de diverse peiljaren ook hetzelfde nummer is toegekend. Daarmee is ook op gezinsni-
veau een (semi-)dynamisch bestand gecreëerd. Naast een aantal identificatiegegevens zoals het ge-
zinsnummer, het peiljaar, folio, adres, voor- en achternaam van het gezinshoofd, diens burgerlijke 
staat, leeftijd, beroep, inkomen en de schoolgeldkohierkwalificatie, is de samenstelling van het gezin 
(kerngezin en overige inwonenden) toegevoegd alsmede hoeveel kinderen een beroepsvermelding 
hadden, hun beroepscategorie, de geboorteplaatsen van het gezinshoofd en zijn partner, de bezittin-
gen aan onroerend goed en de geschatte opbrengst daarvan zowel van de bezittingen van het totale 
gezin als die van het gezinshoofd en diens partner afzonderlijk, en ten slotte de peiljaren waarin het 
gezin in Valkenswaard woonachtig was.

Inwonersbestand 1850

Omdat in het onderzoek het jaar 1850 een referentiejaar vormt, is ook van dit jaar een, zij het ver-
eenvoudigd, inwonersbestand samengesteld met ook nu het bevolkingsregister (van 1850) als basis. 
Dit bestand bestaat uit de volgende gegevensvelden: peiljaar, folio, voor- en achternaam, geslacht, 
geboortejaar en -plaats, de positie ten opzichte van het gezinshoofd, beroepen burgerlijke staat. Aan 
deze gegevensset is vervolgens toegevoegd de aanslag uit het kohier van de personele omslag van 
1850. Het bestand is daarna verrijkt met de berekening van de leeftijd van de inwoner in 1850, de 
vaststelling van diens beroepscategorie en de aard van zijn beroep (loontrekkend of zelfstandige). 
Ten slotte zijn de beroepscategorie en de aanslag personele belasting van het gezinshoofd aan het 
record van iedere inwoner toegevoegd.



Bijlage 2 
Lijst van beroepen

Van alle in de Valkenswaardse bevolkingsregisters op de peilmomenten 1880, 1890, 1900, 1910 en 
1920 voorkomende beroepen is hieronder aangegeven tot welke beroepscategorie ze gerekend zijn.1 
Vanwege de mogelijkheden tot regionale vergelijking is bij die toedeling geen gebruik gemaakt van 
de HISCO-indeling, maar is de indeling van Van den Brink gevolgd, die hij heeft gebruikt voor zijn 
onderzoek in Woensel.2 Om zijn indeling beter toepasbaar te maken op de specifieke Valkenswaard-
se situatie, zijn wel enkele wijzingen aangebracht. De belangrijkste daarvan is dat van de categorie 
AR (fabrieks)arbeid de werknemers van een sigarenfabriek zijn afgesplitst. Deze zijn ondergebracht 
in een aparte beroepscategorie SM (werknemers sigarenfabriek), waarin alle werknemers, van bos-
jesmaker tot bedrijfsleider, zijn opgenomen. De industriële werkgevers zijn ondergebracht in twee 
groepen, te weten SF voor wat betreft de sigarenfabrikanten en FA voor de overige fabrikanten. Ver-
der is vanwege de bijzondere samenlevingssituatie een aparte beroepscategorie gecreëerd voor reli-
gieuzen (RE) en is de door Van den Brink gebruikte categorie WE (wevers) vanwege het nauwelijks 
voorkomen hiervan in Valkenswaard achterwege gelaten. De enkele aanwezige wevers zijn onder-
gebracht in de groep AR. Indien het beroep niet voorkwam in de lijst van Van den Brink, is volgens 
zijn lijn een eigen indelingskeuze gemaakt. Daarnaast is een separate indeling gemaakt, waarvoor 
de aanwezigheid van een dienstbetrekking bepalend was. Daarbij is, gebaseerd op de beroepsnaam, 
een onderscheid gemaakt tussen enerzijds beroepen die in loondienst en in een gezagsverhouding 
werden uitgeoefend en anderzijds ondernemers en beoefenaren van vrije beroepen. Opgemerkt 
wordt dat het behalen van een 100%-juiste indeling hier onmogelijk is omdat sommige beroepen, 
bijvoorbeeld dat van schoenmaker, zowel in loondienst als zelfstandig werden uitgeoefend. In die ge-
vallen is een arbitraire keuze gemaakt. Dergelijke voorbeelden zijn overigens uitzonderingen, zodat 
het totale beeld daardoor niet wordt verstoord.

Een en ander resulteert in de volgende beroepscategorieën: AM (ambachtelijk bedrijf ), AR ((fa-
brieks)arbeid), DI (diversen), FA (fabrikant anders dan sigarenfabrikant), hectare (handel en ver-
keer), LA (landbouw), OV (overheid en vrije beroepen), PA (vermogende particulieren), RE (religi-
euzen), SF (sigarenfabrikant) en SM (werknemers sigarenfabriek). Bij de categorie-indeling van de 
dienstbetrekking (DB) is uitgegaan van drie mogelijkheden: 0 (geen beroep), 1 (geen dienstbetrek-
king) en 2 (dienstbetrekking). Omdat een sluitende toedeling niet altijd mogelijk was, is in die geval-
len een arbitraire keuze gemaakt, waarbij in geval van onduidelijkheid of neutraliteit (bijvoorbeeld 
‘agent’) het beroep bij diverse (DI) is geteld.
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1  RHCe, GA VW, inv.nrs. 1218-1229, 1233-1236 en 1244, Bevolkingsregisters 1880-1920, Dienstbodenregisters 1880-
1921 en Gezinskaartensysteem 1920-1934.

2  Van den Brink, De grote overgang, 533-537.

Beroep volgens het bevolkings-
register

Beroeps-
categorie

DB

Geen 0

Aannemer   AM 1

Administrateur DI 2

Agent DI 2

Agent bij Staatsspoorwegen OV 2

Agent verzekering DI 2

Ambtenaar OV 2

Ambtenaar Staatsspoorwegen OV 2

Ambtenaar secretarie OV 2

Ambtenaar Staatsspoorwegen 
België

OV 2

Arbeider AR 2

Arbeider Philips AR 2

Arbeider Staatsspoorwegen OV 2

Arbeider schoenfabriek AR 2

Arbeidster AR 2

Arts OV 1

Baas wasserij DI 2

Bakker AM 1

Bakkersknecht AM 2

Barbier AM 1

Bedrijfsleider sigarenfabriek SM 2

Besteller Van Gend en Loos DI 2

Bierbrouwer AM 1

Bierbrouwster AM 1

Bioscoophouder OV 1

Blauwverver DI 1

Blikslager AM 1

Bloemist AM 1

Bode OV 2

Boekdrukker AM 1

Boekhandel HA 1

Boekhandelaar HA 1

Boekhouder OV 2

Boomkweker AM 1

Beroep volgens het bevolkings-
register

Beroeps-
categorie

DB

Borduurster DI 1

Bosjesmaakster SM 2

Bosjesmaker SM 2

Botermaker AR 2

Boterwerker AR 2

Bouwkundig opzichter DI 2

Bouwman LA 1

Breister DI 1

Brievenbesteller OV 2

Brievengaarster OV 2

Broodbakker AM 1

Burgemeester OV 2

Caféhouder HA 1

Caféhoudster HA 1

Candidaat Notaris OV 2

Chauffeur DI 2

Coiffeur AM 1

Colporteur DI 2

Commies OV 2

Commies Post-Telefoon OV 2

Commies Rijksbelasting OV 2

Commies Directe Belastingen OV 2

Commies verificateur OV 2

Controleur Belgische Staats-
spoorwegen

OV 2

Controleur Raad van Arbeid OV 2

Costumière DI 1

Coupeur DI 1

Deken RE 1

Dekoplegger SM 2

Dekoplegster SM 2

Deksorteerder SM 2

Deksorteerster SM 2

Dienstbode DI 2

Dienstknecht DI 2



468 Bijlage 2 Lijst van beroepen

Beroep volgens het bevolkings-
register

Beroeps-
categorie

DB

Dienstmeid DI 2

Directeur Van Gend en Loos DI 2

Directeur Post OV 2

Directeur sigarenfabriek SM 2

Directeur zuivelfabriek DI 2

Doodgraver AM 1

Drogist HA 1

Drukker AM 1

Elektricien DI 1

Expediteur HA 1

Expediteur/koopman HA 1

Fabrieksarbeider AR 2

Fabrieksarbeidster AR 2

Fabrieksmachinist AR 2

Fabriekswerker AR 2

Fabriekswerkster AR 2

Filiaalhouder DI 2

Fruitteler AM 1

Gemeentearbeider AR 2

Gemeentebode OV 2

Gemeenteontvanger OV 2

Gemeenteopzichter OV 2

Gemeentesecretaris OV 2

Gemeenteveldwachter OV 2

Gemeentewerker AR 2

Geneesheer OV 1

Geneeskundige OV 1

Gepensioneerd hoofdcommies OV 2

Gepensioneerd kapitein OV 2

Gepensioneerd ambtenaar OV 2

Gepensioneerd O.I. militair OV 2

Gepensioneerd wachter Staats-
spoorwegen

OV 2

Gepensioneerd commies OV 2

Glansstrijkster OV 1

Goederenklerk OV 2

Graanhandelaar HA 1

Groentehandelaar HA 1

Beroep volgens het bevolkings-
register

Beroeps-
categorie

DB

Groenteventer HA 1

Grondarbeider AR 2

Grondwerker AR 2

Grossier HA 1

Grossier in koloniale waren HA 1

Grossier in suikerwerken HA 1

Handelaar HA 1

Handelaar meubelen HA 1

Handelsreiziger HA 2

Herbergier HA 1

Herbergierster HA 1

Hoefsmid AM 1

Hoofd openbare school OV 2

Hoofdcommies OV 2

Hoofdonderwijzer OV 2

Hoofdonderwijzeres OV 2

Hoofdopzichter OV 2

Hoofdopzichter Heidemij OV 2

Horlogemaker AM 1

Hotelhouder HA 1

Hotelhoudster HA 1

Houtbewerker AM 1

Houthandelaar HA 1

Houtwerker AR 2

Houtzager AM 1

Huishoudster DI 2

Huisnaaister DI 1

Huisschilder AM 1

Hulpbesteller OV 2

Hulpcommies OV 2

Jachtopziener OV 2

Kantonnier OV 2

Kantoorbediende OV 2

Kantoorbediende Post OV 2

Kantoorklerk OV 2

Kapelaan RE 1

Kapper AM 1

Kastelein HA 1
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Beroep volgens het bevolkings-
register

Beroeps-
categorie

DB

Kermisreiziger DI 1

Kerver SM 2

Klapwaker OV 2

Kleermaker AM 1

Kleermakersknecht AM 2

Klerk OV 2

Klerk Directe Belastingen OV 2

Klerk Staatsspoorwegen OV 2

Klerk Posterijen OV 2

Klerk telegrafist OV 2

Klompenmaker AM 1

Kloosterzuster RE 1

Koetsier HA 2

Koffiehuishoudster HA 1

Kommies OV 2

Kommies Directe Belastingen OV 2

Koopman HA 1

Koopman in garen HA 1

Koopman in koloniale waren HA 1

Koopman manufacturen HA 1

Koopvrouw HA 1

Koperslager AM 1

Koperslagersknecht AM 2

Koperslagersleerling AM 2

Koster DI 2

Kostgangster PA 1

Kramer HA 1

Kramer in garen/band HA 1

Kruidenier HA 1

Kwekeling OV 2

Laborant OV 2

Ladingmeester Staatsspoor-
wegen

OV 2

Ladingmeester OV 2

Landarbeider LA 2

Landbouwarbeider LA 2

Landbouwer LA 1

Landbouwersknecht LA 2

Landbouwster LA 1

Beroep volgens het bevolkings-
register

Beroeps-
categorie

DB

Leerlingschilder AM 2

Leerlooier AM 1

Leerlooiersknecht AM 2

Letterzetter AM 2

Lijmzieder AM 1

Lijnwerker Staatsspoorwegen OV 2

Linnenfabrikant FA 1

Linnenwever AR 2

Logementhouder HA 1

Looier AM 1

Looiersknecht AM 2

Los arbeider AR 2

Los werkman AR 2

Machinist schoenfabriek AR 2

Magazijnchef DI 2

Magazijnknecht DI 2

Magazijnmeester DI 2

Mandenmaker AM 1

Manufacturier HA 1

Marechaussee OV 2

Marmerbewerker AM 1

Meesterknecht DI 2

Meesterknecht pakker SM 2

Meesterknecht schoenfabriek DI 2

Meesterknecht sigarenfabriek SM 2

Melkventer AR 2

Metselaar AM 1

Meubelfabrikant FA 1

Meubelmaker AM 1

Milicien OV 2

Modiste AM 1

Molenaar AM 1

Molenaarsknecht AM 2

Monteur AM 1

Mutsenplooister DI 1

Naaister DI 1

Notaris OV 1

Notarisklerk OV 2

Onbezoldigd Rijksveldwachter OV 2
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Beroep volgens het bevolkings-
register

Beroeps-
categorie

DB

Onderladingmeester OV 2

Onderwijzer OV 2

Onderwijzeres OV 2

Operateur bioscoop DI 2

Opperman DI 2

Opperwachtm. Marechaussee OV 2

Opzichter OV 2

Opzichter Heidemij OV 2

Opzichter Staatsspoorwegen OV 2

Opzichter ontginning OV 2

Pakhuisknecht AR 2

Pakker SM 2

Pakster SM 2

Pastoor RE 1

Petroleumventer HA 1

Pilsfabrikant FA 1

Plakker SM 2

Plakster SM 2

Ploegbaas Staatsspoorwegen OV 2

Poppenmaakster SM 2

Poppenmaker SM 2

Postbeambte OV 2

Postbode OV 2

Postdirecteur OV 2

Postillon HA 1

Postklerk OV 2

Predikant RE 1

Priester RE 1

Priester en pastoor RE 1

Provinciaal wegwerker OV 2

RC Priester RE 1

Reiziger HA 2

Reiziger in sigaren SM 2

Religieus verpleegster RE 1

Religieuze RE 1

Religieuze onderwijzeres RE 1

Rentenier PA 0

Rentenierster PA 0

Reparateur AM 1

Beroep volgens het bevolkings-
register

Beroeps-
categorie

DB

Rijksambtenaar OV 2

Rijksontvanger OV 2

Rijkswegwerker OV 2

Rijwielhandel HA 1

Ringster SM 2

Rozenkweker AM 1

Schaapherder LA 1

Scheikundig assistent OV 2

Schilder AM 1

Schildersleerling AM 2

Schoenfabrikant FA 1

Schoenmaakster AM 1

Schoenmaker AM 1

Schoenmakersbaas AM 2

Schoenmakersknecht AM 2

Schoenmakersleerling AM 2

Schoenpakker AM 2

Schoensnijder AM 2

Schoenstikster AM 2

Secretaris OV 2

Secr. Gezondheidscommissie OV 2

Sergeant politietroep OV 2

Sigarenfabrikant SF 1

Sigarenmaakster SM 2

Sigarenmaker SM 2

Sigarenmakersleerling SM 2

Sigarenpakker SM 2

Sigarenpakster SM 2

Sigarenplakster SM 2

Sigarenringer SM 2

Sigarenringster SM 2

Sigarensorteerder SM 2

Slager AM 1

Slagerin AM 1

Slagersknecht AM 2

Slagter AM 1

Smid AM 1

Smidsbaas AM 2

Smidsknecht AM 2
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Beroep volgens het bevolkings-
register

Beroeps-
categorie

DB

Smidsleerling AM 2

Soldaat politietroep OV 2

Sorteerder SM 2

Spoelster AR 2

Spoorwegarbeider OV 2

Spoorwegbeambte OV 2

Spoorwegwachter OV 2

Spoorwegwachteres OV 2

Spoorwegwerker OV 2

Stationschef OV 2

Stationsarbeider OV 2

Steenbakker AM 1

Steenkoolhandelaar HA 1

Steenvormer AM 1

Stikster AM 2

Stoeldraaier AM 1

Stoffeerder AM 1

Stoker DI 2

Strijkster DI 1

Stripper SM 2

Stripster SM 2

Strodekker AM 1

Tabakskerver SM 2

Tabaksoplegger SM 2

Tabaksorteerder SM 2

Tabakstripper SM 2

Tabakstripster SM 2

Tekenaar AM 1

Telegrambesteller OV 2

Timmerman AM 1

Timmermansknecht AM 2

Timmermansleerling AM 2

Tuinder AM 1

Typiste DI 2

Typograaf OV 2

Valkenier OV 1

Varkensslachter AM 1

Venter HA 1

Beroep volgens het bevolkings-
register

Beroeps-
categorie

DB

Verificateur OV 2

Verificateur Rijksbelastingen OV 2

Verpleegster DI 2

Verwer DI 1

Visiteuse der Douane OV 2

Visventer HA 1

Voerman HA 1

Volontair sigarenfabriek SM 2

Voorman Staatsspoorwegen OV 2

Voorwerker DI 2

Voorzitter Armbestuur OV 1

Vrachtrijder HA 1

Vrijgestelde van tabaksbond OV 2

Vroedvrouw OV 2

Wachter Staatsspoorwegen OV 2

Wachteres OV 2

Wachteres Staatsspoorwegen OV 2

Wachtmeester Marechaussee OV 2

Wagenmaker AM 1

Wegarbeider AR 2

Wegwerker AR 2

Wegwerker Staatsspoorwegen OV 2

Werkbode DI 2

Werkster DI 2

Wethouder OV 1

Wever AR 1

Winkelbediende HA 2

Winkelier HA 1

Winkelierster HA 1

Winkelierster koloniale waren HA 1

Winkelierster manufacturen HA 1

Winkeljuffrouw HA 2

Wisselwachter OV 2

Wisselwachter Staatsspoor-
wegen

OV 2

Zaadhandelaar HA 1

Zadelmaakster AM 1

Zadelmaker AM 1



Bijlage 3 
Classificering gemeenten Noord-Brabant op 
basis van de participatiegraad van de manne-
lijke beroepsbevolking in de landbouw, 1909

