'Dien boozen geest van onzen tijd'
Socialisten in de katholieke Oisterwijkse gemeenschap, 1891-1940
Ad van den Oord

1 Organisatie in vakbonden, 1891-1910
1.1 Ontluikende industrie
Oisterwijk was in de negentiende eeuw vooral een agrarische gemeenschap. De
lakennijverheid, die het dorp sinds de middeleeuwen had gekenmerkt, was rond
1870 geheel verdwenen. Wel kon de handel met omringende plaatsen worden
uitgebreid. Wegen werden verhard en de aanleg van de spoorlijn (Boxtel-Tilburg)
en de bouw van het Oisterwijkse station in 1865 zorgden voor een verdere ontsluiting van het dorp.
Tussen 1851 en 1900 nam het aantal inwoners van Oisterwijk toe van 2099
tot 3248.1 De groei van de bevolking kon niet geheel opgevangen worden door
de agrarische sector en de nijverheid ging weer een aanvullende bron van inkomsten vormen. Tussen 1860 en 1910 steeg het aantal personen dat werkzaam was
in de schoenmakerijen van 42 tot 389.2 Naast de schoenindustrie bood ook de
looinijverheid een bron van bestaan. In de zacht stromende riviertjes konden
looiers de huiden spannen die gespoeld en geweekt dienden te worden. Het aantal
looiers schommelde tussen 1850 en 1900 rond de 50. In de jaren zeventig van de
vorige eeuw was de looinijverheid op haar hoogtepunt, het gemeenteverslag van
1878 vermeldde de aanwezigheid van 105 looiers in Oisterwijk.? Mechanisatie
en de invloed van chemische looistoffen leidden in deze bedrijfstak tot de ondergang van de kleine ondernemingen.
In de jaren zeventig van de vorige eeuw waren de gebroeders J. en H. de
Kuijper begonnen met een klein sigarenfabriekje. In 1877 werkten er vijftien
sigarenmakers en het jaar daarop 25. Op het hoogtepunt, rond de eeuwwisseling,
telde de fabriek 44 arbeiders. In 1894 vestigde Alphonse Hamers zich in Oisterwijk
en startte de sigarenfabriek De Huifkar." De Huifkar was in 1901 met 149 arbeiders veruit de grootste onderneming in het dorp. De schoenfabrieken van Van
Arendonk, Van de Wiel en Berkelmans kwamen slechts gezamenlijk aan dat getal
arbeiders.' De schoenindustrie in Oisterwijk nam vanaf 1880 grotere vormen aan
toen de leerlooiers, die eerst louter als bijverdienste schoenen hadden vervaardigd,
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hun looiersbedrijf vaarwel zeiden en zich beperkten tot het meer winstgevende
schoenmaken. Door de expansie van De Huifkar en de schoenindustrie waren er
rond 1900 in Oisterwijk al enkele honderden fabrieksarbeiders.

De sigarenindustrie
en de schoennijverheid waren samen met de textielindustrie
grotendeels verantwoordelijk
voor de sterke toename van kinderarbeid in het
negentiende eeuw se Noord-Brabant. 10 In de Oisterwijkse schoennijverheid waren

1.2 Arbeidsomstandigheden rond de eeuwwisseling

28 %). In de jaren tachtig liep dat percentage terug tot tien à zeventien. 11 De in
Oisterwijk woonachtige school opziener voor het district Tilburg A. Sassen ver-

er in 1877 op een totaal van 360 arbeiders
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de inkomsten

verdien-

waren lang; er werd vaak twaalf uren per dag gewerkt.

voor thuiswerkers.

van 1890 noteerde arbeidsdagen

werkzaam

(ongeveer

klaarde voor de enquêtecommissie in 1887 dat de kinderen minstens tot acht uur
's avonds in de fabrieken moesten werken. Sassen maakte zich zorgen over de
jongens die vanaf hun twaalfde jaar in de schoenfabriek,

vaak niets anders dan

een enkel vertrek, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in een gebogen houding
werkten met de schoen tussen de maagstreek en de knie. Sassen had geconstateerd
dat in Oisterwijk bij die jongens vaak maagkwalen voorkwamen,
gen in "longongesteldheden"
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van dertien tot vijftien uren

9

fabriceren.
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en looier Hendrik van Beekhoven

