
Deregio ronddeNoord-Brabantse stadWaalwijkgeldt van
oudsher alshethart vandeNederlandse schoenenindustrie.
Maar vele fabrieken slotenendeproductie verhuisdenaar
eengoedkoopbuitenland.Gelukkigkeert het tij. ‘Wieniet
aan sneakersmeedoet is tendodeopgeschreven.’

DoorLisa vanderVelden

VAN EIGEN
BODEM industrie W

ie de
huidigeNe-
derlandse
schoenen-
industrie
vergelijkt

metde tijd vandeHalvezolenlijn,
de spoorverbinding tussenal die
leerlooierijen, schoenfabrieken
enateliers vanweleer, consta-
teert teloorgang.Vandebekende
schoenendynastieënVanLier, Van
HarenenVanBommel fabriceert
alleendie laatstenog schoenen
inNederland.Tochbloeit ernog
ietsmoois indeNoord-Brabantse
Langstraat.Die streek, geen straat
dus,wasooit het epicentrumvande
Nederlandse leerindustrie.
Midden ineenwoonwijk inhet

dorpjeMoergestel, verscholen
tussende jarendertigwoningen
met glas-in-loodramenen latere,
minder geslaagdepogingenomdie
huizenna tebootsen, staatname-
lijk iets bijzonders: een fabriekdie
nogecht een fabriek is.Deenige
overgeblevenmodeschoenen-
fabriek inNederlandzelfs, nadat er
zeker 260uit de streek verdwenen.
Vanafdeoprijlaanmetkinderkop-
jes zijndegrotewitte letters opde
gevel goed leesbaar: VanBommel
Modeschoeisel.Dezelfdeoprijlaan

Blik inhet verleden:
eenmagazijn vol
schoenenvanhet
merkVanBommel.
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‘Inde schoenen
roeptoetert iedereen
authenticiteit,maar je
moet je verhalen tonen’

Nogmeeroudeglorie: de
fabriek vanhet schoenenmerk
VanLier,waardenaai-
machines getuigen van
het edelehandwerk.

Houtenen
kunststof
schoenleestenbij
VanBommel.

hangtbinnenaandemuur, opeen
grote zwart-witfoto,maardankaal,
zonderbomenenzanderig. Fami-
liefoto’shangener ook, vannegen
generaties. Twee jongeVanBom-
meltjes op veel te groteherenfiet-
sen, vóórdeoude fabriek, die later
zouafbranden.Eenportret van
deweduwe J.P. vanBommel, die
eindnegentiendeeeuwals vrouw
‘juridischhandelingsonbekwaam’
werdgeacht enniet kon schrijven,
maar evengoedde fabriekbestier-
de.Hetbibberigekruisjedat zij on-
der eenbewaardgeblevencontract
zette isnogaltijdhet logootje inhet
VanBommel-stiksel.
Dat logo, of beter: dat eerbetoon,

is typisch voordeVanBommels.
De familie verdrinkt indemooie
verhalenenweetdie goeduit te
venten.Wiemet creatief directeur
Floris vanBommeldoorde fabriek
dwaalt, ziet het oudeambacht

overal terug. Zeker: er staan
nieuwemachines endieprodu-
cerenhippemodellen,maarwat
blijft hangenzijn vakmensendie
schoenenmetdehandmodelle-
ren, omhulddoordegeur van leer.
Floris vanBommel is zichbewust
vandie aantrekkingskracht. ‘Wij
gaanhier, zoalswedatnoemen,
ouderwetsmetde tijdmee.’Mede
daaromwerkthij al zes jaar aaneen
museum,midden inde fabriek.
Gevuldmet relikwieënuit deooit
zobloeiende schoenenindustrie,
grotendeelsbij elkaar gezocht
door eenobsessieve verzamelaar.
‘Hij komt steedsweermetnieuwe
spullenbinnenzeilen.’ Engerund
door gepensioneerdeVanBommel-
schoenenmakers, alshet aande
directie ligt. ‘Dat iswel zo leuk.
Hopelijk gaathetmuseumvolgend
jaar open.’
Hetmuseumis een ‘uit dehand

gelopenhobbyproject’, zegt de
middelsteVanBommel,maarook
zijn idee van ‘geenwoordenmaar
daden’. ‘Inde schoenen roeptoetert
iedereenauthenticiteit.Wij ook,
maar als je verhalenhebtmoet je

‘Wij zittenhierniet
containersuitChina
tebestellen, zoals veel
anderendatdoen’

Geert vanSpaendonck, eigenaar
vanhet 200-jaar oudeVanLier:
‘Wieniet aan sneakersmeedoet
is tendodeopgeschreven.’

Demodellenvan..

Suèdesneakermet
perforaties,
VanLier, €150

Gladlerengespschoen
VanLier, €150.

Halfhoge leren laars
Greve€300

Suède instapper
metveter

Greve, €170

Bordeauxkleurige
sneakermetgoud
VanBommel, €190

Veterschoenmet
crocodessin

VanBommel, €250

dieniet alleen vertellen, vind ik,
maar zeook laten zien. Laten zien
datwij hierniet vanuit eenkantoor-
tje opeen industrieterrein contai-
nersuitChina zitten tebestellen,
zoals veel anderen.’