Plaats Regio Lb.M M.Ber % Lb Lb-Klasse
Omvangs-

klasse

Aalst K 90 244 37 2 4

Aarle-Rixtel P 260 532 49 2 3

Alem c.a. H 301 482 62 3 3

Almkerk MB 703 1116 63 3 2

Alphen c.a. MB 445 666 67 3 3

Andel c.a. MB 243 361 67 3 3

Asten P 758 1161 65 3 2

Baardwijk MB 110 563 20 1 3

Baarle-Nassau MB 583 779 75 3 2

Bakel c.a. P 522 629 83 4 3

Beek en Donk P 295 666 44 2 2

Beers NO 218 270 81 4 4

Bergeijk K 396 686 58 3 2

Bergen op Zoom WB 365 4405 8 1 1

Berghem NO 460 639 72 3 2

Berkel c.a. MB 304 517 59 3 3

Berlicum H 595 925 64 3 2

Besoyen MB 64 529 12 1 3

Best K 374 902 41 2 2

Beugen c.a. NO 474 591 80 4 3

Bladel ca K 295 531 56 3 3

Boekel P 600 775 77 4 2

Bokhoven H 30 77 39 2 4

Borkel c.a. K 148 183 81 4 4

Boxmeer NO 166 727 23 1 2

Boxtel H 684 2309 30 2 1

Breda WB 95 7551 1 1 1

Budel P 431 1074 40 2 2

Capelle MB 297 793 37 2 2
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Plaats Regio Lb.M M.Ber % Lb Lb-Klasse
Omvangs-

klasse

Chaam MB 346 466 74 3 3

Cromvoirt H 126 175 72 3 4

Cuijk c.a. NO 412 932 44 2 2

De Werken c.a. MB 407 961 42 2 2

Den Dungen H 324 451 72 3 3

Deurne c.a. P 1140 2310 49 2 1

Deursen c.a. NO 85 126 67 3 4

Dieden c.a. NO 109 169 64 3 4

Diessen K 258 304 85 4 4

Dinteloord c.a. WB 661 982 67 3 2

Dinther H 444 561 79 4 3

Dommelen K 86 118 73 3 4

Dongen MB 484 2055 24 1 1

Drongelen MB 86 129 67 3 4

Drunen MB 429 1030 42 2 2

Duizel c.a. K 130 191 68 3 4

Dussen MB 513 1027 50 2 2

Eersel K 260 416 63 3 3

Eindhoven K 4 1635 0 1 1

Empel c.a. H 99 186 53 3 4

Engelen H 30 111 27 2 4

Erp P 657 815 81 4 2

Esch H 78 166 47 2 4

Escharen NO 321 370 87 4 3

Etten c.a. WB 1161 2127 55 3 1

Fijnaart c.a. WB 830 1133 73 3 2

Gassel NO 173 202 86 4 4

Geertruidenberg WB 65 664 10 1 2

Geffen NO 332 467 71 3 3

Geldrop P 71 865 8 1 2

Gemert P 622 1486 42 2 2

Genderen MB 302 410 74 3 3

Gestel c.a. K 119 1240 10 1 2

Giessen MB 131 171 77 4 4

Gilze c.a. MB 653 1406 46 2 2

Ginneken c.a. WB 876 2019 43 2 1

Goirle MB 151 929 16 1 2

Grave NO 84 578 15 1 2
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Plaats Regio Lb.M M.Ber % Lb Lb-Klasse
Omvangs-

klasse

’s-Gravenmoer MB 101 443 23 1 3

Haaren H 302 553 55 3 3

Halsteren WB 587 1185 50 2 2

Haps NO 270 344 78 4 3

Hedikhuizen H 281 413 68 3 3

Heesch NO 607 733 83 4 2

Heeswijk H 258 410 63 3 3

Heeze P 315 707 45 2 2

Helmond P 236 4287 6 1 1

Helvoirt H 319 511 62 3 3

Herpen NO 415 523 79 4 3

Herpt c.a. MB 139 181 77 4 4

’s-Hertogenbosch H 120 9602 1 1 1

Heusden MB 42 530 8 1 3

Hilvarenbeek K 518 926 56 3 2

Hoeven WB 665 885 75 3 2

Hooge en Lage Mierde K 387 492 79 4 3

Hooge en Lage Zwaluwe WB 452 1385 33 2 2

Hoogeloon c.a. K 363 576 63 3 3

Huijbergen WB 134 258 52 3 4

Huisseling c.a. NO 169 225 75 3 4

Klundert WB 580 1345 43 2 2

Leende P 284 455 62 3 3

Liempde H 304 498 61 3 3

Lierop P 270 327 83 4 4

Lieshout P 301 466 65 3 3

Linden NO 130 171 76 4 4

Lith H 178 417 43 2 3

Lithoijen H 168 216 78 4 4

Loon op Zand MB 574 2693 21 1 1

Luyksgestel K 244 277 88 4 4

Maarheeze P 152 182 84 4 4

Maashees c.a. NO 339 456 74 3 3

Made c.a. WB 317 1188 27 2 2

Meeuwen MB 184 279 66 3 4

Megen c.a. NO 271 476 57 3 3

Mierlo P 396 994 40 2 2

Mill c.a. NO 610 896 68 3 2
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Plaats Regio Lb.M M.Ber % Lb Lb-Klasse
Omvangs-

klasse

Moergestel H 265 478 55 3 3

Nieuw-Vossemeer WB 325 418 78 4 3

Nieuwkuijk c.a. MB 262 500 52 3 3

Nistelrode NO 602 718 84 4 2

Nuland H 320 392 82 4 3

Nuenen c.a. P 474 829 57 3 2

Oeffelt NO 256 383 67 3 3

Oerle K 162 197 82 4 4

Oijen c.a. NO 190 267 71 3 4

Oirschot K 714 1259 57 3 2

Oisterwijk H 176 1099 16 1 2

Oostelbeers c.a. K 291 362 80 4 3

Oosterhout WB 1070 3806 28 2 1

Oploo c.a. NO 449 594 76 4 3

Oss NO 920 2430 38 2 1

Ossendrecht WB 324 848 38 2 2

Oud en Nieuw Gastel WB 866 1519 57 3 1

Oudenbosch WB 224 1543 15 1 1

Oudheusden MB 194 329 59 3 4

Princenhage WB 1195 3063 39 2 1

Putte WB 37 387 10 1 3

Raamsdonk MB 251 1794 14 1 1

Ravenstein NO 238 0 1 4

Reek NO 218 292 75 3 4

Reusel K 233 460 51 3 3

Riethoven K 148 206 72 3 4

Rijsbergen WB 419 539 78 4 3

Rijswijk MB 154 204 75 3 4

Roosendaal c.a. WB 1029 4871 21 1 1

Rosmalen H 577 1055 55 3 2

Rucphen c.a. WB 1045 1515 69 3 1

Sambeek NO 378 490 77 4 3

Schaijk NO 378 485 78 4 3

Schijndel H 1003 1903 53 3 1

Sint-Michielsgestel H 530 1073 49 2 2

Sint-Oedenrode H 848 1590 53 3 2

Soerendonk c.a. P 234 333 70 3 4

Someren P 669 1025 65 3 2
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Plaats Regio Lb.M M.Ber % Lb Lb-Klasse
Omvangs-

klasse

Son c.a. K 356 517 69 3 3

Sprang MB 222 647 34 2 3

Standdaarbuiten WB 360 596 60 3 3

Steenbergen c.a. WB 1567 2431 64 3 1

Stiphout P 93 209 44 2 4

Stratum K 77 1587 5 1 1

Strijp K 137 953 14 1 2

Terheijden WB 474 1108 43 2 2

Teteringen WB 277 1379 20 1 1

Tilburg MB 767 14919 5 1 1

Tongelre K 167 583 29 2 3

Uden NO 1189 1735 69 3 1

Udenhout MB 486 921 53 3 2

Valkenswaard K 181 1007 18 1 2

Veen MB 151 301 50 2 4

Veghel H 945 1880 50 2 1

Veldhoven c.a. K 171 559 31 2 3

Velp NO 114 213 54 3 4

Vessem c.a. K 327 408 80 4 3

Vierlingsbeek NO 289 470 61 3 3

Vlierden P 209 235 89 4 4

Vlijmen H 604 1146 53 3 2

Vrijhoeve-Capelle MB 66 170 39 2 4

Vught H 280 1609 17 1 1

Waalre K 119 371 32 2 3

Waalwijk MB 107 1622 7 1 1

Wanroij NO 267 354 75 3 3

Waspik MB 222 1003 22 1 2

Werkendam MB 121 932 13 1 2

Westerhoven K 111 153 73 3 4

Wijk c.a. MB 659 953 69 3 2

Willemstad WB 333 670 50 2 2

Woensdrecht WB 473 1013 47 2 2

Woensel K 993 2666 37 2 1

Woudrichem MB 135 630 21 1 2

Wouw WB 843 1322 64 3 2

Zeeland NO 541 660 82 4 2

Zeelst K 142 418 34 2 3
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Plaats Regio Lb.M M.Ber % Lb Lb-Klasse
Omvangs-

klasse

Zesgehuchten P 178 351 51 3 3

Zevenbergen WB 861 2348 37 2 1

Zundert WB 1025 1481 69 3 1

Bron: CBS, Uitkomsten beroepstelling 1909, Deel 2. Het aantal inwoners op 31 december 1909, waarvan de 
omvangsklasse is afgeleid is afkomstig van BHIC, Toegangsnummer 17, Provinciaal Bestuur Noord-Brabant, 
1814-1920, inv.nr. 8447, Provinciaal jaarverslag 1910.

Verklaring kolommen

Regio
K Kempen
P Peel
H Omgeving ’s-Hertogenbosch
NO Noordoost Noord-Brabant
WB West Noord-Brabant
MB Midden Noord-Brabant

Lb.M  
Aantal mannen werkzaam in de landbouw

M.Ber  
Aantal mannen met een beroep (= mannelijke beroepsbevolking)

%Lb  
Percentage van de mannelijke beroepsbevolking werkzaam in de landbouw (= Lb.M uitgedrukt in een percen-
tage van M.Ber)

Lb-klasse
1. %Lb is 1-25
2. %Lb is 26-50
3. %Lb is 51-75
4. %Lb is 76-100

Omvangsklasse
1. Aantal inwoners is groter dan 5.000
2. Aantal inwoners ligt tussen de 2.000 en de 5.000
3. Aantal inwoners ligt tussen de 1.000 en de 2.000
4. Aantal inwoners is lager dan 1.000



Bijlage 4 
Tabaksnijverheid in Noord-Brabant,  
(1880-1920)

De gegevens zijn voornamelijk ontleend aan de staten ‘der fabrieken’ en die van de ‘voornaamste 
ambachten’ (SFA), opgenomen in de gemeenteverslagen (GV). Deze verslagen moesten de Noord-
Brabantse gemeenten jaarlijks opmaken ten behoeve van het provinciebestuur. Deze verslagen wer-
den echter niet altijd accuraat opgemaakt. Dat kwam vooral, maar niet uitsluitend, voor bij de grote 
steden. In die gevallen zijn aanvullende gegevensbronnen geraadpleegd hetgeen in een noot wordt 
verantwoord. Als een gemeenteverslag op een der peiljaren (1880-1890-1900-1910-1920) niet aan-
wezig was of de betreffende staten niet waren ingevuld, zijn indien mogelijk gegevens van het ver-
slag van het/de jaar/jaren daarvóór of daarna gebruikt, hetgeen eveneens in een noot wordt verant-
woord. Overigens zijn zowel sigarenmakerijen als tabakskerverijen in de tellingen opgenomen om-
dat niet altijd een onderscheid tussen die twee bedrijfsactiviteiten werd gemaakt in de opgaven en 
het ook kon voorkomen dat een sigarenmakerij werd gecombineerd met een kerverij, zonder dat dit 
in de verslagen cijfermatig werd uitgesplitst. Het gegeven dat op de peilmomenten geen tabaksnij-
verheid bestond, wil overigens niet zeggen dat dit in de tussenliggende periode eveneens het geval 
is geweest.

Gemeente Regio
1e

vermelding1

Klasse
1880

Klasse
1890

Klasse
1900

Klasse
1910

Klasse
1920

Aalst K 1 1 1

Aarle-Rixtel P

Alem c.a. H 1 1 1

Almkerk2 MB 1879 1 1 1 1 1

Alphen c.a.  MB  

Andel c.a.  MB 1 1 1

Asten P 1

Baardwijk MB

Baarle-Nassau MB 1 1 1

Bakel c.a.  P

Beek en Donk P

Beers NO

Bergeijk3 K 1 2 2 2

Bergen op Zoom4 WB 1879 1 2 2 2 2

Berghem NO

Berkel c.a. MB

Berlicum H 1 1 2
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Gemeente Regio
1e

vermelding1

Klasse
1880

Klasse
1890

Klasse
1900

Klasse
1910

Klasse
1920

Besoyen MB ? 1 1 1 1 1

Best K ? 1 1 1 2

Beugen c.a.5  NO

Bladel c.a.   K ? 2 2 2 2 2

Boekel P ? 1 1 1 1

Bokhoven H

Borkel c.a.  K

Boxmeer NO 1852 2 2 2 2 3

Boxtel H ? 1 1 1 2 2

Breda6 WB < 1851 2 2 2 2 2

Budel7 P 1 1 1

Capelle8 MB

Chaam9 MB 1

Cromvoirt H

Cuijk c.a.10   WB ? 1 1 2 2 2

De Werken c.a.11   MB

Den Dungen H

Deurne c.a.12    P ? 1 1 1

Deursen c.a.   NO

Dieden c.a.   NO

Diessen K

Dinteloord c.a.   WB

Dinther H

Dommelen K 1

Dongen MB ? 1

Drongelen MB

Drunen MB

Duizel c.a.  K 1 1 1

Dussen MB ? 1 1 1 1

Eersel K 1 2 2

Eindhoven13 K < 1851 3 3 3 3 3

Empel c.a.  H 1 1

Engelen H

Erp14 P

Esch H

Escharen NO

Etten c.a.15  WB 1880/81 1 1 2 2 2

Fijnaart c.a.16   WB
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Gemeente Regio
1e

vermelding1

Klasse
1880

Klasse
1890

Klasse
1900

Klasse
1910

Klasse
1920

Gassel NO

Geertruidenberg WB 1857 1 1 2 2 1

Geffen NO  1

Geldrop17 P 1 1

Gemert18 P 1872/75 1 1 1 1 1

Genderen19 MB

Gestel c.a. *) K 1867/76 2 1 2 2

Giessen20 MB

Gilze c.a.   MB 1

Ginneken c.a.21  WB

Goirle22 MB

Grave23 NO 1860 1 1 1 1 1

’s Gravenmoer24 MB

Haaren H

Halsteren25 WB

Haps26 NO

Hedikhuizen H

Heesch NO

Heeswijk27 H

Heeze P 1878 1 1 1 1 1

Helmond 28 P 1867/76 1 1 1

Helvoirt29 H

Herpen NO

Herpt c.a.30  MB

’s-Hertogenbosch31 H < 185232 2 2 3 3 3

Heusden MB 1 1 1

Hilvarenbeek33 K 1 1 1

Hoeven WB 1872/76 1 1 1 1

Hooge en Lage Mierde K 1 1

Hooge en Lage Zwaluwe WB

Hoogeloon c.a.34  K 1855 2 2 2 2 3

Huijbergen WB

Huisseling c.a.35  NO

Klundert WB 1867/75 1 1 1 1 1

Leende P 1 1 2 1

Liempde36 H

Lierop37 P

Lieshout P

Linden NO
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Gemeente Regio
1e

vermelding1

Klasse
1880

Klasse
1890

Klasse
1900

Klasse
1910

Klasse
1920

Lith38 H 1867/76 1 1 1 1 1

Lithoijen39 H

Loon op Zand MB

Luyksgestel K 1

Maarheeze P

Maashees c.a. NO

Made c.a.   WB

Meeuwen MB

Megen c.a.   NO

Mierlo P

Mill c.a.   NO 1879 1

Moergestel H

Nieuw-Vossemeer40 WB

Nieuwkuijk c.a.   MB

Nistelrode NO

Nuland H

Nuenen c.a.  P

Oeffelt41 NO

Oerle K 1

Oijen c.a.  NO

Oirschot K 1859 1 1 1 1

Oisterwijk H 1877 1 1 2 2 1

Oostelbeers c.a.   K

Oosterhout42 WB 1857 2 2 2 2 2

Oploo c.a.43   NO

Oss NO

Ossendrecht WB

Oud en Nieuw Gastel WB 1855 1 1 1 1 1

Oudenbosch44 WB 1867/76 1

Oudheusden MB

Princenhage WB 1856 1 1 1 1 1

Putte WB

Raamsdonk MB

Ravenstein NO 1 1 1

Reek NO

Reusel K 1867/77 1 2 2 2 2

Riethoven K 1

Rijsbergen45 WB
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Gemeente Regio
1e

vermelding1

Klasse
1880

Klasse
1890

Klasse
1900

Klasse
1910

Klasse
1920

Rijswijk46 MB

Roosendaal c.a.47  WB 1862 1 1 2 2 2

Rosmalen48 H 1866/76 1 1 1 1

Rucphen c.a.   WB

Sambeek NO

Schaijk NO

Schijndel49 H

Sint-Michielsgestel H

Sint-Oedenrode H 1866/74 1 1 1 2 2

Soerendonk c.a.  P

Someren P

Son c.a.50   K

Sprang51 MB

Standdaarbuiten52 WB

Steenbergen c.a.   WB 1867/77 1 1 1 1 1

Stiphout P

Stratum *) K < 1851 2 2 3 3

Strijp *) K 1865 2 2 2 3

Terheijden WB

Teteringen53 WB

Tilburg54 MB 1866/78 1 1 2 2 2

Tongelre *)55 K

Uden NO

Udenhout MB

Valkenswaard K 1865 2 3 3 3 3

Veen MB 1 1 1 1

Veghel56 H

Veldhoven c.a.   K 2 2 2

Velp NO

Vessem c.a.   K 1 1

Vierlingsbeek57 NO 1 1 1 1

Vlierden P

Vlijmen H 1 1

Vrijhoeve-Capelle MB

Vught H

Waalre K 1867/76 1 1 2 2 2

Waalwijk58 MB 1866/76 1 1 1

Wanroij NO
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Gemeente Regio
1e

vermelding1

Klasse
1880

Klasse
1890

Klasse
1900

Klasse
1910

Klasse
1920

Waspik MB 1 1

Werkendam MB 1

Westerhoven K

Wijk c.a.59   MB

Willemstad WB

Woensdrecht60 WB

Woensel *) K 1868/77 3 3 3 3

Woudrichem MB

Wouw WB

Zeeland NO

Zeelst K 1 2 3

Zesgehuchten61 P

Zevenbergen62 WB 1859 1 1 1 1 1

Zundert WB 1 1 1

*) Deze gemeenten zijn in 1920 opgegaan in de gemeente Eindhoven.

Verklaring tabel 

a Regio’s
Regio-afkorting Regio-omschrijving                              Aantal gemeenten
NO Noord-Brabant noord-oost 28
H ’s-Hertogenbosch en omgeving 31
P De Peel 37
K De Kempen 32
MB Noord-Brabant midden 23
WB Noord-Brabant west 33
Totaal  184

b Klasse-indeling
Klasse  Aantal in de tabaksnijverheid werkzame personen
1  Minder dan 50 personen werkzaam 
2  50 Personen of meer werkzaam, maar minder dan 250 personen 
3  250 Personen of meer werkzaam

Noten
1   De in deze kolom opgenomen jaartallen zijn ontleend aan de eerste vermelding van tabaksnijverheid vóór 1880 

in de gemeenteverslagen (GV).
2   In 1890 en 1900 zijn in het GV geen aantallen werknemers vermeld, wel het aantal bedrijven (5). Op basis 

daarvan en het aantal werknemers in 1880 (19) opname in klasse 1. In 1910 en 1920 geen opgave in SFA. Op 
basis van de eerdere constatering aangenomen dat ook toen in dezelfde mate tabaksnijverheid voorkwam.

3   In GV 1880 geen opgave, gegevens ontleend aan GV 1881.
4   In GV 1910 en 1920 geen opgave. Op basis van aantal personen vermeld in de beroepstelling 1909 (56) aange-

nomen dat zowel in 1910 als in 1920 klasse 2 van toepassing is (CBS, Uitkomsten beroepstelling 1909, Deel 1).
5   Geen opgave in GV 1900. Gezien de afwezigheid van tabaksnijverheid in 1890 en 1910 aangenomen dat ook 

toen geen tabaksnijverheid aanwezig was.
6   In GV 1900 en 1920 geen opgave van aantal werknemers in de staat van ambachten. De staat der fabrieken 

vermeldt in die jaren 84 respectievelijk 77 personeelsleden. Op basis daarvan indeling in klasse 2. In GV 1910 
ontbrak de opgave, maar op basis van de gegevens van 1900 en 1920 gekozen voor een indeling in klasse 2.
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7   In GV 1910 geen opgave, in 1920 geen opgave van aantal werknemers in staat van ambachten. De staat der 
fabrieken vermeldde toen 27 werknemers. Op basis van deze opgave en die van 1900, indeling in klasse 1.

8   In GV 1920 geen opgave. Gezien de afwezigheid van tabaksnijverheid op de overige peilmomenten aangeno-
men dat ook in 1920 geen tabaksnijverheid aanwezig was.

9   In GV 1920 geen opgave. Gezien de afwezigheid van tabaksnijverheid in 1910 aangenomen dat ook in 1920 
geen tabaksnijverheid aanwezig was.

