
Koos Bergmans had in zijn jeugd 
zijn hele leven al uitgestippeld. Op 
het moment dat hij bij zijn teken-
leraar van de Handelsschool thuis 
kwam, wist hij het: hij zou tekenaar 
en schilder worden. Om het hoofd 
boven water te kunnen houden zou 
hij  net als zijn voorbeeld  teken-
leraar worden, om daarnaast vrij te 
kunnen werken.
“Mijn vader reageerde daar niet zo 
enthousiast op. Ik mocht best de 
kunstacademie gaan doen, maar 
dan moest ik eerst een boekhoud-
cursus gaan volgen.”Na een cursus 
boekhouden stond Bergmans op 

het punt zich voor de kunstacade-
mie in te schrijven, toen hij door 
schoenenfabrikant Van Schijndel 
werd gebeld met de vraag of hij 
modelleur/ontwerper wilde worden. 
Omdat de jonge Koos 24 gulden 
per week zou krijgen, meer dan een 
eerste klas schoenmaker in die tijd, 
kon hij geen nee zeggen. “Ik heb 
me toen wel voorgenomen dat ik 
al mijn vrije tijd zou besteden aan 
tekenen en schilderen. Ik heb woord 
gehouden.” 
Dat begon al bij Van Schijndel, waar 
hij het voor elkaar kreeg een maand 
in Parijs door te brengen. Voor het 

bekijken van de modetrends en 
schoenen , maar vooral voor de 
kunst in die stad. “Ik heb er klasjes 
naakttekenen gevolgd. Die schets-
boeken vond ik pas weer terug. 
Achteraf vind ik dat het beste werk 
dat ik gemaakt heb. Zeker omdat ik 
nog maar een knaapje van 19 was en 
die modellen maar tien minuten in 
een stand stonden. Indertijd heb ik 
ze angstvallig verborgen gehouden, 
zeker voor mijn vader.”

Naakttekenen
Bergmans kreeg het zelfs voor 
elkaar om eind jaren twintig al part-
time te gaan werken. Bij een sollici-
tatie in Duitsland bedong hij twee 
vrije dagen per week. “Dan ging ik 
in Frankfurt naar de Altstadt om er 
te tekenen. De oude binnenstad is 
in de oorlog daarna helemaal ver-
woest.” Toch ging Bergmans terug 
naar Van Schijndel, om daar in 1932 
het faillissement mee te maken. Om 

brood op de plank te krijgen begon 
hij als reclametekenaar een soort 
reclamebureautje.
Tot hij in 1937 gevraagd werd een 
directeur van een leerimportfirma 
op te volgen. “Dat was een hele 
verandering, ineens geen creatieve 
baan meer. Maar ik ben in mijn vrije 
tijd wel blijven schilderen. En als 
ik naar het buitenland moest voor 
inkopen of beurzen, bezocht ik altijd 
musea.”
In 1953 begon Bergmans voor 
zichzelf. Toen kwam ook de inter-
nationaal beter klinkende naam Jac. 
Bergmans, van zijn volledige naam 
Jacobus. Hij kreeg octrooi voor een 
door hem ontwikkeld systeem voor 
schoenen maken. En hij ontwierp 
de bekende Pinocchioschoenen. “Ik 
had wel een modelleur in dienst, 
maar de creativiteit moest toch van 
mij komen.” Bergmans bedacht 
ook het hele concept rond de jeugd-
schoenen, de reclame en zelfs een 
tijdschriftje.
Hij kon het tekenen en schilderen 
niet laten, want hij maakte ook de 
tekeningen voor de reclames van 
zijn bedrijf, hij bleef Avantgarde 
damesschoenen voor de fabriek van 
zijn broers ontwerpen en hij tekende 
zijn hele leven voor het vakblad van 
de schoenmakerij. Toch heeft de 
91jarige Bergmans nog steeds spijt. 
“Als ik terugkijk zijn er verschil-
lende momenten dat ik voor de 
kunstacademie had kunnen kiezen 
en dat heb ik niet gedaan.” Hij is 
even stil en zegt dan zachtjes: “Mijn 
leven is min of meer mislukt. Ik ben 
nooit geworden wat ik had kunnen 
worden.” Dan relativerend: “Miss-
chien was het ook met opleiding niet 
eens gelukt om schilder te worden. 
En dan had ik nooit zo onbezorgd 
kunnen werken op schilder- en 
tekengebied als ik nu gedaan heb.
Want als tekenaar is het toch moei-

Mijn leven is min of meer mislukt
Hij begon als ontwerper modelleur in de schoenenindustrie. 
Daar schopte hij het tot directeur. En hij bedacht de bekende 
Pinocchioschoenen. Toch beschouwt hij zijn leven als ‘min of 

meer mislukt’. Want de 91jarige Waalwijker Koos Bergmans had 
eigenlijk tekenaar en schilder willen worden. 

Vanmiddag wordt zijn eerste expositie geopend. 
door Ilze Rike

lijk om met negen kinderen het 
hoofd boven water te houden.”

Te bescheiden
Die kinderen zijn er nu de oorzaak 
van dat Bergmans’ werk na al die 
jaren voor het eerst geëxposeerd 
wordt. “Ik had er geen behoefte aan. 
Ik ben denk ik te bescheiden ben 
geweest. Ik vind mezelf maar een 
gewone Waalwijkse jongen.”
Al zijn werken zaten in schets-
boeken of stonden opgeslagen in 
zijn atelier.
Zijn kinderen hebben nu het mooi-
ste ingelijst en opgehangen in het 

schoenenmuseum in Waalwijk. Dat 
museum is overigens gevestigd in 
de voormalige schoenfabriek van 
Bergmans. Het is een selectie, die 
te zien is. Want in totaal heeft Koos 
honderden werken gemaakt. 
“Ik heb wel veel geproduceerd, 
maar het ging me nooit makkelijk 
af. Er zijn mensen die van huis uit 
een soort talent hebben, ik moest 
er altijd veel werk van maken. 
Mijn schilderijen kwamen met veel 
pijn en moeite tot stand. Gewoon 
omdat ik het nooit heb geleerd. Ik 
schilderde eigenlijk alleen omdat ik 
het me had voorgenomen.”

Ontwerper van Pinocchioschoenen verborg zijn naakttekeningen een leven lang angstvallig