Lagelonenlanden
DeVanBommels zienal decennia
de schoenenfabrikantenomzich
heen verdwijnen.Of verhuizen
naarhetbuitenland, omde lagere
lonendaar.Of, zoals inhet geval
van vanHaren,helemaal stoppen
met zelf schoenenmaken, ommet
aangekochte schoenen in te zetten
op lageprijzen, grotewinkelop-
pervlaktenenschaalvoordelen.
Greve Schoenen, eenhonderd jaar
oudmerk inhetduurdere segment,
koos voor een fabriek inRoemenië,
maarniet alleenomdat zedaar
goedkoperwerken, vertelt direc-
teurKees vanSoest. ‘Twintig jaar
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‘De sneakers van
merkenalsFilling
Pieces enNubikkkom
je tot inMilaan tegen’

Het ambacht van
schoenmaker, zoals
hier bijGreve, is bezig
aaneencomeback.

BRABANT

Moergestel
Breda

geledenwashet vrijwel onmogelijk
omhiernieuwpersoneel te vinden.
“Probeer langer op school teblijven
eneenbaanopkantoor te vinden”,
vertelden schoenmakers aanhun
kinderen.Ookdaaromzijnwe
vertrokken.’ Tegenwoordig zijn
ambachtelijkeberoepenalsbier-
brouwenensigarenmakenweer
in trek, signaleert VanSoest,maar
niet voldoendeomdeproductie
naarNederland terug tehalen.
‘Alleenhet inkleuren vanhet leer,
waarGreveombekendstaat, doen
weweerhier.’

Arbeidskrachten
OokVanBommelheeft last vaneen
tekort aanarbeidskrachten. ‘We
hebbenweleenshotemetotenop
bezoek,ministers bijvoorbeeld,
die inonze fabriekhét voorbeeld
vandeNederlandsemaakindustrie
zien.Maardat zijnweniet,wantwij
laten70procent vandeproductie
inPortugal doen.Daar liggende
lonennueenmaal opeenderde van
hier.Omdieoverige 30procent in
Nederland tehoudenenarbeids-
krachten zelf op te leiden, is voor-
namelijk eenprincipiële keuze.’
Voorde toekomstigebezoeker

vanhetVanBommel-museum,
die inhet sprookjewil geloven, is
dit vast ontnuchterend.Als zelfs
‘de enigeovergebleven schoe-
nenfabriek’ zijn schoenen vooral
inhetbuitenlandproduceert,
ligt deLangstraat van toendan
niet elders? Ja ennee, zegtGeert
vanSpaendonck, eigenaar van
het 200 jaar oude schoenenmerk
VanLier, nog zo’ngrotenaam

inherenschoenen. ‘Enerzijds is
de infrastructuur van vroeger
inderdaad verplaatst naar landen
als Spanje enPortugal,waar ook
ónze fabrieken staan.Daarheb je
stedenmet looierijen, zolenma-
kers en veterfabrieken, allemaal
naast elkaar. Precies zoalshethier
vroegerwas. Anderzijds isNoord-
Brabantnogwel eencentrumvoor
deontwikkeling,marketing en
verkoop van schoenen.’Metname
vannette sneakers enboots, zegt

VanSpaendonck.Diehebbende
plaats vanklassieke schoenen
grotendeels ingenomen. ‘Wieniet
aan sneakersmeedoet is tendode
opgeschreven.Bij ons is de verkoop
vangeklede leren sneakers zeker
goed voordehelft vandeomzet.’

Creatieve jongelingen
Bij VanBommel is datniet anders.
Casual schoenenzijn zelfs essenti-
eel voordegezondheid van zijnbe-
drijf, zegt Floris vanBommel.Wij-
zendnaar cognacbruinebrogues:
‘Metdat soortmodellenbedienen
wevooral deNederlandsemarkt,
die overhet algemeenstabiel is.
Elk landheeft zijn eigenmerk voor
klassieke confectieschoenen,maar
onze sportieveremodellenkunnen
wewel overdegrens verkopen,
vooral inDuitsland.Daar zit voor
onsdegroei.’ Toegegeven: deop-
mars vandeNederlandse sneaker

isniet alleenaan familiebedrijven
alsVanLier enVanBommel te
danken,maarookaande frisse
aanwas inde vaderlandse schoe-
nenindustrie. Zoals gezegd:net als
bierbrouwen is schoenenmaken
weerpopulair, of beter: schoenen
ontwerpen,wat creatieve jonge-
lingen trekt. VanSpaendonck: ‘De
sneakers vanNederlandsemerken
als FillingPieces enNubikkkomik
tot inMilaan tegen.’
Opvallendgenoegzeteltdat

hippe,nieuweelannietnoodzake-
lijkerwijsophippe,nieuweplekken,
maargewoonweer inWaalwijk,het
traditionelehart vandeoudeLang-
straat. Specifiekernog, inhetgeval
vandenubuckfreaksvanNubikk:
indedirecteurswoningvaneen
schoenenfabriekuitde jarendertig.
Hetuitzicht?Eenweggetje vanhet
Halvezolenpad,eennieuwewandel-
route langsdeoudespoorlijn.❑
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