10   In GV 1900 geen vermelding van aantal werknemers bij de drie fabrieken in de staat van fabrieken. De staat van 
ambachten vermeldt twaalf werknemers. Indeling in klasse 2 vanwege aantal werknemers in 1890 (48) en 1910 
(108).

11   In de jaren 1880 tot en met 1912 werd in geen enkel GV de SFA ingevuld. In GV werd genoteerd: ‘Het meest 
wordt veldwerk verricht’. Op basis daarvan aangenomen dat in de gehele periode 1880-1920 geen tabaksnijver-
heid voor is gekomen.

12   In GV 1920 geen opgave, gegevens zijn ontleend aan GV 1919. 
13   Geen opgave in GV 1880, maar in 1876 worden al 882 personeelsleden vermeld (Van Oorschot, Eindhoven, een 

samenleving in verandering. Deel 1, 117). In GV 1890 wordt verwezen naar gegevens uit GV 1888. De GV van 1900 
en 1910 vermelden alleen de werknemers in de staat der fabrieken (621 respectievelijk 718 werknemers), niet 
die in de staat der ambachten. Op basis daarvan gekozen voor indeling in klasse 3. In 1920 geen opgave in GV, 
maar gezien de gegevens van 1900 en 1910 en de samenvoeging met de randgemeenten gekozen voor opname 
in klasse 3.

14   In GV 1880 en 1920 geen opgave. Gegevens ontleend aan GV 1881 en 1921.
15   In GV 1880, 1890, 1900, 1910 en 1920 geen opgave. Gegevens ontleend aan GV 1881, 1891, 1901, 1911 en 1921.
16   In GV 1890 geen opgave, in GV 1889 geen tabaksnijverheid vermeld. In de peiljaren daarna geen opgave in 

GV, evenmin in de jaren daar direct omheen. Aangenomen dat in de gehele periode geen tabaksnijverheid in 
Fijnaart is voorgekomen.

17   In GV 1880 geen opgave, gegevens ontleend aan GV 1879.
18   In GV 1920 geen opgave, gegevens ontleend aan GV 1921.
19   In GV 1910 en 1920 geen opgave. Op basis van gegevens uit 1915 aangenomen dat ook in 1910 en 1920 geen 

tabaksnijverheid aanwezig is geweest.
20   In GV 1880 geen opgave, gegevens ontleend aan GV 1881.
21   In GV 1910 geen opgave. Op basis van de gegevens op andere peilmomenten aangenomen dat ook in 1910 

geen tabaksnijverheid voorkwam.
22   In GV 1880 geen opgave, gegevens ontleend aan GV 1881.
23   In GV 1900 en 1910 geen opgave, in 1920 geen opgave van de staat van ambachten, wel die van fabrieken. 

Aangezien in 1880 en 1890 wel tabaksnijverheid aanwezig was met 35 respectievelijk 20 werknemers, evenals 
in 1920 (6 werknemers), aangenomen dat ook in de tussenliggende periode enige tabaksnijverheid aanwezig 
is geweest, zij het met minder dan 50 werknemers.

24   In GV 1880 geen opgave, gegevens ontleend aan GV 1881.
25   In GV 1890 en 1900 geen opgave, gegevens ontleend aan GV 1891 en 1901.
26   In GV 1880 geen opgave, gegevens ontleend aan GV 1881.
27   In GV 1880 geen opgave, gegevens ontleend aan GV 1881.
28   In GV 1910 geen opgave, gegevens ontleend aan GV 1911. In GV 1920 geen opgave. Aangenomen dat op beide 

peilmomenten geen tabaksnijverheid in Helmond aanwezig was.
29   In GV 1890 en 1910 geen opgave, gegevens ontleend aan GV 1891 en 1911.
30   In GV 1880, 1890 en 1900 geen opgave, evenmin als in vele jaren daaromheen. Op basis van de opgave over 

1910 en 1920 aangenomen dat ook in eerdere jaren geen tabaksnijverheid aanwezig is geweest.
31   In GV 1880 geen opgave, GV 1879 vermeldt slechts één tabakskerverij. GV 1890 en 1900 bevatten geen opgave, 

de GV van 1910 en 1920 bevatten alleen de staat der fabrieken en vermelden 20 respectievelijk 19 bedrijven. Van 
Gaal geeft in 1889, 1909 en 1930 een aantal van 220, 935 en 825 werknemers in de sigarenindustrie, werkzaam 
in grotere bedrijven (Van Gaal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging, 456). Op die cijfers is de klasse-
indeling gebaseerd.

32   In GV 1852 worden negen sigarenfabrieken vermeld.
33   In GV 1880 en 1890 geen opgave, gegevens ontleend aan GV 1881 en 1891.
34   In GV 1920 wordt in de staat der fabrieken en in die van de ambachten hetzelfde aantal werknemers opgeno-

men (276). Dit lijkt een dubbeltelling te zijn. In de analyse is dit aantal slechts eenmaal meegenomen.
35   In GV 1890 geen opgave, gegevens ontleend aan GV 1891.
36   In GV 1880 en 1920 geen opgave, gegevens ontleend aan GV 1881 en 1921.
37   In GV 1880 geen opgave, gegevens ontleend aan GV 1881.
38   In GV 1880 geen opgave, gegevens ontleend aan GV 1879. In GV 1890 en 1900 geen vermelding van het aantal 
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werknemers, wel van het aantal (kleine) fabrieken (1 respectievelijk 2). Aangenomen dat het hier om minder 
dan vijftig werknemers gaat.

39   Geen opgave in GV 1880, gegevens ontleend aan GV 1881.
40   Geen opgave in GV 1880, gegevens ontleend aan GV 1881.
41   Geen opgave in GV 1890 en aansluitende jaren. Aangenomen op basis van de gegevens van andere peilmo-

menten dat ook in 1890 geen tabaksnijverheid aanwezig was.
42   In GV 1920 geen opgave, gegevens ontleend aan GV 1917.
43   GV bevat in gedurende vele jaren geen opgave van de SFA. In GV 1910 en 1920 wel staat van fabrieken, maar 

niet van ambachten. In staat van fabrieken werd in die jaren geen tabaksnijverheid vermeld, aangenomen dat 
dit heeft gegolden voor de totale periode 1880-1920.

44   In GV 1920 geen opgave, gegevens ontleend aan GV 1921.
45   In GV 1920 geen opgave, gegevens ontleend aan GV 1921.
46   In GV 1880 geen opgave, gegevens ontleend aan GV 1881.
47   In GV 1920 geen opgave. Aangenomen op basis van aantal werknemers in GV 1910 en 1928 (127 respectievelijk 

240), dat ook in 1920 opname in klasse 2 gerechtvaardigd is.
48   In GV 1920 geen opgave, gegevens ontleend aan GV 1921.
49   In de gehele periode werd de staat van ambachten niet ingevuld. Omdat in de staat van fabrieken geen ta-

baksnijverheid werd vermeld, is dit ook verondersteld bij de ambachten. 
50   In GV 1880 geen opgave, gegevens ontleend aan GV 1881.
51   In GV 1910 en 1920 geen opgave, gegevens ontleend aan GV 1911 en 1921.
52   In GV 1920 geen opgave, gegevens ontleend aan GV 1921.
53   In GV 1880 geen opgave, gegevens ontleend aan GV 1881.
54   In GV 1880 geen opgave, gegevens ontleend aan GV 1879. In GV 1890, 1900, 1910 en 1920 werd alleen in 

de staat van fabrieken het aantal fabrieken vermeld, niet het aantal werknemers. Klasse 1 in 1890 en klasse 
2 in 1900, 1910 en 1920 gebaseerd op gegevens van Everwijn, de volkstelling 1909 en een artikel van Thelen 
(Everwijn, ‘Beschrijving van den handel’, Kaart XII met toelichting; CBS, Uitkomsten beroepstelling 1909, Deel 2; 
Thelen, ‘Sigarennijverheid in Tilburg’).

55   In GV 1920 geen opgave.
56   In GV 1880 geen opgave, gegevens ontleend aan GV 1881.
57   Eerste opgave stond in GV 1884. Aangenomen dat dit de aanvang van de tabaksnijverheid in deze gemeente 

markeert.
58   In GV 1920 geen opgave, gegevens ontleend aan GV 1922.
59   In GV 1890-1897 geen opgave, aangenomen op basis van de situatie op de overige peilmomenten dat er in 1890 

geen tabaksnijverheid voorkwam.
60   In GV 1910 geen opgave, gegevens ontleend aan GV 1911.
61   In GV 1880 geen opgave, gegevens ontleend aan GV 1881. In GV 1900 en 1920 geen opgave. Op basis van 

gegevens op de andere peilmomenten aangenomen dat ook in 1900 en 1920 geen tabaksnijverheid voorkwam.
62   In GV 1890 en de daaraan grenzende jaren geen opgave. Op basis van de situatie op de peilmomenten 1880 en 

1900 (vijf respectievelijk zeven kleine bedrijven) aangenomen dat ook in 1890 tabaksnijverheid aanwezig was 
met minder dan vijftig werknemers.



Bijlage 5 
Tabaksnijverheid in Valkenswaard  
(1865-1920)

Fabrieksnr. Naam/Namen sigarenfabriek1 Jaar aanvang Jaar einde Omvang2

F001 Gebroeders Van Best3 18654 19565 G

F002 Jan Baken Hzn6 18777 18818 K

F003 Johannes van de Leur9 187910 188011 K

F004 Laurens Johannes van Ham12 188213 190214 K

F005 Hoekx en Maas15 188316 194117 G

F006 Gebroeders Moonen18 188319 191520 M

F007 M. Dielis, Dielis en Co21 188722 190623 K

F008 Johannes Lurmans Joszn.24 188825 190226 M

F009 P.J. de Louwere27 189328 195329 K

F010 J. Heesterbeek, J. Heesterbeek en Co30 189331 199032 G

F011 Gijrath en Bots33 189534 191935 G

F012 H.J. Jaspers, Jaspers en Snellens36 189537 197138 G

F013 H. Bijnen, Gebroeders Bijnen39 189540 193041 M

F014 G. de Rooij42 189643 190744 K

F015 H.W. Mollen en Co45 189646 190147 K

F016 Leonardus Lemmens48 189749 189950 K

F017 H. de Louw en Zoon51 189852 192553 M

F018 H. Kinjet, H. Kinjet en Zn54 189855 196256 K

F019 Fransen en Co57 189858 192259 K

F020 J. Baars en Zoon60 189961 190062 K

F021 Johannes Cornelis Roijers63 190164 190365 K

F022 Coolen en De Natris66 190267 190668 M

F023 Jasper van den Hurk69 190270 191471 K

F024 P. Tinga72 190473 192074 M

F025 H. Pezie, H. Pezie en Co75 190476 192577 K

F026 P. Neijnens, Gebroeders Neijnens78 190479 195780 M

F027 Van Aken en Van Veldhoven81 190582 192683 M

F028 W. van der Struijk84 190585 191286 K

F029 Mast en Van Moll87 190788 190889 K

F030 G.F. de Natris90 190791 191492 K
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Fabrieksnr. Naam/Namen sigarenfabriek1 Jaar aanvang Jaar einde Omvang2

F031 Mignot en De Block93 190794 191195 M

F032 Van Veldhoven en Van der Heijde96 19097 192298 G

F033 Wed. Beeks, Beeks en Van Rossum99 1909100 1922101 M

F034 Nicolaius van Hoof102 1910103 1920104 K

F035 W.G. van Nuenen105 1911106 1924107 K

F036 H. van der Palen108 1912109 1932110 K

F037 W. Koolen111 1913112 1930113 K

F038 J.Th. Heuvelmans114 1914115 1925116 K

F039 Willem Smolders, Verpoort en Smolders117 1914118 1917119 K

F040 Balmer en Van Glabbeek120 1915121 1917122 K

F041 Firma P.L. Moonen123 1915124 1928125 K

F042 Firma H. Moonen en Zoon126 1915127 1928128 K

F043 Firma P. Maas en Zonen129 1916130 1928131 M

F044 Firma H. Kersten en Co132 1916133 1990134 G

F045 Gebroeders Jeurissen135 1916136 1956137 K

F046 A. van den Bogaart en Co138 1916139 1920140 K

F047 Gebroeders Balmer141 1916142 1949143 K

F048 Firma P. Bots, Bots en Co144 1916145 1931146 K

F049 Van der Palen-Van Hoof147 1916148 1919149 K

F050 Chr. Kanters150 1917151 1945152 K

F051
Th. van Gerwen-Peeters, Firma Van Gerwen en Van 
den Dungen153 1917154 1955155 K

F052 Van de Ven, Van de Ven en Francois156 1917157 1920158 K

F053 Balmer en Peeters159 1917160 1923161 K

F054 Chr. van de Kerkhof en Zoon162 1917163 1953164 K

F055 Baten en Co, Gebroeders Baten165 1917166 1949167 K

F056 H. van Leeuwen en Zoon168 1917169 1921170 K

F057 Firma Jasper Jaspers171 1918172 1924173 K

F058 Hendrix en Dijkstra174 1919175 1922176 K

F059 Gijrath’s Sigarenfabrieken177 1919178 1965179 G

F060
Zuid Nederlandsche Sigaren-Industrie Gebroeders 
Bots en Co180 1919181 1950182 G

F061 Van der Palen en Pluijmers183 1919184 1921185 K

F062 Wijnen en Janssen186 1919187 1933188 K

F063 J. Couwenberg en Co189 1919190 1949191 K

F064 H. Bijnen192 1920193 1937194 K

F065 Van Hoof en Swinkels195 1920196 1953197 K

F066 W. Helling en Co Helco Cigarworks198 1920199 1924200 M

F067 J.C. Jansen en Co201 1920202 1923203 K

F068 Gebroeders Plompen204 1920205 1953206 K
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Noten
1   Dit betreft de namen waaronder de fabrieken (sigarenfabrieken en kerverijen) in de periode 1880-1920 in Val-

kenswaard producten hebben voortgebracht. Zo veel mogelijk is steeds de entiteit als uitgangspunt genomen. 
Deze entiteit kon ophouden te bestaan door faillissement, bedrijfsbeëindiging, ontbinding rechtspersoon of 
opsplitsing omdat alle firmanten in Valkenswaard hun fabricagewerkzaamheden separaat voortzetten. In dat 
laatste geval zijn dan een of meer nieuwe entiteiten (met nieuwe fabrieksnummers) gecreëerd. Omdat de 
economische activiteiten bepalend zijn geweest, is bij faillissement en ontbinding van de entiteit het materiële 
moment van bedrijfsbeëindiging (het staken van de activiteiten) als stakingsjaar genomen in plaats van het 
formeel-juridische moment van de afwikkeling van een faillissement of ontbinding. Het aanvangs-/stakingsjaar 
van de onderneming was niet altijd exact te achterhalen. De dan gemaakte keuze is in de noot verantwoord. 
Voor het achterhalen van de gegevens is gebruik gemaakt van de Kamer van Koophandel, de Valkenswaardse 
gemeenteverslagen, hinderwet- en bouwvergunningen, beroepsaanduidingen in de Valkenswaardse bevol-
kingsregisters, de burgerlijke stand, in notariële akten, vermeldingen in verslagen, correspondentie en be-
kendmakingen van vergaderingen van de Valkenswaardse gemeenteraad en het college van burgemeester en 
wethouders in de periode 1880-1920, en de Meierische Courant.

2   De aanduiding G(root), M(idden) of K(lein) is gebaseerd op het maximale personeelsbestand dat de betreffen-
de fabriek in haar bestaansperiode heeft gehad. De kwalificatie ‘G’ is van toepassing op een fabriek die honderd 
of meer personeelsleden heeft gehad, ‘M’ indien dit aantal minder is geweest dan honderd maar wel twintig of 
meer en de kwalificatie ‘K’ staat voor een maximaal personeelsbestand van minder dan twintig. De bron voor 
de bepaling van de omvang van het personeelsbestand is nagenoeg altijd het gemeenteverslag geweest (RHCe, 
GA VW, inv.nrs. 455-495, Gemeenteverslagen 1880-1920).

3   Zie onder meer RHCe, NA Veldhoven, inv.nr. 117, aktenr. 280, 12 november 1904.
4   RHCe, GA VW, inv.nr. 420, Registers van processen verbaal en bekendmakingen van het college van burge-

meesters en wethouders, proces verbaal 2 januari 1865.
5   Van Best, Relaas van en herinneringen, 4. 
6   RHCe, GA VW, inv.nr. 399, Registers van minuten van uitgaande stukken van de burgemeester, 11 augustus 

1879.
7   In het gemeenteverslag Valkenswaard van 1877 wordt voor het eerst, naast de bestaande fabriek van Van Best, 

een andere (kleine) sigarenfabriek vermeld. Waarschijnlijk is dat de fabriek van Jan Baken Hzn geweest omdat 
er op dat moment geen andere fabrikanten bekend waren (RHCe, GA VW, inv.nr. 452, Gemeenteverslag 1877).

8   RHCe, GA VW, inv.nr. 456, Gemeenteverslag 1881. Dit verslag vermeldt de situatie eind 1881 en noemt naast de 
fabriek van Van Best geen andere sigarenfabrieken.

9   Geen fabrieksnaam bekend, aangenomen dat onder eigen naam is geproduceerd.
10   Johannes van de Leur keerde op 5 november 1879 vanuit Bree (B) terug in Valkenswaard als ‘Fabrijkant’ (RHCe, 

GA VW, inv.nr. 1213, Bevolkingsregister 1862-1869, fol. D003). Per 1 januari 1880 werd hij in het bevolkingsregis-
ter vermeld als ‘sigarenfabrikant’ (RHCe, GA VW, inv.nr. 1219, Bevolkingsregister 1880-1889, fol. D004).

11   Op 1 maart 1880 begon Johannes van de Leur een sigarenfabriek in de oude school in Bergeijk. Aangenomen 
dat hij daarvóór zijn fabriek in Valkenswaard heeft gestaakt (Meurkens, Dagboeken van P.N. Panken. Vierde 
band, 3).

12   Geen fabrieksnaam bekend, aangenomen dat onder eigen naam is geproduceerd.
13   RHCe, GA VW, inv.nr. 367, Verslag vergadering B en W van 7 december 1882.  
14   Stakingsjaar onzeker. Tot 1898 gaf Van Ham steeds ‘sigarenfabrikant’ op als beroep, maar per 1 januari 1900 

was zijn beroep ‘herbergier’ (RHCe, GA VW, inv.nr. 1223, Bevolkingsregister 1900-1909, fol. D075). Op 10 fe-
bruari 1902 werd genoteerd ‘een ledigstaand pand, de cigarenfabriek van den heer L. van Ham, in de kom der 
gemeente’ (Elemans, Kopieboek, 283). Maar in maart 1902 gaf Van Ham als beroep toch nog ‘sigarenfabrikant’ 
op (RHCe, GA VW, inv.nr. 1178, Registers van geboorteakten, 11 maart 1902) en in januari 1910 dat van ‘loge-
menthouder’ (RHCe, GA VW, inv.nr. 1227-1228, Bevolkingsregister 1910-1920, fol. D085). Aangenomen dat hij 
rond 1900 beide beroepen gelijktijdig uitoefende en dat hij in de loop van 1902 de sigarenfabricage daadwerke-
lijk staakte.

15   RHCe, NA VW, inv.nr. 118, aktenr. 155, 4 april 1913.
16   RHCe, GA VW, inv.nr. 367, Verslag vergadering B en W van 21 februari 1883.
17   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 6111, mutatie per 5 december 1940.
18   RHCe, GA VW, inv.nr. 367, Verslag vergadering B en W van 21 februari 1883.
19   Ibidem.
20   Op 1 september 1915 begon zowel Hendrik Moonen als Peter Moonen een eigen fabriek (zie F041 en F042).
21   RHCe, GA VW, inv.nr. 422, Registers van processen-verbaal en bekendmakingen van het college van B en W, 

23 januari 1887. Na het aangaan van een firmaverbintenis rond 1898, werd de naam van de fabriek gewijzigd 
(Elemans, Kopieboek, 283).
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22   RHCe, GA VW, inv.nr. 422, Registers van processen-verbaal en bekendmakingen van het college B en W, 23 
januari 1887.