Hij verkocht

industrie betrokken

Vee/jonge meisjes werkten in de Oisterwijkse schoenindustrie, zoals dezefoto van
de stikkerij van defirma Roosen-de Bakker toont (Streekarchivariaat in het Kwartier van Oisterwijk).
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moest houden in de concurrentie met de grootindustrie. 18 In Oisterwijk speelde
het "zoete winstje" de belangrijkste rol." Gemiddeld was een patroonswinkel
in Oisterwijk twaalf procent duurder dan een gewone winkel. Het verschil verdween in de zak van de fabrikant.
Rond 1900 namen steeds meer sigarenfabrikanten uit Noord-Nederland de wijk
naar Noord-Brabant. De lage lonen en de arbeidsrust speelden volgens De Sigarenmaker, het blad van de sigarenmakersvakbond, de doorslaggevende rol. 20 De
lonen bij De Huifkar, waar op stukloon gewerkt werd, bedroegen tussen de zes
en acht gulden per week en overstegen daarmee de lonen in de schoenindustrie."
Daarnaast kende de Oisterwijkse sigarenindustrie geen winkeldwang en de werktijden waren in vergelijking met de schoenindustrie beperkt (tienurendagj.F
De Oisterwijkse thuiswerker was gewend een geit, een varken, kippen en
konijnen te houden om in tijden van nood op terug te kunnen vallen. Maar de groei
van deindustrie beperkte de mogelijkheid om zo'n half-agrarisch bestaan te blijven
leiden. De woonomstandigheden in Oisterwijk lieten volgens de onderzoekers van
de Directie van den Arbeid in 1910 te wensen over: "Bij de weekwoningen bestaat
geen gelegenheid om eenig klein vee te houden of groenten te telen. In het algemeen laten de woningtoestanden en de drinkwatervoorziening te Oisterwijk veel
te wenschen over" .23 Voor de arbeiderswoningen moest een huur van fl ,00 tot
fl ,35 per week worden betaald. De industrialisatie had niet alle Oisterwijkers even
grote voordelen gebracht.

1.3 De eerste vormen van verzet
Acties voor betere arbeids- en woonomstandigheden kwamen voor 1900 in Oisterwijk nauwelijks voor. Toch was er reeds in 1891 een staking op de sigarenfabriek
van de gebroeders De Kuijper. De fabriek telde op dat moment 32 arbeiders
waaronder zes kinderen. De meeste arbeiders waren reizende sigarenmakers die,
indien het loon of de woonomgeving niet meer bevielen, doorreisden naar andere
fabrieken. De staking bij De Kuijper kwam voor menigeen onverwacht. De inspecteur van de arbeid was zeer verontrust en wilde van de Oisterwijkse burgemeester
een uitvoerige beschrijving van de werkstaking. Hij wenste de namen van de
directeur en werkers die wel en niet aan de staking hadden deel genomen. Maar
de inspecteur wilde in zijn verslag aan de minister van Justitie meer opnemen:
"Tevens zou het mij zeer aangenaam zijn eveneens de namen en voornamen te
mogen ontvangen van den te Oisterwijk woonachtige sociaal-democraten" .24 De
Kuijper werd door de burgemeester verzocht een verslag te schrijven. Hij stelde
daarin dat er geen vergelijking mogelijk was met andere stakingen in het land
waarbij het steeds om loonsverhogingen ging. In de fabriek van De Kuijper was
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Sigarenfabriek De Huifkar was een broeinest van socialistische ideeën (collectie
Alida Mûnninghoff-Holdtgreve).
de oorzaak onduidelijk. Er was een twist tussen de sigarenmaker F. de Best en
de meesterknecht Jacobus Bredenbach. De Kuijper alarmeerde de politie en De
Best werd verwijderd nadat hem een mes was ontnomen. Hij kreeg op 26 januari
1891 ontslag. De volgende dag vervoegden zich weer alle sigarenmakers bij de
fabriek doch omdat De Kuijper vond dat er "eenige onder waren welke verdacht
voorkwamen zeer de richting van het socialisme te zijn toegedaan" werd aan een
tiental sigarenmakers de toegang tot de fabriek ontzegd." Wat De Kuijper niet
vermeldde maar de Tilburgse kranten wel, was de eis van de fabrikant dat de tien
sigarenmakers hun lidmaatschap van de Nederlandse Internationale Sigarenmakers
en Tabakbewerkersbond (NISTB) zouden neerleggen." Een sigarenmaker nam
daarop het woord en sprak namens allen dat niemand zou werken als er maar één
sigarenmaker werd uitgesloten. Volgens De Kuijper moest er in Oisterwijk rekening worden gehouden met het feit dat de arbeiders enigszins de sociaal-democratische beginselen waren toegedaan, maar het houden van een enquête achtte hij
niet nodig en onmogelijk: de arbeiders zouden voor een deel" zeer onontwikkelde
lui" zijn en de enquêtecommissie zou derhalve slechts "vermoedens kunnen opdoen
en bijgevolg onjuiste denkbeelden vormen" .27 De staking zou spoedig verlopen.
Enkele ~rb~iders gingen na enige tijd weer aan het werk, anderen vertrokken naar
elders en sommigen begonnen voor zichzelf.
Het recht op vakbondsorganisatie werd niet alleen door De Kuijper betwist. De
NISTB voerde een moeizame strijd om het organisatierecht in plaatsen als Culem15

