
Arnold Nossek 

Knezdub (Tsjecho-Slowakije) 6 februari 1899 – Eindhoven 18 september 1975 

 A.P. Nossek begon zijn loopbaan bij het moederbedrijf van Bata in Zlin op de 

verkoopafdeling.  In 1923 werd hij door Bata naar Amsterdam gezonden om daar een 

verkooporganisatie op te zetten voor schoenen van Bata  in Nederland. 

Op 1 oktober 1924 benoemde de directie in Zlin hem tot directeur van de Mij. Voor 

Schoen en Leder industrie Bata, gevestigd in Amsterdam. 

Deze organisatie groeide uit naar 155 zelfstandige winkels. 

In september 1944 werd hij benoemd tot adjunct-directeur van de Bata fabrieken in 

Best.  Zijn benoeming tot directeur volgde in 1946. 

Aan de heer Nossek was het de taak om de nodige grondstoffen in te kopen om de 

productie na de Tweede Wereldoorlog weer op te kunnen starten. 

Het bedrijf, had toen ca. 2500 werknemers, waar niet alleen schoenen werden 

gemaakt, maar ook rubberlaarzen, gymschoenen, kousen, sokken, autobanden en tal 

van andere product.  Bata had ook een eigen leerlooierij, papierfabriek, 

rubberfabriek en verkooporganisatie.   

Tsjech van geboorte en directeur van een oorsprong Tsjechisch bedrijf, wilde Nossek 

toch Nederlander worden en dat werd hij op 11 juni 1948. 

De heer Nossek  gaf er meer dan eens blijk van, dat hij burger van de gemeente Best 

was. Om het isolement van het Batadorp te doorbreken, betaalde de N.V. Bata in 

1947 een bedrag van F 10.000,- gulden,  zijnde de helft van de kosten, voor het 

aanleggen van de brug over het Wilhelminakanaal. De huisvesting van zijn 

werknemers ging hem eveneens zeer ter harte. Daarom stortte het bedrijf in 1952  

110.000,- gulden in een fonds waardoor de gemeente een geldlening kon sluiten van 

f 1.425.000,- voor de bouw van 114 woningen in het Wilhelminadorp. Ook voor de 

stichting van het buurthuis “Kadans” droeg het bedrijf een bedrag van  50.000,- 

gulden bij. 

Voor deze inzet werd hem op 25 juli 1952 het ereburgerschap van Best aangeboden.  

Op 29 april 1960 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Bij zijn 

afscheid van de N.V. Bata op 18 oktober 1962 ontving nam hij afscheid. Bij die 

gelegenheid ontving hij van de Mij. Voor Nijverheid en Handel de gouden medaille. 

Op 18 september 1975 overleed  A. P. Nossek in Eindhoven. 

Bron; thuis in Best 