23   In februari 1904 was het beroep van Martinus Dielis nog ‘sigarenfabrikant’ (RHCe, GA VW, inv.nr. 1178, Regis-
ters van geboorteakten, 27 februari 1904) en per 1 januari 1910 ‘winkelier’ (RHCe, GA VW, inv.nr. 1227-1228 e.v., 
Bevolkingsregister 1910-1920, fol. D387). Het gemiddelde van beide jaren, 1906, is als stakingsjaar aangehou-
den.

24   RHCe, GA VW, inv.nr. 467, Gemeenteverslag 1892.
25   RHCe, GA VW, inv.nr. 368, Verslag vergadering B en W van 7 november 1888.
26   Fabriek werd in 1902 door twee personeelsleden overgenomen (zie F022) (Meierijsche Courant, 17 mei 1902). 
27   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1963, inschrijving per 13 januari 1922.
28   Ibidem.
29   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 7496, mutatie 22 april 1954.
30   RHCe, GA VW, inv.nr. 485, Gemeenteverslag 1910 en BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 574, in-

schrijving per 31 mei 1921.
31   In april 1906 werd het 12,5-jarig bestaan van de fabriek gevierd (Meierijsche Courant, 26 april 1906). 
32   In 1990 hield de rechtsopvolger, NV Hofnar, op te bestaan (Bierkens, De sigaar uit de Kempen, 128). 
33   RHCe, NA Veldhoven, inv.nr. 100, aktenr. 127, 7 mei 1895.
34   Ibidem.
35   RHCe, NA VW, inv.nr. 143, aktenr. 80, 7 maart 1921.
36   Geen fabrieksnaam bekend, aangenomen dat onder eigen naam is geproduceerd. Na het aangaan van een 

firmaverbintenis in 1910 werd de naam van de fabriek gewijzigd (onderhandse oprichtingsakte, Meierijsche 
Courant, 9 en 12 juli 1910).

37   Per 1 oktober 1895 werd H.J. Jaspers bij terugkeer in Valkenswaard aangeduid als sigarenfabrikant (RHCe, GA 
VW, inv.nr. 1221, Bevolkingsregister 1890-1899, fol. D127).

38   Fabriek werd per 1 juni 1971 voortgezet door de Willem II-sigarenfabrieken (BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, 
dossiernr. 12018, mutatie 16 juni 1971).

39   RHCe, GA VW, inv.nr. 368, Verslag vergadering B en W van 26 juni 1920. Aangenomen dat tot 1910 de uitoefe-
ning in de vorm van een eenmanszaak plaatsvond en dat uiterlijk in 1910 een firma is aangegaan met tenminste 
één van de zoons, Joannes Antonius Bijnen, die op 1 januari 1910 als sigarenfabrikant voor eigen rekening 
wordt vermeld (RHCe, GA VW, inv.nr. 1227-1228, Bevolkingsregister 1910-1920, fol. D060). In 1912 werd ver-
gunning verleend voor de bouw van een (nieuwe) fabriek aan ‘Gebroeders’ Bijnen (RHCe, GA VW, inv.nr. 370, 
Verslag vergadering B en W van 17 april 1912). 

40   RHCe, GA VW, inv.nr. 368, Verslag vergadering B en W van 26 juni 1895.
41  BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 327, aantekening 30 september 1930.
42   Geen fabrieksnaam bekend, aangenomen dat onder eigen naam is geproduceerd.
43   De Rooij is tweemaal een fabriek gestart. Deze is als één entiteit aangemerkt. De Rooij was op 30 mei 1895 nog 

‘sigarenmaker’ (RHCe, NA Veldhoven, inv.nr. 100, aktenr. 149, 30 mei 1895) maar omstreeks 1896 werd hij in 
de kadastrale legger aangeduid als ‘sigarenfabrikant’ (RHCe, GA VW, inv.nr. 1153, Kadastrale leggers 1832-1897). 
Daarom is 1896 als aanvangsjaar aangemerkt. In april 1904 gaf De Rooij aan ‘sigarenmaker’ te zijn (RHCe, GA 
VW, inv.nr. 1223, Bevolkingsregister 1900-1909, fol. D328), maar op 14 maart 1905 was hij weer ‘sigarenfabri-
kant’ (RHCe, NA VW, inv.nr. 95, aktenr. 70, 14 maart 1905). Het jaar 1905 aangehouden als aanvangsjaar voor 
de herstart van de onderneming.

44   De Rooij was op 30 oktober 1899 ‘sigarenmaker’ van beroep (RHCe, NA VW, inv.nr. 89, aktenr. 239, 30 oktober 
1899). Vandaar het gemiddelde tussen dit jaar en het aanvangsjaar 1896, namelijk 1898, als stakingsjaar van 
zijn eerste onderneming genomen. De Rooij was per 1 januari 1910 weer ‘sigarenmaker’ (RHCe, GA VW, inv.nr. 
1226, Bevolkingsregister 1910-1920, fol. C390). Het gemiddelde jaar tussen het veronderstelde aanvangsjaar 
(1905) en 1909 daarom als stakingsjaar aangemerkt van de herstarte onderneming.

45   RHCe, GA VW, inv.nr. 368, Verslag vergadering B en W van 15 juni 1896.
46   Ibidem.
47   BHIC, Toegangsnummer 24, Rechtbank in ‘s-Hertogenbosch, 1838 - 1930, inv.nr. 1372.
48   Geen fabrieksnaam bekend, aangenomen dat onder eigen naam is geproduceerd.
49   De enige aanwijzing dat Leonardus Lemmens sigarenfabrikant is geweest, is een zodanige beroepsvermelding 

van hem bij zijn optreden als huwelijksgetuige in 1898 (RHCe, GA VW, inv.nr. 1188, Registers van huwelijksak-
ten, 24 oktober 1898). Aangenomen dat het bedrijf kort daarvoor is gestart, in 1897.

50   Leonardus Lemmens was op 1 januari 1900 weer ‘sigarenmaker’ (RHCe, GA VW, inv.nr. 1222, Bevolkingsregis-
ter 1900-1909, fol. B115). Vandaar 1899 als stakingsjaar aangemerkt.

51   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1493, inschrijving per 15 januari 1921. 
52   Ibidem.
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53   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1493, mutatie per 1925.
54   RHCe, GA VW, inv.nr. 369, Verslag vergadering B en W van 30 maart 1904. Nog vóór 1921 wijzigde de onderne-

mingsnaam (BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 27, inschrijving per 4 april 1921).
55   RHCe, Archief vakgroep Sigarenindustrie, inv.nr. 1174, Aanmeldingsformulieren bij de Vakgroep sigarenindus-

trie, nummer 76.
56   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 27, mutatie per 2 maart 1962.
57   RHCe, NA VW, inv.nr. 87, aktenr. 63, 7 maart 1897.
58   De onderneming was in 1897 opgericht met als vestigingsplaats Luyksgestel (RHCe, NA VW, inv.nr. 87, aktenr. 

63, 7 maart 1897). De vergunningaanvraag voor de oprichting van een sigarendrogerij in Valkenswaard vond 
plaats in 1898 (RHCe, GA VW, inv.nr. 421, Registers van processen-verbaal en bekendmakingen van het college 
van B en W, 9 januari 1898 en inv.nr. 368, Verslag vergadering B en W van 16 februari 1898).

59   Einddatum firma is zeer onzeker. Bij afsluiten krediethypotheek in 1920 noemde Willem Fransen zich nog/weer 
‘sigarenfabrikant’ (RHCe, NA Eindhoven, inv.nr. 948, aktenr. 719, 22 september 1920). Eerder noemde hij zich 
‘koopman’ en ‘grossier’ (RHCe, GA VW, inv.nr. 1227-1228, Bevolkingsregister 1910-1920, fol. D412 en RHCe, GA 
VW, inv. nr. 1244, Gezinskaartensysteem 1920-1934, kaart 610). Op 5 oktober 1909 gaf hij als beroep ‘koopman’ 
op (RHCe, NA Eindhoven, inv.nr. 885, aktenr. 318, 5 oktober 1909). Heeft in al die jaren diverse inkomstenbron-
nen (RHCe, inv.nrs. 352 en 353, Verslag gemeenteraadsvergadering van 4 december 1899 resp. 10 februari 
1904). Op basis van beroepsaanduiding in 1920 aangenomen dat sigarenfabriek toen nog bestond en in 1922 
werd opgeheven omdat Fransen in 1923 de Eerste Electrische koffiebranderij ‘de Valk’ oprichtte (BHIC, KvK, 
Toegangsnummer 1192, dossiernr. 326, mutatie 7 februari 1923).

60   RHCe, GA VW,  inv.nr. 368, Verslag vergadering B en W van 15 februari 1899.
61   Ibidem.
62   Aangenomen dat de fabriek begin 1900 is gestaakt, op basis van een bericht van de burgemeester van Valkens-

waard in juni 1900 ‘… dat de sigarenfabriek van J. Baars en Zn reeds lang opgeheven is’ (RHCe, GA VW, inv.nr. 
402, Registers van minuten van uitgaande stukken van de burgemeester, 20 juni 1900).

63   Geen fabrieksnaam bekend, aangenomen dat onder eigen naam is geproduceerd.
64   J.C. Roijers was werkzaam in de fabriek van H.W. Mollen. Aangenomen dat hij na het faillissement van Mollen 

in augustus 1901 voor zichzelf is begonnen (BHIC, Toegangsnummer 24, Gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch, 
1838 - 1930, inv.nr. 1372, faillissement HW Mollen, Boedelbeschrijving d.d. 27 augustus 1901).

65   In mei 1902 werd J.C. Roijers vermeld met het beroep ‘sigarenfabrikant’, in 1903 als ‘sigarenpakker’. Dat laatste 
jaar aangehouden als jaar van staking.

66   Onderhandse oprichtingsakte (Meierijsche Courant, 17 mei 1902).
67   Ibidem.
68   Onderhandse ontbindingsakte (Meierijsche Courant, 30 juni 1906).
69   Geen fabrieksnaam bekend, aangenomen dat onder eigen naam is geproduceerd.
70   Van den Hurk was in 1902 ‘meesterknecht’ en hij trad op als getuige op bij het opstellen van de inventaris van 

de fabriek van J. Lurmans (RHCe, NA Eindhoven, inv.nr. 872, aktenr. 142, 16 mei 1902), zie F008. Aangenomen 
dat hij daarna voor zichzelf is begonnen.

71   In 1914 vertrok Van den Hurk naar Leende (RHCe, GA VW, inv.nr. 1236, Dienstbodenregister 1910-1921). Aange-
nomen dat toen ook de entiteit is ontbonden.

72   Onder deze naam werd de fabriek meermalen in de pers vermeld (bijvoorbeeld Meierijsche Courant, 11 maart 
1919).

73   RHCe, NA VW, inv.nr. 94, aktenr. 231, 3 december 1904. 
74   RHCe, NA VW, inv.nr. 142 aktenr. 368, 10 september 1920.
75   Advertentie in de Meierijsche Courant, 28 januari 1904. Na het aangaan van een firma per 31 december 1911 werd 

ook de naam gewijzigd (RHCe, NA Eindhoven, inv.nr. 889, aktenr. 424, 31 december 1911).
76   Advertentie in de Meierijsche Courant, 28 januari 1904. Eigenaar H. Pezie vestigde zich zelf pas in februari 1905 

in Valkenswaard (RHCe, GA VW, inv.nr. 1235, Dienstbodenregisters, 1900-1909, letter P, nr. 15).
77   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1095, mutatie per 11 juni 1925.
78   Zie o.a. de tenaamstelling in een advertentie uit 1908 (Meierijsche Courant, 22 december 1908). In 1915 wijzigt 

de naamgeving in de gemeenteverslagen (RHCe GA VW, inv.nrs. 455-495, Gemeenteverslagen 1880-1920).
79   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1088, inschrijving per 13 juni 1921.
80   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1088, mutatie per 11 juli 1957.
81   Oprichtingsakte (RHCe, NA VW, inv.nr. 95, aktenr. 107, 29 april 1905).
82   Ibidem.
83   BHIC, Toegangsnummer 24, Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 1838-1930, inv.nr. 1428.
84   Geen fabrieksnaam bekend, aangenomen dat onder eigen naam is geproduceerd.
85   Laatst bekende vermelding van een ander beroep was in 1903 dat van ‘metselaar’ (RHCe, NA VW, inv.nr. 93, 
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aktenr. 193, 28 november 1903), eerst bekende beroepsvermelding van ‘sigarenfabrikant’ was in 1906 (RHCe, 
NA VW, inv.nr. 96, aktenr. 154, 3 augustus 1906). Het tussenliggende jaar 1905 is als aanvangsjaar aangemerkt.

86   De laatst bekende beroepsvermelding van ‘sigarenfabrikant’ was in 1910, de eerst bekende vermelding van een 
ander beroep was in 1914. Het tussenliggende jaar 1912 is als eindjaar aangemerkt.

87   RHCe, NA Eindhoven, inv.nr. 779, aktenr. 336, 7 september 1906.
88   RHCe, NA Eindhoven, inv.nr. 779, aktenr. 336, 7 september 1906. Fabriek was eerst te Dommelen gevestigd, 

maar na een brand in 1907 werden de activiteiten overgebracht naar Valkenswaard (RHCe, GA VW, inv.nr. 369, 
Verslag vergadering B en W van 22 november 1907, Meierijsche Courant, 28 september 1907).

89   BHIC, Toegangsnummer 24, Rechtbank in ’s-Hertogenbosch, 1838 - 1930, inv.nr. 1381. 
90   RHCe, GA VW, inv.nr. 369, Verslag vergadering B en W van 25 juli 1907.
91   Ibidem.
92   Het fabriekspand aan de Kromstraat is in maart 1914 verhuurd aan H. Pezie (Meierijsche Courant, 14 maart 

1914), maar vanwege het vermelde beroep van De Natris in december 1914 (sigarenfabrikant) is 1914 als sta-
kingsjaar aangehouden (RHCe, GA VW, inv.nr. 1179, Registers van geboorteakten, 23 december 1914).

93   RHCe NA Eindhoven, inv.nr. 780, aktenr. 209 d.d. 16 mei 1907.
94   Ibidem.
95   RHCe, NA VW, inv.nr. 115, aktenr. 395, 25 oktober 1911.
96   Onderhandse oprichtingsakte (Meierijsche Courant, 17 april 1909).
97   Ibidem.
98   Verkoop fabrieksinventaris (Meierijsche Courant, 8 april 1922).
99   Geen fabrieksnaam bekend, aangenomen dat in eerste instantie onder eigen naam is geproduceerd. In 1913 

oprichting van een firma waarvan tenaamstelling blijkt uit een advertentie (Meierijsche Courant, 28 februari 
1914).

100  RHCe, GA VW, inv.nr. 369, Verslag vergadering B en W van 1 september 1909.
101  BHIC, Toegangsnummer 24, Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 1838 - 1930, inv.nr. 1421.
102  Geen fabrieksnaam bekend, aangenomen dat onder eigen naam is geproduceerd.
103  Van Hoof had twee perioden van zelfstandig ondernemerschap als eenmanszaak. De eerste periode begon in 

1910 (RHCe, Archief Vakgroep Sigarenindustrie, inv.nr. 1175, Aanmeldingsformulieren bij de Vakgroep Sigaren-
industrie, nummer 1109). De tweede periode begon in 1919 nadat compagnon Van der Palen met een derde 
een firmaverbintenis was aangegaan (zie F061).

104  De eerste periode eindigde in 1916 toen een firmaverbintenis met Van der Palen werd aangegaan (zie F049) 
(RHCe, GA VW, inv.nr. 391, Registers van minuten van uitgaande stukken van het college van burgemeesters 
en wethouders, 22 januari 1917). De tweede periode eindigde in 1920 toen een firmaverbintenis met Swinkels 
werd aangegaan (zie F065) (RHCe, NA Eindhoven, inv.nr. 947, aktenr. 645, 20 augustus 1920).

105  BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 897, inschrijving 11 juni 1921.
106  Ibidem.
107  BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 897, mutatie per 27 maart 1924.
108  Geen fabrieksnaam bekend, aangenomen dat onder eigen naam is geproduceerd.
109  Laatste beroepsvermelding van ‘sigarenmaker’ was per 1 januari 1910 (RHCe, GA VW, inv.nr. 1227-1228, Be-

volkingsregister 1910-1920, fol. D226). De eerste vermelding als ‘sigarenfabrikant’ vond plaats in 1913 (RHCe, 
GA VW, inv.nr. 1190, Registers van huwelijksakten, 19 mei 1913). Het gemiddelde van beide jaren, 1912, is als 
aanvangsjaar aangemerkt.  

110  In 1916 vond de oprichting van een firma met N. van Hoof plaats (zie F049) (RHCe, GA VW, inv.nr. 391, Regis-
ters van minuten van uitgaande stukken van het college van burgemeesters en wethouders, 22 januari 1917). 
Na beëindiging van firma F061 ging Van der Palen weer door als eenmanszaak, onbekend onder welke naam, 
maar waarschijnlijk onder zijn eigen naam. Het eindmoment van de eenmanszaak is gekoppeld aan de laatste 
vermelding als tabaksvergunninghouder in 1932 (cd Atlas van Tabacologisch Nederland, editie juni 2005. Tabaks-
vergunningshouders 1932). 

111   Geen fabrieksnaam bekend, aangenomen dat onder eigen naam is geproduceerd. Zie ook briefhoofd uit 1922 
(RHCe, Briefhoofdenverzameling Valkenswaard). In de kadastrale legger is dit bedrijf ten onrechte opgenomen 
onder de naam Willem Coolen en Co (RHCe, GA VW, inv.nrs. 1150-1163, Kadastrale leggers, 1832-1969).

112   Per 1 januari 1910 (RHCe, GA VW, inv.nr. 1224, Bevolkingsregister 1910-1920, fol. A009) werd W.A. Koolen ver-
meld als ‘sigarenmaker’, de eerste vermelding als ‘sigarenfabrikant’ vond plaats in 1917 (RHCe, NA VW, inv.nr. 
135, akte 273, 19 juli 1917). Als aanvangsjaar is het gemiddelde van beide jaren, 1913, aangehouden.

113   In 1928 komt Koolen nog wel voor in lijst tabaksvergunninghouders, in 1932 niet meer (cd Atlas van Tabaco-
logisch Nederland, editie juni 2005. Tabaksvergunningshouders 1928). Het gemiddelde van beide jaren, 1930, als 
stakingsjaar aangehouden.

114   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 899, inschrijving per 11 juni 1921.
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115    Ibidem.
116   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 899, mutatie per 16 december 1926.
117    Geen fabrieksnaam bekend, aangenomen dat onder eigen naam is geproduceerd. Met het aangaan van een 

firmaverbintenis in 1916 werd ook de naam gewijzigd (RHCe, NA VW, inv.nr. 133, aktenr. 431, 19 oktober 1916).
118    Willem Smolders vestigde zich met zijn gezin (opnieuw) in Valkenswaard op 25 juni 1914 met als beroep 

‘sigarenfabrikant’ (RHCe, GA VW, inv.nr. 1227-1228, Bevolkingsregister 1910-1920, fol. D544).
119   Op 30 juli 1917 vertrok Willem Smolders met zijn gezin naar Babberich (Gld) (RHCe, GA VW, inv.nr. 1227-1228, 

Bevolkingsregister 1910-1920, fol. D544).
120   Onderhandse oprichtingsakte (Meierijsche Courant, 8 mei 1915).
121    Ibidem.
122   BHIC, Toegangsnummer 24, Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 1838-1930, inv.nr. 1395.
123    BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 573, inschrijving per 31 mei 1921.
124   Ibidem.
125    BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 573, mutatie per 23 februari 1928.
126   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 328, inschrijving per 13 mei 1921.
127   Ibidem.
128   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 4519, mutatie per 26 april 1928.
129   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1292, inschrijving per 15 juni 1921.
130   Ibidem.
131    BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 4747, mutatie 31 januari 1929.
132    BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 514, inschrijving per 25 mei 1921.
133    Onderhandse oprichtingsakte (Meierijsche Courant, 22 januari 1916).
134   De rechtsopvolger van deze firma, Willem II, ging door een fusie in 1990 op in de EBAS Group (Bierkens, De 

sigaar uit de Kempen, 66).
135    BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1083, inschrijving per 11 juni 1921.
136   Ibidem.
137    BHIC, Toegangsnummer 1140 Economisch-Technologisch Instituut Noord-Brabant ETIN in Tilburg, 1879-

1994, inv.nr. 674, Lijsten van bedrijfsgegevens, gemeenten Teteringen/Tilburg/Uden/Udenhout/Valkens-
waard, 1950-1989, gegevens inzake Valkenswaard. Hierin worden na 1955 voor de fabriek van de Gebr. Jeuris-
sen geen gegevens meer vermeld. Ook hebben de laatst bewaard gebleven jaarstukken betrekking op het jaar 
1955 (Archief familie Jeurissen, Valkenswaard).

138    RHCe, NA VW, inv.nr. 134,  aktenr. 203, 23 mei 1917.
139   Uit een akte blijkt dat de firma in 1917 heeft bestaan (RHCe, NA VW, inv.nr. 134, aktenr. 203, 23 mei 1917). De 

firmanten waren op dat moment Ant. van den Boogaart, Chr. Kanters en H.A. Baten. Chr. Kanters gaf zelf aan 
in 1916 te zijn begonnen (BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 2086, inschrijving per 12 september 
1921). Daarom aangenomen dat firma A. van den Boogaart en Co in 1916 is gestart en in 1917 door Van den 
Boogaart solitair, maar onder dezelfde naam is voortgezet, waarbij de beide andere firmanten toen voor zich-
zelf zijn begonnen (zie F050 en F055).

140   BHIC,  Toegangsnummer 24, Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 1838-1930, inv.nr. 1402.
141    BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 898, inschrijving per 11 juni 1921.
142   Ibidem.
143   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 898, mutatie per 30 september 1949.
144   RHCe, GA VW, inv.nr. 391, Registers van minuten van uitgaande stukken van het college van burgemeesters 

en wethouders, 15 januari 1918. Waarschijnlijk werd op 1 oktober 1920 een firmaverbintenis aangegaan waar-
bij de naam werd gewijzigd (BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1195, inschrijving per 14 juni 1921).

145   Aanvangsjaar is onzeker. Burgemeester Van Hoorn vermeldde de fabriek als zijnde opgericht in 1917 (RHCe, 
GA VW, inv.nr. 391, Registers van minuten van uitgaande stukken van het college van burgemeesters en 
wethouders, 15 januari 1918). Maar fabriek moet ouder zijn, want al in 1916 was sprake van een inbraak in de 
sigarenfabriek van de ‘heer Bots aan de Dommelseweg’ (Eindhovensch Dagblad, 27 mei 1916). Om die reden 
is 1916 aangehouden als aanvangsjaar.

146   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1195, mutatie per 7 januari 1932.
147   RHCe, GA VW, inv.nr. 391, Registers van minuten van uitgaande stukken van het college van burgemeesters 

en wethouders, 22 januari 1917.
148   Ibidem.
149   Omdat in 1919 Van der Palen een firmaverbintenis aanging met Pluijmers (zie F061), is daarmee de firma Van 

der Palen-Van Hoof als beëindigd beschouwd (RHCe, NA VW, inv.nr. 140, aktenr. 453, 26 september 1919).
150   Geen fabrieksnaam bekend, aangenomen dat onder eigen naam is geproduceerd.
151    BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 2086, inschrijving per 12 september 1921. Het aldaar vermelde 
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aanvangsjaar is 1916. Aangenomen dat dit het firmantschap van Kanters bij de firma Ant. van den Boogaard 
en Co (F046) betrof en dat Kanters samen met de derde firmant H.A. Baten (zie F055) in 1917 deze firma heeft 
verlaten en voor zichzelf is begonnen.

152    BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 2063, mutatie per 28 december 1949.
153    RHCe, GA VW, inv.nr. 391, Registers van minuten van uitgaande stukken van het college van burgemeesters 

en wethouders, 15 januari 1918 en BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1081, inschrijving per 13 
november 1921.

154   Ibidem.
155    BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1081, mutatie per 17 februari 1955.
156   Geen fabrieksnaam bekend, aangenomen dat onder eigen naam is geproduceerd. Na het aangaan van een 

firmaverbintenis in 1919 werd de naam gewijzigd  (RHCe, NA VW, inv.nr. 139, aktenr. 269, 11 juni 1919).
157    Van de Ven kwam in 1917 met zijn gezin naar Valkenswaard, zijn beroep was toen ‘sigarenfabrikant’ (RHCe, 

GA VW, inv.nr. 1226, Bevolkingsregister 1910-1920, fol. C442).
158    BHIC, Toegangsnummer 24, Rechtbank in ’s-Hertogenbosch, 1838-1930, inv.nr. 1415.
159   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1596, inschrijving per 4 juli 1921.
160   J.F. Peeters vroeg in november 1917 vergunning tot het oprichten van een sigarenfabriek (RHCe, GA VW, inv.

nr. 391, Registers van minuten van uitgaande stukken van het college van burgemeesters en wethouders, 16 
november 1917). Aangenomen dat daarmee de samenwerking met Th. van Gerwen (F051) was beëindigd. De 
eerste beroepsvermelding van A. Balmer als ‘sigarenfabrikant’ was in december 1917 (RHCe, GA VW, inv.nr. 
1180, Registers van geboorteakten, 18 december 1917).

161   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1596. De firma verkeerde met ingang van 31 maart 1923 in 
liquidatie en werd per 18 juni 1924 opgeheven. Beide firmanten begonnen nog in 1923 een eigen onderneming 
(BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernrs 3945 en 3958). Op 31 maart 1923 werd het onroerend goed 
van de firma gescheiden en toebedeeld aan J.F. Peeters (RHCe, NA VW, inv.nr. 147, aktenr. 121, 21 maart 1923). 
Materieel staakte de onderneming derhalve in 1923.

162   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 891, inschrijving per 11 juni 1921.
163   Ibidem.
164   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 5493, mutatie per 2 oktober 1953.
165   RHCe, GA VW, inv.nr. 391, Registers van minuten van uitgaande stukken van het college van burgemeesters 

en wethouders, 15 januari 1918 en BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 325, inschrijving per 9 mei 
1921.

166   RHCe, GA VW, inv.nr. 391, Registers van minuten van uitgaande stukken van het college van burgemeesters 
en wethouders, 15 januari 1918.

167   Mondelinge mededeling W. Baten jr, 6 mei 2003.
168   In een notariële akte van 7 februari 1920 wordt melding gemaakt van firma H. van Leeuwen en Zoon. Aange-

nomen dat dit gedurende de gehele levensduur van de onderneming de benaming is geweest (RHCe, NA VW, 
inv.nr. 141, aktenr. 48, 7 februari 1920).

169   De eerste beroepsvermelding van ‘sigarenfabrikant’ vond bij Van Leeuwen plaats in 1919 (RHCe, GA VW, 
inv.nr. 1200, Registers van overlijdensakten, 24 mei 1919), de laatste vermelding van een ander beroep, dat 
van ‘koopman’, was in 1915 (RHCe, GA VW, inv.nr. 1179, Registers van geboorteakten, 31 augustus 1915). Het 
gemiddelde tussen 1915 en 1919, 1917, is aangenomen als aanvangsjaar.

170   Hubertus van Leeuwen overleed in 1919, zijn zoon Lambertus in 1921 (RHCe, GA VW, inv.nr. 1201, Registers 
van overlijdensakten, 7 februari 1921). Aangenomen dat met het overlijden van de laatste ook de sigarenfabri-
cage is beëindigd.

171    BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1597, inschrijving per 4 juli 1921. Het betreft een onderneming 
met een veelheid aan activiteiten, namelijk een ‘graan-schorsmolen, meelhandel, houtzagerij en sigarenfa-
briekje’.

172   Aangenomen dat feitelijk door de inwonende zoon Augustinus Jaspers werd gefabriceerd Deze wordt vermeld 
als ‘sigarenfabrikant’ op 31 december 1920 (RHCe, GA VW, inv.nr. 1244, Gezinskaartensysteem 1920-1934, 
kaart 1020). Augustinus Jaspers vestigde zich als alleengaande per 23 februari 1917 weer in Valkenswaard, 
maar een beroepsvermelding bleef toen achterwege. Het gemiddelde jaar, 1918, is als aanvangsjaar aange-
merkt.

173    BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1597, mutatie per 3 juli 1924.
174   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1592, inschrijving per 4 juli 1921.
175    Ibidem.
176   BHIC, Toegangsnummer 24, Rechtbank in ’s-Hertogenbosch, 1838-1930, inv.nr. 1421.
177    BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 330, inschrijving per 13 mei 1921.
178   Ibidem.



494 Bijlage 5 Tabaksnijverheid in Valkenswaard (1865-1920) 

179   In 1965 werd de bedrijfsactiviteit omgezet in ‘grossier in tabaksartikelen’ (BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, 
dossiernr. 5415, mutatie 25 juni 1965).

180   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 893, inschrijving per 11 juni 1921.
181    Ibidem.
182   Betreft rechtsopvolger (Botycos Sigarenfabrieken NV) (BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 3944, 

mutatie per 1 september 1950).
183    RHCe, NA VW, inv.nr. 140, aktenr. 453, 26 september 1919.
184   Ibidem.
185    RHCe, NA VW, inv.nr. 143, aktenr. 136, 6 april 1921.
186   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1087, inschrijving per 13 juni 1921.
187   Ibidem.
188   Betreft rechtsopvolger (H.A. Schijvens) (BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 5533, mutatie per 16 

november 1933).
189   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1816, inschrijving per 5 juli 1921.
190   Ibidem.
191   Betreft rechtsopvolger (F. Brangers) (BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 5185, mutatie per 25 

maart 1949).
192   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 572, inschrijving per 31 mei 1921.
193   Ibidem.
194   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 572, mutatie per 11 februari 1937.
195   RHCe, NA Eindhoven, inv.nr. 947, aktenr. 645, 20 augustus 1920.
196   Ibidem.
197   Tot met 1952 vindt vermelding plaats in de Tabaksalmanak, in 1954 niet meer, vandaar staking in 1953 veron-

dersteld.
198   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 2156, inschrijving per 5 oktober 1921.
199   RHCe, GA VW, inv.nr. 495, Gemeenteverslag 1920.
200   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 2156.
201   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1693, inschrijving per 4 juli 1921.
202   Ibidem.
203   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1693, mutatie per 30 augustus 1923.
204   RHCe, NA VW, inv.nr. 141, aktenr. 56, 13 februari 1920.
205   Ibidem.
206   Betreft rechtsopvolger (Firma G. Plompen en Co) (BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 4717, muta-

tie 16 juli 1958).



Bijlage 6
Overzicht (mede-)eigenaren Valkenswaardse 
sigarenfabrieken (1865-1920)

Het overzicht bevat personen of bedrijven die in de periode 1880-1920 (mede-)eigenaar zijn ge-
weest van een Valkenswaardse sigarenfabriek. (Mede-)eigenaren voorzien van een (*) woonden tij-
dens hun (mede-)eigenaarschap niet in Valkenswaard. Van hen zijn de persoonsgegevens dan ook 
niet ingevuld.  Achter de naam staan de geboorte- en overlijdensjaren weergegeven en de geboorte-
plaats. Zijn deze onbekend, dan is dit aangegeven met ‘pm’ (pro memorie). De geboorte- en overlij-
densjaren zijn niet separaat geannoteerd, maar zijn vooral ontleend aan het digitale archief van de 
Valkenswaardse heemkundekring Weerderheem van de geboorte- huwelijks- en overlijdensaangif-
ten (in Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard) en aan de verzameling bid- en gedachtenis-
prentjes in het archief van deze kring. Daarnaast hebben de registers van de burgerlijke stand en 
persoonskaarten gediend als bron. De firmanummers verwijzen naar de firma’s opgenomen in bij-
lage 5 Tabaksnijverheid in Valkenswaard (1865-1920). Bij de filiaalfabrieken is steeds verwezen naar 
de annotatie bij de betreffende fabriek in bijlage 5 Tabaksnijverheid in Valkenswaard (1865-1920), 
aangezien het begin- en eindjaar van eigendom in die gevallen gelijk zijn aan die van het filiaal te 
Valkenswaard. Ook bij eenmanszaken, waar de eigendomsperiode identiek is aan die van de onder-
neming is in voorkomende gevallen een dergelijke verwijzing gemaakt.

Nr Naam (mede-)eigenaar Geboorteplaats
(Mede-)eigenaar

van-tot
(Mede-)eigenaar 
van de firma(s)

1 Aken, Nicolaas van (1880-1966) Woensel 1905-19261 F027

2 Baars en Zoon, J. (Krommenie) *)  1899-19002 F020

3 Baken Hzn, Johannes (1853-pm) Valkenswaard 1877-18813 F002

4 Balmer, Albertus (1878-1926) Soerendonk 1917-19234 F053

5 Balmer, Jacobus (1877-1949) Soerendonk 1915-19495 F040, F047

6 Balmer, Leonardus (1883-1939) Soerendonk 1919-19216 F047

7 Baten, Henricus A. (1893-1971) Valkenswaard 1916-19247 F046, F055

8 Baten, Wilhelmus (1896-1985) Valkenswaard 1919-19498 F055

9 Beek, Hubertus W. van (1870-1957) Borkel 1896-19009 F015

10 Beeks, Antonius (1890-1982) Valkenswaard 1913-191610 F033

11 Berger, Jacobus (Sloten) *)  1916-191811 F044

12 Best junior, Jan van (1842-1880) Valkenswaard 1871-188012 F001

13 Best senior, Joannes van (1805-1871) Valkenswaard 1865-187113 F001

14 Best, Antonius van (1848-1926) Valkenswaard 1881-192614 F001

15 Best, Joannes F.M. van (1880-1959) Valkenswaard 1904-195615 F001
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Nr Naam (mede-)eigenaar Geboorteplaats
(Mede-)eigenaar

van-tot
(Mede-)eigenaar 
van de firma(s)

16 Bijnen, Hendrik J. (1891-1966) Valkenswaard 1913-193716 F013, F064

17 Bijnen, Hendrikus (1845-1913) Valkenswaard 1895-191317 F013

18 Bijnen, Joannes A. (1888-1916) Valkenswaard 1909-191618 F013

19 Bijnen, Johanna J. (1890-1967) Valkenswaard 1913-191619 F013

20 Bijnen, Maria B. (1894-1982) Valkenswaard 1913-191920 F013

21 Bogaart, Antonie van den (1889-1965) Asten 1916-192021 F046

22 Bots, Adrianus (1892-1986) Valkenswaard 1916-193122 F048

23 Bots, Gerard (1895-1970) Valkenswaard 1920-193123 F048

24 Bots, Hendricus A. (1872-1950) Valkenswaard 1895-194224 F011, F60

25 Bots, Maria J.E. (1873-1956) Valkenswaard 1919-192025 F012

26 Bots, Peter (1890-1978) Valkenswaard 1916-192026 F048

27 Bots, Petrus J. (1871-1935) Valkenswaard 1903-193527 F011, F60

28 Bots, Wilhelmus J.A. (1892-1967) Nieuwkoop (ZH) 1919-193328 F060

29 Brangers, Franciscus A. (1889-1972) Valkenswaard 1919-194929 F063

30 Coolen, Leonardus H.S.P. (1869-1937) Veghel 1902-190630 F022

31 Couwenberg, Johannes (1884-1936) Valkenswaard 1919-192631 F063

32 Dielis, Johannes (1865-1951) Valkenswaard 1898-190032 F007

33 Dielis, Martinus (1864-1918) Valkenswaard 1887-190633 F007

34 Dijkstra, Jan (1879-1955) Offingawier (Fr) 1919-192234 F058

35 Dungen, Adriaan van den (1880-1955) Borkel 1917-192035 F051

36 Fransen, Willem (1867-1939) Leende 1898-192236 F019

37 François, Petrus Johannes (Amsterdam) *) 1919-192037 F052

38 Gerwen, Theodorus van (1883-1945) Leende 1917-194338 F051

39 Gijrath, Johannes H.A. (1889-1946) Valkenswaard 1916-193939 F011, F059

40 Gijrath, Petrus D. (1857-1928) Valkenswaard 1895-192840 F011, F059

41 Glabbeek, Henri F. van (1893-1962) Valkenswaard 1915-191741 F040

42 Gors, Maria H. (1852-1935) Budel 1913-193042 F013

43 Ham, Laurentius J. van (1856-1912) Valkenswaard 1882-190243 F004

44 Heesterbeek, Johannes J. (1868-1924) Valkenswaard 1893-192444 F010

45 Heesters, Josina (Eindhoven, Nijmegen) *)  1915-191945 F032

46 Hegener, Johannes P.F. (Eindhoven) (*) 1892-191146 F001

47 Heijde, Alphonsus M.T. van der (1886-1965) Eindhoven 1909-192247 F032

48 Helling en Co, W. (Alkmaar) *)  1920-192448 F066

49 Hendrix *)  1919-192049 F058

50 Heuvelmans, Josephus Th. (1891-1958) Riethoven 1914-192550 F038
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Nr Naam (mede-)eigenaar Geboorteplaats
(Mede-)eigenaar

van-tot
(Mede-)eigenaar 
van de firma(s)

51 Hoekx, Adrianus F.J. (1882-1952) Luyksgestel 1913-194151 F005

52 Hoekx, Henricus J.M. (1883-1952) Valkenswaard 1913-192852 F005

53 Hoekx, Peter (1843-1926) Luyksgestel 1883-192653 F005

54 Hoof, Nicolaius van (1889-1971) Valkenswaard 1910-195354 F034, F049, F065

55 Hurk, Jasper van den (1860-1933) Bergeijk 1902-191455 F023

56 Jansen, Johannes C. (Eindhoven) *)  1920-192356 F067

57 Janssen, Hendrikus W. (1891-1964) Valkenswaard 1919-192757 F062

58 Jaspers, Hendricus J. (1878-1918) Valkenswaard 1895-191858 F012

59 Jeurissen Joannes J. (1892-1963) Zonhoven (B) 1916-195659 F045

60 Jeurissen, Jacobus E. (1895-1979) Zonhoven (B) 1916-195660 F045

61 Kanters, Christiaan (1877-1950) Bergeijk 1916-194561 F046, F050

62 Kerkhof, Christianus H. van de (1870-1944) Eindhoven 1917-194462 F054

63 Kersten, Hendricus F.P. (1882-1960) Puiflijk (Gld) 1916-195063 F044

64 Kinjet, Hendrikus (1862-1958) Valkenswaard 1898-194164 F018

65 Koolen, Wilhelmus A. (1879-1960) Valkenswaard 1913-193065 F037

66 Leeuwen, Hubertus van (1875-1919) Bergeijk 1917-191966 F056

67 Leeuwen, Lambertus F. van (1897-1921) Valkenswaard 1917-192167 F056

68 Lemmens, Leonardus (1873-pm) Veldhoven 1897-189968 F016

69 Leur, Johannes van de (1850-pm) Valkenswaard 1877-188069 F003

70 Loomans, Maria C. (1857-1940) Bergeijk 1918-192470 F057

71 Louw, Hendrica H. de (1885-pm) Valkenswaard 1899-190571 F017

72 Louw, Hendrik de (1835-1899) Valkenswaard 1898-189972 F017

73 Louw, Johanna L. de (1881-1929) Valkenswaard 1899-190573 F017

74 Louw, Johannes W. de (1874-1940) Valkenswaard 1899-192574 F017

75 Louw, Maria de (1876-1938) Valkenswaard 1899-190575 F017

76 Louw, Peter J. de (1890-1928) Valkenswaard 1899-190576 F017

77 Louw, Wilhelmus J. de (1879-pm) Valkenswaard 1899-190577 F017

78 Louwere, Peter de (1855-1941) Valkenswaard 1893-192378 F009

79 Lurmans, Johannes A.G. (1865-1921) Eindhoven 1888-190279 F008

80 Maas, Adrianus Th. (1876-1966) Valkenswaard 1916-192880 F043

81 Maas, Joannes A. (1853-1914) Valkenswaard 1883-190781 F005

82 Maas, Karel Th. (1880-1975) Valkenswaard 1916-192882 F043

83 Mast, Jan W. (1878-1945) Dordrecht 1907-190883 F029

84 Mignot en De Block (Eindhoven) *)  1907-191184 F031

85 Moll, Franciscus A.H. van (1882-pm) Rotterdam 1907-190885 F029
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Nr Naam (mede-)eigenaar Geboorteplaats
(Mede-)eigenaar

van-tot
(Mede-)eigenaar 
van de firma(s)

86 Mollen, Hendrikus W. (1861-1932) Valkenswaard 1896-190186 F015

87 Moonen, Elisabeth (1860-1944) Valkenswaard 1909-191387 F033

88 Moonen, Hendricus (1859-1928) Valkenswaard 1883-192888 F006, F042 

89 Moonen, Martina C. (1877-1956) Valkenswaard 1919-192189 F056

90 Moonen, Peter L. (1864-1937) Valkenswaard 1892-192890 F006, F041

91 Natris, Gerardus F. de (1869-1933) Eindhoven 1902-191491 F022, F030

92 Neijnens, Laurens (1841-1923) Valkenswaard 1904-192292 F026

93 Nuenen, Wilhelmus G. (1876-1934) Valkenswaard 1911-192493 F035

94 Palen, Hendricus van der (1882-1965) Valkenswaard 1912-193294 F036, F049, F061

95 Peeters, Johannes F. (1883-1956) Borkel 1917-192395 F051, F053

96 Pezie, Herman (1878-1949) Ambt Almelo (O) 1904-192596 F025

97 Plompen, Gerardus (1888-1968) Bergeijk 1920-195397 F068

98 Plompen, Peter J.J. (1879-1962) Borkel 1920-192498 F068

99 Pluijmers, Cornelis (1893-1977) Middelburg 1919-192199 F061

100 Pompen, Josephina C. (1851-1922) Sterksel 1880-1904100 F001

101 Pompen, Maria A.D. (Eindhoven) *) 1911-1928101 F001

102 Roijers, Johannes C. (1869-1947) Gestel 1901-1903102 F021

103 Rooij, Gerardus de (1869-1958) Valkenswaard 1896-1907103 F014

104 Rossum, Adrianus G. van (1891-1946) Puiflijk (Gld) 1913-1922104 F033

105 Schijndel, Johannes van (Geldrop)  *)  1907-1923105 F027

106 Smit, Frans (Zwolle) *)  1912-1925106 F025

107 Smolders, Willem (1869-1948) Riethoven 1914-1917107 F039

108 Snellens, Henri A.J.M. (1890-1959) Valkenswaard 1919-1938108 F012

109 Snellens, Johan F.L.M. (1888-1944) Valkenswaard 1910-1938109 F012

110 Struijk, Wilhelmus van der (1849-1928) Oisterwijk 1905-1912110 F028

111 Swinkels, Johannes (Waalre) *)  1920-1933111 F065

112 Tinga, P. (Groningen) *)  1904-1920112 F024

113 Veldhoven, Franciscus van (1880-1930) Valkenswaard 1905-1930113 F027, F032

114 Velthoven, Wilhelmus van (1862-1945) Valkenswaard 1898-1917114 F019

115 Ven, Cornelis A.W. van de (1886-pm) Oirschot 1917-1920115 F052

116 Verpoort, Cornelis H.J. (Babberich) *)  1916-1917116 F039

117 Wijnen, Martinus (1886-1967) Leende 1919-1924117 F062

118 Wolters, Alexis J.W.H. (1889-1954) Venlo 1911-1954118 F010
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Noten
1   RHCe, NA VW, inv.nr. 95, aktenr. 107, 29 april 1905; BHIC, Toegangsnummer 24, Rechtbank in ’s-Hertogen-

bosch, 1838-1930, inv.nr. 1428.
2   Zie annotatie bij F020.
3   Zie annotatie bij F020.
4   Zie annotatie bij F002.
5   Onderhandse akte, Meierijsche Courant 8 mei 1915; BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 898, inschrij-

ving per 11 juni 1921; BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 898, mutatie per 30 september 1949.
6   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 898, mutatie per 7 maart 1923, waarin melding wordt gemaakt 

van de oprichting van een firma op 1 augustus 1919 per onderhandse akte met de ontbinding daarvan per 5 
maart 1921.

7   Uit een akte blijkt dat de firma A. van den Bogaart en Co in 1917 bestond uit de firmanten Ant. vd Bogaart, 
Chr. Kanters en H.A. Baten (RHCe, NA VW, inv.nr. 134,  aktenr. 203, 23 mei 1917). Chr. Kanters gaf zelf aan in 
1916 te zijn begonnen (BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 2086, inschrijving per 12 september 
1921). Daarom is aangenomen dat firma A. van den Bogaart en Co in 1916 is gestart en in 1917 door Van den 
Bogaart solitair maar onder dezelfde naam is voortgezet, waarbij de beide andere firmanten toen voor zichzelf 
zijn begonnen; RHCe, GA VW, inv.nr. 391, Registers van minuten van uitgaande stukken van het college van 
burgemeesters en wethouders, 15 januari 1918; BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 325, mutatie per 
5 mei 1924.

8   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 325, inschrijving per 9 mei 1921; Mededeling W. Baten jr.
9   Aangenomen is dat H.W. van Beek vanaf het begin medefirmant is geweest. Van Beek woonde in bij het gezin 

van de vader van H.W. Mollen en vertrok op 22 november 1900 naar Rotterdam (RHCe, GA VW, inv.nr. 1223, 
Bevolkingsregister 1900-1909, fol. D142).

10   Onderhandse akte, Meierijsche Courant, 1 februari 1913; Onderhandse akte, Eindhovensch Dagblad, 17 februari 
1916.

11   Onderhandse akte, Meierijsche Courant, 22 januari 1916; RHCe, NA VW, inv.nr. 137, aktenr. 294, 11 augustus 
1918.

12   RHCe, NA Veldhoven, inv.nr. 66, aktenr. 172, 1871; BHIC, Toegangsnummer 556 inv.nrs. 72 en 74, Successie 
memorie, Eindhoven, 22 oktober 1880 en Suppletoire memorie van aangifte, Eindhoven, 19 oktober 1882. 

13   RHCe, GA VW, inv.nr. 420, Registers van processen-verbaal en bekendmakingen van het college van burge-
meesters en wethouders, 2 januari 1865; RHCe, NA Veldhoven, inv.nr. 66, aktenr. 172, 1871.

14   Onderhandse akte, 14 februari 1881 (Meierijsche Courant, 26 maart 1881); BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, 
dossiernr. 129, mutatie 12 aug 1926.

15   RHCe, NA Veldhoven, inv.nr. 117, aktenr. 289, 24 november 1904; BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 
129, mutatie 12 januari 1956.

16   Ingangsdatum mede-eigenaarschap als mede-erfgenaam in laten gaan op het moment van overlijden van vader 
Hendrikus Bijnen (RHCe, GA VW, inv.nr. 1200, Registers van overlijdensakten, 20 februari 1913). In 1916 waren 
immers alle broers en zussen Bijnen, samen met moeder Maria H. Gors, firmanten van de firma Gebroeders Bij-
nen (RHCe, NA Eindhoven, inv.nr. 928, aktenr. 293, 6 november 1916);  BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dos-
siernr. 572, inschrijving per 31 mei 1921; BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 572, mutatie 11 feb 1937.

17   RHCe, GA VW, inv.nr. 368, Verslag vergadering B en W van 26 juni 1895; RHCe, GA VW, inv.nr. 1200, Registers 
van overlijdensakten, 20 februari 1913.

18   Joannes Antonius Bijnen had per 1 januari 1910 de vermelding ‘Sigarenfabrikant (H)’, de toevoeging ‘H’ bete-
kende zelfstandig ondernemerschap. Daarom het eigenaarschap in het jaar ervóór in laten gaan (RHCe, GA 
VW, inv.nr. 1227, Bevolkingsregister 1910-1920, fol. DI 060); RHCe, GA VW, inv.nr. 1200, Registers van overlij-
densakten, 30 december 1916.

19   Ingangsdatum mede-eigenaarschap als mede-erfgenaam in laten gaan op het moment van overlijden van va-
der Hendrikus Bijnen (RHCe, GA VW, inv.nr. 1200, Registers van overlijdensakten, 20 februari 1913); Bij de 
hernieuwing van het firmacontract, ingaande 1 januari 1917, wordt Johanna J. Bijnen niet meer als firmante 
genoemd (RHCe, NA VW, inv.nr. 134, aktenr. 111, 24 maart 1917).

20   Ingangsdatum mede-eigenaarschap als mede-erfgenaam in laten gaan op het moment van overlijden van va-
der Hendrikus Bijnen (RHCe, GA VW, inv.nr. 1200, Registers van overlijdensakten, 20 februari 1913). In 1916 
waren immers alle broers en zussen Bijnen, samen met moeder Maria H. Gors, firmanten van de firma Ge-
broeders Bijnen (RHCe, NA Eindhoven, inv.nr. 928, aktenr. 293, 6 november 1916); Per 1 januari 1920 is Maria 
H. Gors enig eigenaar (BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 327, inschrijving per 11 mei 1921).

21   Zie annotatie bij F046.
22   Zie annotatie bij F048; Aangenomen is dat Adrianus Bots vanaf het begin eigenaar is geweest.
23   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1195, zie inschrijving per 14 juni 1921 en mutatie per 7 jan 1932.
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24   RHCe, NA Veldhoven, inv.nr. 100, aktenr. 127, 7 mei 1895; RHCe, NA VW, inv.nr. 144, aktenr. 238, 9 juli 1921; 
BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 8709, mutatie per 22 april 1942.

25   Eindhovensch Dagblad, 29 januari 1919;  Daar Maria J.E. Bots op 15 juni 1921 niet meer als firmant wordt ver-
meld, moet zij daarvóór al zijn teruggetreden als firmant (BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1390, 
inschrijving per 15 juni 1921). Omdat eind 1920 als beroep bij de weduwe Jaspers-Bots ‘zonder’ wordt vermeld, 
is aangenomen dat zij in 1920 is teruggetreden als firmant (RHCe, GA VW, inv.nr. 1244, Gezinskaartensysteem, 
nr. 1018).

26   Aangenomen is dat Peter Bots vanaf de start tot in 1920 medefirmant is geweest. Uit een advertentie in het Mei-
erijsche Courant van 12 augustus 1920, blijkt dat hij oorlogswinst heeft gemaakt, Eind 1920 is Peter Bots vracht-
rijder van beroep (RHCe, GA VW, inv.nr. 1244, Gezinskaartensysteem 1920-1934, kaart 217). Om die reden is 
aangenomen dat zijn firmantschap uiterlijk in 1920 moet zijn beëindigd. Zie ook annotatie bij firma F048.

27   RHCe, NA Veldhoven, inv.nr. 114, aktenr. 123, 11 april 1903; RHCe, NA VW, inv.nr. 144, aktenr. 238, 9 juli 1921; 
BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 8709, mutatie per 25 maart 1949.

28   RHCe, NA VW, inv.nr. 144, aktenr. 238, 9 juli 1921; BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 3944, mutatie 
per 2 nov 1933.

29   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1816, inschrijving per 5 juli 1921; Kamer van Koophandel Eindho-
ven, inschrijvingsnummer 5185, mutatie per 1 dec 1932.

30   Onderhandse oprichtingsakte, Meierijsche Courant, 17 mei 1902; Onderhandse ontbindingsakte, Meierijsche 
Courant, 30 juni 1906.

31   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1816, inschrijving per 5 juli 1921 en mutatie per 10 juni 1926.
32   Was in 1896 sigarenmaker, in 1900 sigarenfabrikant en bij zijn huwelijk op 6 mei 1901 sigarenpakker. Aangeno-

men is dat hij van 1898 tot en met 1900 sigarenfabrikant is geweest (RHCe, GA VW, inv.nr. 1223, Bevolkingsre-
gister 1900-1909, fol. D220; RHCe, GA VW, inv.nr. 1189. Registers van huwelijksakten, 6 mei 1901).

33   RHCe, GA VW, inv.nr. 422, Registers van processen-verbaal en bekendmakingen van het college van B en W, 
23 januari 1887; In februari 1904 is het beroep van Martinus Dielis nog ‘sigarenfabrikant’ (RHCe, GA VW, inv.
nr. 1199, Registers van overlijdensakten, 27 februari 1904), per 1 januari 1910 ‘winkelier’ (RHCe, GA VW, inv.
nr. 1228, Bevolkingsregister 1910-1920, fol. DII387). Het gemiddelde van beide jaren, 1906, is als stakingsjaar 
aangehouden.

34   Zie annotatie bij F058.
35   Aangenomen is dat de onderneming vanaf het begin als firma heeft bestaan. Maar de beroepsvermeldingen 

van Van den Dungen geven hierover geen uitsluitsel. Als beroep werd bij hem in 1917, 1918 en 1920 steeds 
koopman vermeld. Mogelijk is hij commanditair vennoot geweest in de firma die tot 1920 heeft bestaan (BHIC, 
KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1081, mutatie per 17 jan 1935).

36   RHCe, NA VW, inv.nr. 87, aktenr. 63, 7 maart 1897. In 1898 komt firma naar Valkenswaard (RHCe, GA VW, inv.nr. 
423, Registers processen-verbaal en bekendmakingen van het college van B en W, 9 januari 1898); RHCe, GA 
VW, inv.nr. 368, Verslag vergadering B en W van 16 februari 1898; zie ook annotatie bij F019.

37   RHCe, NA VW, inv.nr. 139, aktenr. 269, 11 juni 1919; BHIC, Toegangsnummer 24, Rechtbank in ’s-Hertogen-
bosch, 1838-1930, inv.nr. 1415.

38   RHCe, GA VW, inv.nr. 391, Registers van minuten van uitgaande stukken van het college van burgemeesters en 
wethouders, 15 januari 1918 en BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1081, inschrijving per 13 novem-
ber 1921; BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1081, mutatie per 11 feb 1943.

39   J.H.A. Gijrath was gedurende een deel van de periode 1895-1919 medevennoot. Hij zegde immers per mei 1918 
de vennootschap op (RHCe, NA VW, inv.nr. 143, aktenr. 80, 7 maart 1921). Er is echter geen akte gevonden 
vanaf wanneer medevennootschap een feit is geworden, maar dit zou ook onderhands geregeld kunnen zijn. In 
ieder geval werd hij in 1916, samen met de drie andere vennoten, de ‘enige firmanten’ van de firma Gijrath en 
Bots genoemd (RHCe, NA VW, inv.nr. 133, aktenr. 389, 18 september 1916). Ook werd hij in 1916 voor het eerst 
aangeslagen voor de hoofdelijke omslag (RHCe, GA VW, inv.nr. 1080, Kohier hoofdelijke omslag 1916). Om die 
redenen is aangenomen dat 1916 aanvangsjaar firmantschap is geweest; BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, 
dossiernr. 330, inschrijving per 13 mei 1921; BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 5415, mutatie 8 juni 
1939.

40   RHCe, NA Veldhoven, inv.nr. 100, aktenr. 127, 7 mei 1895; BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 330, 
inschrijving per 13 mei 1921; BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 5415, mutatie 20 december 1928.

41   Zie annotatie bij F040.
42   Ingangsdatum eigenaarschap in laten gaan op het moment van overlijden van echtgenoot Hendrikus Bijnen 

(RHCe, GA VW, inv.nr. 1200, Registers van overlijdensakten, 20 februari 1913). Eindjaar eigenaarschap gesteld 
op moment dat bedrijf uit Valkenswaard verdween (BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 327, mutatie 
30 september 1930).

43   Zie annotatie F004.
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44   In april 1906 werd het 12,5-jarig bestaan van de fabriek gevierd (Meierijsche Courant, 26 april 1906); BHIC, KvK, 
Toegangsnummer 1192, dossiernr. 574, mutatie per 11 september 1924.

45   RHCe, NA VW, inv.nr. 122, aktenr. 62, 9 maart 1915;  Meierijsche Courant, 20 februari 1919.
46   Onderhandse akte, 2 maart 1892 (Meierijsche Courant, 21 mei 1892); Peel- en Kempenbode, 9 december 1911.
47   Onderhandse oprichtingsakte, 1 april 1909 (Meierijsche Courant, 17 april 1909); BHIC, KvK, Toegangsnummer 

1192, dossiernr. 1309, mutatie 15 april 1922.
48   Zie annotatie bij F066.
49   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1592, inschrijving per 4 juli 1921. Daar werd Dijkstra als enige 

eigenaar opgegeven, maar werd Hendrix wel in de handelsnaam vermeld. Aangenomen is dat vóór het moment 
van inschrijving enige tijd, namelijk in 1919 en 1920, sprake is geweest van een firma. Van Hendrix zijn verder 
geen gegevens bekend.

50   Zie annotatie bij F038.
51   RHCe, NA VW, inv.nr. 118, aktenr. 155, 4 april 1913; BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 6111, mutatie 

per 5 december 1940.
52   RHCe, NA VW, inv.nr. 118, aktenr. 155, 4 april 1913; BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 6121, inschrij-

ving per 27 december 1928 van een nieuwe onderneming, opgericht per 1 januari 1929. Het eigenaarschap van 
deze onderneming buiten beschouwing gelaten aangezien dit geheel buiten de onderzoeksperiode plaatsvond.  

53   RHCe, GA VW, inv.nr. 367, Verslag vergadering B en W van 21 februari 1883; BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, 
dossiernr. 515, mutatie per 30 september 1926.

54   Zie annotatie bij F034, F049 en F065.
55   Zie annotatie bij F023.
56   Zie annotatie bij F067.
57   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1087, inschrijving per 13 juni 1921 en dossiernr. 4674, mutatie 

per 9 juni 1927.
58   Per 1 oktober 1895 werd H.J. Jaspers bij terugkeer in Valkenswaard aangeduid als sigarenfabrikant (RHCe, GA 

VW, inv.nr. 1221, Bevolkingsregister 1890-1899, fol. D127); Eindhovensch Dagblad, 12 en 15 november 1918.
59   Zie annotatie bij F045; BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1083, inschrijving per 11 juni 1921.
60   Ibidem.
61   Zie annotatie bij F046 en F050.
62   BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 891, inschrijving per 11 juni 1921; BHIC, KvK, Toegangsnummer 

1192, dossiernr. 5493, mutatie per 29 jan 1946.
63   Onderhandse akte, Meierijsche Courant, 22 januari 1916; exact jaartal van beëindiging eigenaarschap H. Kersten 

is onbekend. Voorshands dit jaartal gesteld op 1950.
64   Zie annotatie bij F018; BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 27, mutaties 20 april 1942 en 2 december 

1942.
65   Zie annotatie bij F037.
66   Zie annotatie bij F056; RHCe, GA VW, inv.nr. 1200, Registers van overlijdensakten, 24 mei 1919.
67   Gezien de naam van de firma (F056) is aangenomen dat Lambertus van Leeuwen vanaf het begin van de on-

derneming firmant is geweest (zie annotatie F056); RHCe, GA VW, inv.nr. 1201, Registers van overlijdensakten, 
7 februari 1921.

68   Zie annotatie F016.
69   Zie annotatie F003.
70   Zie annotatie bij F057; BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1597, inschrijving per 4 juli 1921. Hierin 

wordt Maria Jaspers-Loomans als enig eigenaar vermeld.
71   Zie annotatie Maria de Louw.
72   Dat Hendrik de Louw eigenaar was, blijkt uit het feit dat de sigarenfabriek na zijn overlijden behoorde tot de 

boedel, die in 1905 werd verdeeld (RHCe, NA VW, inv.nr. 95, aktenrs 211 en 212, 13 en 14 oktober 1905); RHCe, 
GA VW, inv.nr. 1198, Registers van overlijdensakten, 16 maart 1899.

73   Zie annotatie Maria de Louw.
74   Na het overlijden van Hendrik de Louw en zijn echtgenote, beiden overleden in 1899, viel de sigarenfabriek in 

de boedel van de kinderen De Louw. Deze boedel werd in 1905 verdeeld waarbij de fabriek werd gekocht door 
J.W. de Louw (RHCe, NA VW, inv.nr. 95, aktenrs 211 en 212, 13 en 14 oktober 1905; RHCe, GA VW, inv.nrs. 1154-
1163, Kadastrale Leggers 1897-1969, leggernrs 888, 1537 en 1573); BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 
1493, mutatie in 1925.

75   Na het overlijden van Hendrik de Louw en zijn echtgenote in 1899, viel de sigarenfabriek in de boedel van 
de kinderen De Louw. Deze boedel werd in 1905 verdeeld waarbij de fabriek werd gekocht door J.W. de Louw 

    (RHCe, NA VW, inv.nr. 95, aktenrs. 211 en 212, 13 en 14 oktober 1905; RHCe, GA VW, inv.nrs. 1154-1163, Kadas-
trale Leggers 1897-1969, leggernrs 888, 1537 en 1573).
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76    Zie annotatie Maria de Louw.
77    Zie annotatie Maria de Louw.
78    Zie annotatie F009; BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1963, inschrijving per 13 januari 1922 en 

mutatie per 30 aug 1923. 
79    Zie annotatie F008.
80    Zie annotatie bij F043; BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1292, inschrijving per 15 juni 1921.
81    In 1900 wordt J.A. Maas vermeld met het beroep van ‘sigarenfabrikant’ (RHCe, GA VW, inv.nr. 1223, Bevol-

kingsregister 1900-1909, fol. D66). Aangenomen is dat hij vanaf het begin betrokken is geweest bij de firma 
(Van den Besselaar, Valkenswaard 1794-1994, 44); RHCe, NA Eindhoven, inv.nr. 780, aktenr. 110, 9 maart 1907.

82    Zie annotatie bij F043; BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1292, inschrijving per 15 juni 1921.
83    Zie annotatie bij F029.
84    Zie annotatie bij F031.
85    Zie annotatie bij F029.
86    RHCe, GA VW, inv.nr. 368, Verslag vergadering B en W van 15 juni 1896; BHIC, Toegangsnummer 24, Recht-

bank in  ’s-Hertogenbosch, 1838-1930, inv.nr. 1372.
87    Elisabeth Moonen, weduwe P.S. Beeks, vraagt vergunning tot oprichting van een sigarenfabriek aan (RHCe, 

GA VW, inv.nr. 424, Registers processen-verbaal en bekendmakingen van het college van B en W, 31 juli 1909 
en RHCe, GA VW, inv.nr. 369, Verslag vergadering B en W, 1 september 1909). Aangenomen is dat zij tot aan 
de oprichting van de firma in 1913 formeel eigenaar is geweest.

88    RHCe, GA VW, inv.nr. 367, Verslag vergadering B en W van 21 februari 1883; BHIC, KvK, Toegangsnummer 
1192, dossiernr. 328, inschrijving 13 mei 1921; BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 4519, mutatie per 
26 april 1928.

89    Uit een hypotheekakte uit 1920 blijkt dat Martina Moonen na het overlijden van haar man, Hubertus van 
Leeuwen (mede-)eigenaresse is geweest van de onderneming (RHCe, NA VW, inv.nr. 141, aktenr 48, 7 februari 
1920). Verder is aangenomen dat met het overlijden van haar zoon Lambertus van Leeuwen in 1921, met de 
onderneming ook haar (mede-)eigenaresseschap is beëindigd.

90    De eerste keer dat P. Moonen wordt vermeld met het beroep van ‘sigarenfabrikant’, is in 1892 (RHCe NA 
Waalre, inv.nr. 177, aktenummer 70, 30 mei 1892); BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 573, inschrij-
ving 31 mei 1921; BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 573, mutatie per 23 februari 1928.

91    Onderhandse oprichtingsakte, 17 mei 1902 (Meierijsche Courant, 17 mei 1902); RHCe, GA VW, inv.nr. 369, 
Verslag vergadering B en W van 25 juli 1907; Aangenomen is dat het eindjaar van het eigendom identiek is 
aan dat van de onderneming, zie annotatie bij F030.

92    Op basis van eigendom in 1921 is aangenomen dat Laurens Neijnens vanaf het begin eigenaar is geweest 
(BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1088, inschrijving per 13 juni 1921); BHIC, KvK, Toegangsnum-
mer 1192, dossiernr. 1088, mutatie per 10 mei 1922.

93    Zie annotatie bij F035.
94    Zie annotatie bij F036, F049, F061
95    RHCe, GA VW, inv.nr. 391, Registers van minuten van uitgaande stukken van het college van burgemeesters 

en wethouders, 16 november 1917; zie annotatie bij F053.
96    Zie annotatie bij F025.
97    Zie annotatie bij F068.
98    RHCe, NA VW, inv.nr. 141 aktenr. 56, 13 februari 1920; BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 4595, zie 

inschrijving per 6 november 1924 (van deze onderneming maakt P.J.J. Plompen geen deel meer uit).
99    Zie annotatie bij F061.
100   J.C. Pompen kwam in de firma als weduwe de rechtsopvolger van haar overleden man, Jan van Best jr; RHCe, 

NA Veldhoven, inv.nr. 117, aktenr. 280, 12 november 1904.
101   Maria A.D. Pompen kwam in de firma als weduwe de rechtsopvolger van haar overleden man, Johannes 

Hegener; BHIC, KvK, Toegangsnummer 1129, dossiernr. 129, inschrijving per 15 april 1921 en mutatie per 25 
januari 1928.

102   Zie annotatie bij F021.
103   Zie annotatie bij F014.
104   Onderhandse akte, Meierijsche Courant, 1 februari 1913; BHIC, Toegangsnummer 24, Rechtbank in ’s-Herto-

genbosch, 1838-1930, inv.nr. 1421.
105   Onderhandse akte, 25 april 1907 (Meierijsche Courant, 27 april 1907); BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dos-

siernr. 1797, mutatie 28 maart 1923.
106   RHCe, NA Eindhoven, inv.nr. 889, aktenr 424, 31 december 1911; BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dos-

siernr. 1095,  mutatie per 11 juni 1925. 
107   Zie annotatie bij F039.
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108   Eindhovensch Dagblad, 29 januari 1919;  BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 5186, mutatie 16 juni 
1938.

109   RHCe, NA VW, inv.nr. 112, akte 7 juli 1910;  BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 5186, mutatie 16 juni 
1938.

110   Zie annotatie bij F028.
111    RHCe, NA Eindhoven, inv.nr. 947, aktenr. 645, 20 augustus 1920; Kamer van Koophandel Eindhoven, inschrij-

vingsnummer 1200, mutatie per 17 aug 1933.
112    Zie annotatie bij F024.
113    RHCe, NA VW, inv.nr. 95, aktenr. 107, 29 april 1905; Onderhandse oprichtingsakte, 1 april 1909 (Meierijsche 

Courant, 17 april 1909); BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1309, mutatie 15 april 1922.
114    Willem van Velthoven noemde zich in 1910 nog wel maar in 1920 geen sigarenfabrikant meer. Aangenomen 

is dat beëindiging van zijn firmantschap heeft plaatsgevonden bij afloop van de tweede firmatermijn van tien 
jaar in 1917 (RHCe, GA VW, inv.nr. 1228, Bevolkingsregister 1910-1920, fol. DII413; RHCe, GA VW, inv.nr. 1244, 
Gezinskaartensysteem, 1920-1934, nr. 2011; RHCe, NA VW, inv.nr. 87, aktenr. 63, 7 maart 1897).

115    Zie annotatie bij F052.
116   RHCe, NA VW, inv.nr. 133, aktenr. 431, 19 oktober 1916; Op 30 juli 1917 verliet Willem Smolders met zijn gezin 

Valkenswaard. (RHCe, GA VW, inv.nr. 1228, Bevolkingsregister 1910-1920, fol. DII 544).
117    BHIC, KvK, Toegangsnummer 1192, dossiernr. 1087, inschrijving per 13 juni 1921 en mutatie per 22 mei 1924.
118    RHCe, NA VW, inv.nr. 116, aktenr. 108, 13 april 1912; De Tabaksplant, 98e jaargang, nr. 4040, september-oktober 

1973.



Bijlage 7
Werkgelegenheid sigarenindustrie 
 Valkenswaard (1880-1920)1

Jaar
Volwassenen Kinderen

Totaal % V en M2 % J en M3

M V J M

1880 68 22 26 23 139 32% 35%

1881 64 25 19 18 126 34% 29%

1882 59 20 37 24 140 31% 44%

1883 75 30 35 23 163 33% 36%

1884 84 34 49 31 198 33% 40%

1885 91 34 32 32 189 35% 34%

1886 126 44 41 35 246 32% 31%

1887 110 54 43 44 251 39% 35%

1888 105 44 63 47 259 35% 42%

1889 149 51 48 37 285 31% 30%

1890 160 52 49 42 303 31% 30%

1891 171 70 47 33 321 32% 25%

1892 189 79 45 30 343 32% 22%

1893 179 89 46 34 348 35% 23%

1894 174 102 60 42 378 38% 27%

1895 205 101 67 45 418 35% 27%

1896 228 110 57 37 432 34% 22%

1897 228 102 68 31 429 31% 23%

1898 240 102 64 45 451 33% 24%

1899 235 97 47 54 433 35% 23%

1900 248 109 55 59 471 36% 24%

1901 254 104 45 44 447 33% 20%

1902 263 100 36 36 435 31% 17%

1903 287 110 39 21 457 29% 13%

1904 272 112 65 38 487 31% 21%

1905 281 122 67 38 508 31% 21%

1906 294 117 68 38 517 30% 21%

1907 323 118 91 57 589 30% 25%
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Jaar
Volwassenen Kinderen

Totaal % V en M2 % J en M3

M V J M

1908 349 133 87 51 620 30% 22%

1909 381 104 76 71 632 28% 23%

1910 449 103 81 71 704 25% 22%

1911 457 127 118 70 772 26% 24%

1912 452 130 127 64 773 25% 25%

1913 522 152 156 85 915 26% 26%

1914 593 155 137 90 975 25% 23%

1915 676 126 124 42 968 17% 17%

1916 570 177 151 109 1007 28% 26%

1917 579 210 187 143 1119 32% 29%

1918 591 232 198 152 1173 33% 30%

1919 760 199 157 105 1221 25% 21%

1920 633 247 92 82 1054 31% 17%

Gemiddeld over periode 1880-1920 30% 24%

Noten
1  Cijfers ontleend aan de gemeenteverslagen van Valkenswaard (RHCe, GA VW, inv.nrs. 455-495, Gemeenteversla-

gen 1880-1920).
2 Aantal vrouwen en meisjes als percentage van het totale aantal werknemers.
3 Aantal jongens en meisjes als percentage van het totale aantal werknemers.



Bijlage 8 
Werkgelegenheidscijfers in aantallen mede - 
werkers van de individuele Valkenswaardse 
sigarenfabrieken (1880-1920)

Jaar Foo1 F005 F006 F008 F010 F011 F012 F013 F017 F022 F024 F025 F026

1880 131

1881 126

1882 134

1883 140

1884 157 24

1885 154 30

1886 190 43

1887 203 36

1888 203 44

1889 203 56

1890 213 58

1891 213 62 30

1892 216 68 37

1893 205 64 11 47

1894 235 60 15 56

1895 230 68 15 65

1896 240 60 65

1897 245 64 40

1898 245 64 54

1899 200 58 29 48 35

1900 212 61 32 51 40

1901 197 53 29 42 42 35

1902 197 52 28 46 33 34

1903 173 58 35 69 44 29

1904 162 60 25 96 63 20 21

1905 164 65 23 107 60 25 20

1906 180 65 20 124 50 25

1907 204 87 20 33 124 44 28

1908 180 95 20 51 120 44 31

1909 165 105 22 37 132 41 35
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F027 F031 F032 F033 F040 F041 F042 F043 F044 F045 F053 F059 F060 F064 F066

20 24
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Jaar Foo1 F005 F006 F008 F010 F011 F012 F013 F017 F022 F024 F025 F026

1910 165 105 22 39 132 28 41 35

1911 196 96 21 49 154 44 20 26 36

1912 185 98 22 59 124 60 24 20 20 14

1913 220 108 16 79 145 66 23 22 28 10 8

1914 208 131 13 98 164 66 12 22 38 13 19

1915 216 118 94 145 74 20 40 13 22

1916 170 123 100 158 117 23 56 13 16

1917 179 141 110 170 130 27 61 18 20

1918 179 141 110 170 130 27 61 18 20

1919 162 152 87 119 27 12 54 18 20

1920 710 220 113 96

Toelichting: de F-nummers verwijzen naar de verschillende tabaksfirma’s, zie bijlage 5 Tabaksnijverheid in Valkens-
waard (1865-1920).
Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 455-495, Gemeenteverslagen 1880-1920, Staat der Fabrieken.
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F027 F031 F032 F033 F040 F041 F042 F043 F044 F045 F053 F059 F060 F064 F066

21 19 26

41 59

49 78

53 78 34

46 91 34

46 108 35 7 10

55 96 35 9 16

63 106 40 15 19

63 106 40 15 23 24

33 111 40 10 10 24 65 11 13 115 94 2

25 91 80 166 1 52



Bijlage 9
Groeicijfers individuele Valkenswaardse  
sigarenfabrieken (1885-1920, in procenten 
ten opzichte van het voorafgaande jaar)

Jaar Foo1 F005 F006 F008 F010 F011 F012 F013 F017 F022 F024

1885 -2 25

1886 23 43

1887 7 -16

1888 0 22

1889 0 27

1890 5 4

1891 0 7

1892 1 10 23

1893 -5 -6 27

1894 15 -6 36 19

1895 -2 13 0 16

1896 4 -12 0

1897 2 7 -38

1898 0 0 35

1899 -18 -9 -11

1900 6 5 10 6 14

1901 -7 -13 -9 -18 5

1902 0 -2 -3 10 -6

1903 -12 12 25 50 33 -15

1904 -6 3 -29 39 43 -31

1905 1 8 -8 11 -5 25 -5

1906 10 0 -13 16 -17 25

1907 13 34 0 0 -12 12

1908 -12 9 0 55 -3 0 11

1909 -8 11 10 -27 10 -7 13

1910 0 0 0 5 0 0 0

1911 19 -9 -5 26 17 57 -37 3

1912 -6 2 5 20 -19 36 20 -23 -44

1913 19 10 -27 34 17 10 -4 10 40
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F025 F026 F027 F031 F032 F033 F041 F043 F044 F059 F060 F064

-5 8

95 127

20 32

-29 8 0
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Jaar Foo1 F005 F006 F008 F010 F011 F012 F013 F017 F022 F024

1914 -5 21 -19 24 13 0 -48 0 36

1915 4 -10 -4 -12 12 67 5

1916 -21 4 6 9 58 15 40

1917 5 15 10 8 11 17 9

1918 0 0 0 0 0 0 0

1919 -9 8 -21 -8 0 -11

1920 -56 45 30 -19

Toelichting: tot 1884 telde de staat van fabrieken in het gemeenteverslag slechts één fabriek. Vandaar dat 
met ingang van 1885 de vergelijkende cijfers in dit overzicht zijn opgenomen. De F-nummers verwijzen 
naar de verschillende tabaksfirma’s, zie bijlage 5 Tabaksnijverheid in Valkenswaard (1865-1920).
Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 459-495, Gemeenteverslagen 1884-1920, Staat der Fabrieken.
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F025 F026 F027 F031 F032 F033 F041 F043 F044 F059 F060 F064

30 138 -13 17 0

0 16 0 19 3

0 -27 20 -11 0 -10

38 25 15 10 14 67 19

0 0 0 0 0 0 21

0 0 -48 5 0 -33 4 171

-24 40 -30 77 -50



Bijlage 10
Samenstelling financiële top-5% in 1890, 
1900 en 1910

Nr. Achternaam Voornaam Beroep
Geboorte-

plaats
Burgerlijke 

staat

Inkomen

1890 1900 1910

1 Baken Jasper
Herbergier/
Bierbrouwer

Valkenswaard Gehuwd 1.500

2 Baken Johannes Leerlooier Valkenswaard Gehuwd 2.000 2.000

3
Besselaar 
van den

Johannes
Leerlooier/

Schoenenfabrikant
Valkenswaard Gehuwd 1.500 3.000 3.200

4 Best van Antonius Sigarenfabrikant Valkenswaard Gehuwd 4.700 10.000 13.000

5 Best van Jasper Burgemeester Valkenswaard Gehuwd 1.500 2.600 4.000

6 Best van Johannes
Koopman/
Koperslager

Valkenswaard Ongehuwd 2.400

7 Best van Rodina Winkelierster Valkenswaard Ongehuwd 2.800

8 Bijnen Hendricus
Gemeentesecr./
Sigarenfabrikant

Valkenswaard Gehuwd 1.600 2.200 2.900

9 Bots Hendricus Leerlooier Valkenswaard Gehuwd 1.300 2.500

10 Bots
Hendricus 
A.

Sigarenfabrikant Valkenswaard Gehuwd 3.200

11 Bots Petrus J. Sigarenfabrikant Valkenswaard Gehuwd 3.000

12 Dagevos
Bernardus 
W.

Arts
Rijnsburg 

(ZH)
Gehuwd 3.500 5.000

13 Fasol Peter J. Koopman Valkenswaard Gehuwd 1.400 1.600

14 Galen van Antonie Notaris Bergeijk Gehuwd 3.500

15 Gijrath Johannes Heelmeester
Rotterdam 

(ZH)
Gehuwd 2.350 1.500

16 Gijrath Petrus D.
Bakker/Sigaren-

fabrikant
Valkenswaard Gehuwd 1.700 5.000

17 Guinee Gerard J. Rijksontvanger Roermond (L) Gehuwd 1.300

18 Heesterbeek Johannes J. Sigarenfabrikant Valkenswaard Gehuwd 2.200

19 Hoek van den Willem Notarisklerk Capelle Gehuwd 1.500

20 Hoekx Peter Sigarenfabrikant Luyksgestel Gehuwd 1.250 2.200 7.000

21 Jaspers Hendrik Bakker Valkenswaard Gehuwd 1.300 2.000 2.200

22 Jaspers Peter J. Leerlooier Valkenswaard Gehuwd 1.900 2.000

23 Kauling Gerardus E. Arts Delft (ZH) Gehuwd 8.000

24 Konings Peter
Ambtenaar 
spoorwegen

Valkenswaard Ongehuwd 1.400
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Nr. Achternaam Voornaam Beroep
Geboorte-

plaats
Burgerlijke 

staat

Inkomen

1890 1900 1910

25 Leenen Johannes A. Pastoor Asten Ongehuwd 1.500 1.700

26 Leur van de Peter H. Linnenfabrikant Valkenswaard Gehuwd 1.550

27
Lurmans 
Joszn.

Johannes A. Sigarenfabrikant Eindhoven Gehuwd 2.700

28 Maas Hendricus Winkelier Valkenswaard Gehuwd 2.150

29 Maas Johannes Landbouwer Valkenswaard Ongehuwd 1.300

30 Maas Joannes A.
Sigarenfabrikant/

Lijmzieder
Valkenswaard Ongehuwd 1.850 2.500

31 Maas Matheus J. Lijmzieder Valkenswaard Gehuwd 3.500

32 Maas Peter Leerlooier Valkenswaard Gehuwd 1.700

33 Mertens Petrus J. Rijksontvanger Huijbergen Gehuwd 1.900

34 Oudegeest Hendrik G. Predikant
Schelluinen 

(ZH)
Gehuwd 2.500

35 Palen van der Laurens Landbouwer Leende Gehuwd 1.800

36 Richard Ferdinand F. Zonder beroep Deventer (O) Gehuwd 1.880

37 Rijen van Petrus Expediteur Etten Gehuwd 2.100 3.000

38 Sluisvelt van Hubertus J. Pastoor Heusden Ongehuwd 2.200

39 Snellens Hendrik
Hoofd openbare 

lagere school
Dommelen Gehuwd 1.300 1.350 1.700

40 Thijssen Wilhelmus P. Burgemeester Beers Gehuwd 2.600

41 Tilburghs Johannes W.
Leerlooier/Land-

bouwer
Valkenswaard Gehuwd 1.700 2.000

42 Tilburghs Willem Landbouwer Valkenswaard Gehuwd 1.400

43 Willinck Cornelis Postdirecteur
Onrust (Ned. 

Indië)
Gehuwd 2.100

44 Wit de Henricus B. Notaris Veldhoven Gehuwd 6.000

Toelichting: ingeval na het overlijden van de man als gezinshoofd het gezin werd gecontinueerd door zijn 
weduwe, is haar inkomen in de peiljaren daarna in de tabel opgenomen achter de naam van haar (dan 
overleden) man.



Bijlage 11 
Demografische gegevens van Valkenswaard, 
Geldrop en Leende, 1851-19201

tabel b11.1 Gemiddelde bevolkingsomvang
2

Periode Valkenswaard Geldrop Leende

1851-1855 1.178 1.743 1.523

1856-1860 1.205 1.797 1.492

1861-1865 1.164 1.839 1.491

1866-1870 1.214 2.008 1.457

1871-1875 1.223 2.219 1.380

1876-1880 1.308 2.381 1.403

1881-1885 1.464 2.561 1.470

1886-1890 1.728 2.611 1.484

1891-1895 2.015 2.586 1.292

1896-1900 2.273 2.583 1.257

1901-1905 2.576 2.593 1.246

1906-1910 2.973 2.767 1.288

1911-1915 3.720 3.052 1.378

1916-1920 4.510 3.486 1.521

tabel b11.2 Huwelijkscijfer per 1.000 inwoners per jaar

Periode Valkenswaard Geldrop Leende

1851-1855 5,9 7,1 7,7

1856-1860 7,6 7,1 6,8

1861-1865 6,9 8,3 6,0

1866-1870 10,2 9,2 8,4

1871-1875 6,7 9,4 7,0

1876-1880 6,1 7,6 6,4

1881-1885 6,0 5,4 5,8

1886-1890 5,3 6,0 4,9

1891-1895 6,8 4,9 8,2

1896-1900 8,9 6,7 6,0

1901-1905 8,1 7,4 5,9
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1906-1910 8,3 6,9 6,8

1911-1915 7,2 6,8 7,0

1916-1920 8,1 8,5 8,2

tabel b11.3 Geboortecijfer per 1.000 inwoners per jaar

Periode Valkenswaard Geldrop Leende Noord-Brabant

1851-1855 23,1 30,9 20,4 27,1

1856-1860 21,7 32,5 25,3 27,9

1861-1865 24,4 36,0 28,2 29,9

1866-1870 27,5 39,1 26,8 31,4

1871-1875 27,8 38,6 28,0 32,8

1876-1880 34,4 42,9 30,2 33,3

1881-1885 35,0 39,1 28,6 32,8

1886-1890 35,6 32,9 24,4 32,0

1891-1895 32,5 29,9 24,6 32,3

1896-1900 37,1 30,1 32,0 33,2

1901-1905 42,5 34,4 32,9 34,9

1906-1910 41,6 35,2 31,1 33,5

1911-1915 43,0 38,7 33,7 32,4

1916-1920 37,7 35,5 33,5 30,4

tabel b11.4 Migratieoverschot per 1.000 inwoners per jaar

Periode Valkenswaard Geldrop Leende

1851-1855 1,2 22,9 -7,9

1856-1860 5,3 2,8 -5,2

1861-1865 -0,5 64,2 -10,6

1866-1870 -3,0 22,4 -18,5

1871-1875 5,1 6,3 -0,4

1876-1880 4,1 39,1 -1,0

1881-1885 9,6 -5,9 -1,5

1886-1890 19,4 -6,5 -14,2

1891-1895 11,0 -29,8 -15,3

1896-1900 5,5 -52,3 -10,5

1901-1905 -1,8 40,9 -3,4

1906-1910 15,9 19,5 0,9

1911-1915 17,0 8,2 1,0

1916-1920 26,0 49,6 3,0
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tabel b11.5 Sterftecijfer per 1.000 inwoners per jaar

Periode Valkenswaard Geldrop Leende Noord-Brabant

1851-1855 20,4 30,2 22,5 21,7

1856-1860 22,9 31,4 20,4 23,4

1861-1865 21,1 29,9 24,3 23,4

1866-1870 18,5 32,7 24,2 22,8

1871-1875 20,6 31,7 24,1 24,3

1876-1880 19,3 35,1 22,8 22,8

1881-1885 18,3 34,3 20,7 22,4

1886-1890 19,7 23,7 19,0 22,1

1891-1895 18,1 25,7 24,0 22,4

1896-1900 19,3 24,2 22,6 20,1

1901-1905 16,1 23,3 25,0 19,6

1906-1910 18,4 24,4 22,0 17,9

1911-1915 16,8 23,1 20,6 16,6

1916-1920 15,5 18,5 19,2 16,5

tabel b11.6 Bevolkingstoename Valkenswaard per 1.000 inwoners per jaar

Periode Bevolkingstoename

1851-1855 3,9

1856-1860 4,1

1861-1865 2,7

1866-1870 6,1

1871-1875 12,3

1876-1880 19,3

1881-1885 26,2

1886-1890 35,4

1891-1895 25,5

1896-1900 23,4

1901-1905 24,6

1906-1910 39,1

1911-1915 43,2

1916-1920 48,2

1  De gegevens zijn ontleend aan: RHCe, GA VW, inv.nrs. 426-495 Gemeenteverslagen 1851-1920 (Valkenswaard); 
Van Stratum, Bevolking in beweging, 396, 424, 446, 593, 624 en 645 (Geldrop); BHIC, Toegangsnummer Provin-
ciaal Bestuur Noord-Brabant, 1814-1920, inv.nrs. 9023-9026, Gemeenteverslagen 1851-1920; RHCe, GA Leende, 
inv.nrs. 514-567, Gemeenteverslagen 1852-1920; inv.nrs. 1687-1689 en 2533, Registers van huwelijksakten, 1870-
1920; Hofstee, Korte demografische geschiedenis, 123 (Noord-Brabant).

2  De gemiddelden zijn berekend door de bevolkingsomvang op 1 januari van elk jaar per vijfjaarlijkse periode te 
sommeren en vervolgens door vijf te delen.



Bijlage 12 
Ontvangsten en uitgaven van de gemeente 
 Valkenswaard in 1880, 1900 en 1915

tabel b12.1 Ontvangsten van de gemeente Valkenswaard in 1880, 1900 en 1915

Omschrijving 1880 1900 1915

Resultaat eerdere jaren 18,6% 4,5% 2,3%

Belastingen en heffingen 40,1% 21,1% 25,4%

Gewone inkomsten van bezittingen 26,2% 13,4% 12,4%

Uitkeringen van het rijk 0,0% 19,2% 20,9%

Ontvangsten van verschillende aard 7,2% 8,8% 2,7%

Buitengewone ontvangsten 7,9% 33,1% 36,4%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0%

Totaal in guldens 6.342,– 15.414,– 43.911,–

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 794, 814 en 829, Gemeenterekeningen 1880, 1900 en 1915.

tabel b12.2 Uitgaven van de gemeente Valkenswaard in 1880, 1900 en 1915

Omschrijving 1880 1900 1915

Bezoldiging Dagelijks bestuur 23,3% 13,2% 17,0%

Kosten Secretarie 5,0% 2,3% 0,0%

Kosten van wegen, werken, inrichtingen 6,0% 0,9% 38,0%

Kosten van onderhoud van gemeente-eigendommen 12,4% 41,8% 7,8%

Renten en aflossingen geldleningen 0,0% 9,8% 7,9%

Kosten van onderwijs en armwezen 41,2% 27,4% 28,7%

Overige kosten 12,2% 4,6% 0,4%

Onvoorziene uitgaven 0,0% 0,0% 0,3%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0%

Totaal in guldens 5.166,– 15.220,– 40.980,–

Bron: RHCe, GA VW, inv.nrs. 794, 814 en 829, Gemeenterekeningen 1880, 1900 en 1915.
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Archivalia

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)

10246 Gemeentebestuur Eindhoven, 1811-1913 (1920) (GA Eindhoven)
 2863 Kohier hoofdelijke omslag, 1855-1915

10256 Gemeentebestuur Bladel, 1811-1925 (GA Bladel)
 Jaarverslagen, 1851-1935
 131 1919

10257 Gemeentebestuur Borkel en Schaft, 1811-1934 (GA Borkel en Schaft)
 524 Volkstelling, 1830 

10530 Gemeentebestuur Geldrop, 1810-1932 (GA Geldrop)
 563 Leggers van de personele omslag, 1841-1852
 566 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1853-1885
 567 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1886-1922

10516 Gezondheidscommissie Valkenswaard, 1902-1933 (Archief Gezondheidscommissie Valkens waard)
Staten van inlichtingen betreffende de huurwoningen, 1904-1905

 77 Valkenswaard

10519 Burgerlijk Armbestuur Valkenswaard, 1811-1935
 Rekeningen, 1811-1935
 7b 1855-1862
 7c 1865-1900
 8a 1901-1919

10549 Gemeentebestuur Valkenswaard, 1934-1969 (GA VW 1934-1969)
 2416 Mechanisatie sigarenindustrie. Acties ertegen, 1934-1936

15001 Gemeentebestuur Bergeijk, 1811-1935 (GA Bergeijk)
 Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1902-1922
 989 1910
 1105-1107 Bevolkingsregister, 1901-1910

15019 Gemeentebestuur Eersel, 1811-1930 (GA Eersel)
 Kohieren van hoofdelijke omslag, 1843-1922
 677 1910

15066 Antonie van Galen, notaris Bergeijk, 1880-1896 (NA Bergeijk)
 142 Repertoria, 1880-1896
15117 Willem Huijsmans, notaris Eindhoven, 1834-1883 (NA Eindhoven)
 Repertoria, 1834-1883
 656-659 1880-1883
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15118 Egidius Martinus Jonckbloet, notaris Eindhoven, 1885-1879 (NA Eindhoven)
 Repertoria, 1855-1880
 724 1880

15119 Josephus Johannes Fens, notaris Eindhoven, 1880-1917 (NA Eindhoven)
 Minuutakten, 1880-1917
 779-780 1906-1907
 798-833 en 983-984 Repertoria, 1880-1917

15120 Eduard Joseph Corneille Marie de Kuyper, notaris Eindhoven, 1883-1895 (NA Eindhoven)
 851-862 Repertoria, 1883-1895

15121 Franciscus Xaverius Hubertus Schrijvers, notaris Eindhoven, 1895-1920 (NA Eindhoven)
 Minuutakten, 1895-1920
 872 1902
 885 1909
 889 1911
 928 1916
915-923 en 985-988 Repertoria, 1895-1920

15122 J.B.A. Dericks, notaris Eindhoven, 1917-1934 (NA Eindhoven)
 Minuutakten, 1917-1934
 947-948 1920
Repertoria, 1917-1934
 989-992 1917-1920

15129 Julianus Hendrik Willem Johan Neomagus, notaris Heeze, 1869-1881 (NA Heeze)
 107-120 Minuutakten, 1869-1881
Repertoria, 1869-1881
 132-133 1880-1881

15130 Franciscus Xaverius Hubertus Schrijvers, notaris Heeze, 1881-1895 (NA Heeze)
 165-169 Repertoria, 1881-1895

15152 Simon Frederik de Vries, notaris Waalre, 1880-1891 (NA Waalre)
 164-175 Repertoria, 1880-1891

15145 Anthonie van Galen, notaris Valkenswaard, 1897-1908 (NA VW)
 Minuutakten, 1897-1908
 87 1897
 89 1899
 93-96 1903-1906
99-108 Repertoria, 1897-1908

15146 Henricus Bartholomeus Cornelis Franciscus de Wit, notaris Valkenswaard, 1908-1935 (NA VW)
 Minuutakten, 1908-1925
 112 1910
 115-116 1911-1912
 118 1913
 122 1915
 133-135 1916-1917
 137 1918
 139-144 1919-1921
 147 1923
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Repertoria, 1908-1935
 124-131 1908-1915
 153-157 1915-1920

15153 Pieter Drenth, notaris Waalre, 1891-1894 (NA Waalre)
 Minuutakten, 1891-1894
 177 1892
180 Repertoria, 1891-1894

15236 Johannes Franciscus Henricus de Wit, notaris Veldhoven, 1867-1908 (NA Veldhoven)
 Minuutakten, 1867-1908
 66 1871
 94 1892
 100 1895
 114 1903
 117 1904
Repertoria, 1867-1908
 122-124 1880-1908

15321 Gemeentebestuur Valkenswaard, 1412-1934 (GA VW)
Registers van notulen van de openbare en vanaf 1912 tevens van de geheime vergaderingen van de 

gemeenteraad, vanaf 1925 tevens van de vergaderingen van de commissie voor openbare werken, 
1821-1929

 345-349 1821-1867
 351-356 1873-1920

Registers van notulen van de vergaderingen van het college van burgemeesters en wethouders, 1827-1934
 367-370 1869-1924

Registers van minuten van uitgaande stukken van het college van burgemeester en wethouders, 1853-1920
 387 1885-1893
 389-392 1900-1920

Registers van minuten van uitgaande stukken van de burgemeester 1821-1920, van ingekomen stuk ken 
bij de burgemeester 1829-1851 en van minuten van uitgaande stukken van de gemeenteraad, 1821-1920

 399 1874-1881
 401-405 1891-1920

Registers van processen-verbaal en bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders, 
vanaf 1853 tevens van de burgemeester, 1827-1856

 420-424 1853-1911
Gemeenteverslagen, 1851-1929
 426 1851
 428 1853
 430 1855
 440-504 1865-1929
Gemeenterekeningen, 1811-1934
 794-834 1880-1920

Kohieren van de personele omslag, vanaf 1857 van de hoofdelijke omslag, 1814-1921
 1001 1824
 1025-1085 1850-1921
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1109 Verordeningen op de heffing van de hoofdelijke omslag, later de gemeentelijke inkomstenbelasting, 
met bijlagen, 1875-1929

Kohieren van het schoolgeld, 1873-1934
 1138-1144 1873-1926

1146 Verordeningen op de heffing van schoolgeld, met bijlagen, 1888-1926
 1150-1163 Kadastrale leggers, 1832-1969
 1168 Oorspronkelijke aanwijzende tafel, 1832
Registers van geboorteakten, 1831-1920
 1176-1180 1871-1920
Registers van huwelijksakten, 1817-1819, 1822-1920
 1181 1817-1819, 1822-1830
 1185-1190 1870-1920
Registers van overlijdensakten, 1817-1819, 1822-1933
 1197-1201 1881-1925
Volkstellingsregisters, 1826-1847
 1207-1210 1826-1836/1837
1212-1229 Bevolkingsregisters, 1850-1920
 1230-1236 Dienstbodenregisters, 1852-1921
 1239 Register van Belgische vluchtelingen, 1914-1919
 1244 Gezinskaartensysteem, 1920-1934
 1245 Afzonderlijk registratiekaartensysteem, 1920-1934
 1246-1255 Registers van ingekomen personen, 1869-1880, 1906-1935
 1256-1260 Registers van vertrokken personen, 1906-1932
 1296 Processen-verbaal van branden, 1876-1917
 1354-1357 Registers van huurwoningen met ten minste drie vertrekken, 1902
 1361 Verslagen van de volkshuisvesting, 1915-1933
 1363 Stukken betreffende de huurcommissie, 1917-1918
Bouwvergunningen, 1920-1934
 1375 1926
1422 Stukken betreffende de aanleg van de straatweg Leende-Luyksgestel, 1865-1885
1443 Stukken betreffende de aanleg van de spoorlijn Eindhoven-Hasselt, 1865-1870
Landbouwverslagen, 1866-1933
 1468 1870
 1470 1890
 1480 1900
 1491-1500 1911-1920
1519 Staten van veestapeltellingen, 1904, 1919
1520 Stukken betreffende geiten- en paardenfokverenigingen, 1913-1919
1541 Circulaire van de commissaris van de Koningin betreffende gedwongen winkelnering, met 

vragenlijst,1888
1583 Stukken betreffende de opgave door de diaconie van de Nederlands Hervormde gemeente van de 

inrichting van haar bestuur, 1870, 1871
1590 Staten van weldadigheidsinstellingen in de gemeente, opgemaakt in het kader van de Armenwet 

1854, 1900-1921
1700 Jaarverslagen van de commissie tot wering van schoolverzuim, 1906-1928
1706 Stukken betreffende het herhalingsonderwijs, 1887-1930
15010 Gemeentebestuur Dommelen, 1811-1934 (GA Dommelen)
 898 Volkstelling, 1830
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15254 Verbond van sigarenfabrikanten in Nederland, Eindhoven, 1910-1970 (Archief VSN)
 Notulen, 1910-1968
 108 1910-1922

15266 Vakgroep sigarenindustrie, Eindhoven, 1941-1954 (Archief Vakgroep sigarenindustrie)
 Aanmeldingsformulieren bij de Vakgroep Sigarenindustrie waartoe ingevolge de beschikking 

van het Bedrijfsleven van 24 sep 1941 alle in Nederland gevestigde ondernemingen welke sigaren 
vervaardigd verplicht zijn, 1941

 1174 nr 76
 1175 nr 1109

15277 Gemeentebestuur Gestel en Blaarthem, 1811-1917 (GA Gestel)
 Jaarverslagen, 1851-1917
 589-623 1880-1917

15287 Gemeentebestuur Hoogeloon c.a., 1811-1932 (GA Hoogeloon)
 Gemeenteverslagen, 1853-1935
 484 1919

15293 Gemeentebestuur Leende, 1811-1945 (GA Leende)
 Kohieren van de personele sinds 1858 hoofdelijke omslag, 1813-1921
 1507 1850
 1520 1870
 1529 1880
 1539 1890
 1549 1900
 1569 1920
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Vanaf de jaren 1860 maakte Noord-Brabant een langdurig 
proces van industrialisatie door dat de samenleving ingrij-
pend zou veranderen. In Valkenswaard kwam vanaf 1865 
één allesoverheersende bedrijfstak tot ontwikkeling – de 
sigarenindustrie – die rond 1900 aan het merendeel van 
de beroepsbevolking emplooi bood. Deze studie gaat in 
op de vraag hoe zich in Valkenswaard tussen 1850 en 1920 
de economische transitie naar een kapitalistische economie 
voltrok en wat daarvan de gevolgen waren.

tabakswerkers, landbouwers en patroons brengt 
door middel van een complete reconstructie van de Valkens-
waardse bevolkingssamenstelling en een analyse van de 
beschikbare inkomens- en vermogensgegevens de demo-

op het niveau van het huishouden als dat van relevante maat-

samenleving zichtbaar gemaakt.