ampen en Boxmeer. In Boxmeer kreeg de sigarenraborg, Veenendaal, Zutphen,
brikant in zijn strijd tegen de bond steun van de plaatselijke burgemeester,
de
pastoor en de krant. De NISTB vormde voor de gezeten burgerij een politiek
gevaar. In de statuten stond namelijk niet alleen dat de NISTB "de stoffelijke en
zedelijke verheffing zijner leden" zou behartigen maar ook zou opkomen voor" hun
burgerlijke en politieke rechten" .28

1.4 De sigarenmakers organiseren zich
Op De Huifkar werden alleen handgemaakte

sigaren vervaardigd.
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De komst van Hamers en zijn fabriek had tot gevolg dat er veel meer sigarenmakers in Oisterwijk kwamen. Had De Kuijper slechts zo'n 20 arbeiders in dienst,
Hamers ging het rond de eeuwwisseling

voor de wind en hij breidde zijn fabriek

gestadig uit. De fabriek van De Kuijper liep steeds verder terug, hoewel er in 1899
een plotselinge,

doch tijdelijke, opleving plaatsvond.

een sterke toename te constateren
in Oisterwijk.
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van het aantal werkers in de sigarenindustrie

In 1899 werkten er 92 mensen tegenover 56 het jaar daarvoor.ê?
in 1899 vond de oprichting plaats van de afdeling Oisterwijk

van

de NISTB. Eerst in het geheim komen we de "afdeling 0" tegen in De Sigarenmaker van 15 juli 1899. Ze trad in oktober van dat jaar in de openbaarheid.
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in de Internationale
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Marinuske

Willem Seebregts en Nol Toemen. De laatste werd

voorzitter

van het Oisterwijkse

Bedrijfs Ongevallen

Dat het aandeel van de reizende sigarenmakers
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de activiteiten

van de afdeling. Zo kondigde de afdeling aan op 19 februari

een huishoudelijke

vergadering

te houden waarbij "alle reisboekjes present zullen

zijn, in de hoop dat de vergaderingen
de vorige,

1900

voortaan wat beter bezocht zullen zijn dan

toen nog geen 1/3 deel der leden aanwezig was".
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Bij De Huifkar

ijverde men voor een betere regeling van de verdeling van het dekblad onder de
sigarenmakers

en De Kuijper kreeg er in het bondsblad

blijkbaar nog steeds georganiseerden

van langs omdat hij

weigerde op zijn fabriek. Het BOF was voor

de bond een belangrijk middel om leden aan te trekken. De economische
stond voorop, propaganda voor de SDAP bleef achterwege.

actie

1.5 De katholieke reactie

Bond. Dat valt op

te maken uit familie-annonces
van den Boogaard,

Nol Toemen, hier te midden van zijn familie en enkele gemobiliseerden,
was een
va~ de eerste bestuursleden van de Internationale Bond in Oisterwijk. Zijn zus
Mina Toemen was getrouwd met de anarchist Frits van Dartel. Vierde van links
op de foto is Door van Dartel, een dochter van Frits en Mina (collectie Nol
Toemen).

We komen namen tegen van
Fonds (BOF) van de bond.

in de afdeling fors was, bleek uit

De RK geestelijkheid

was blijkbaar wakker geschud door de activiteiten

NISTB. De redacteur van de RK Tabaksbewerker,
tegen het lezen van De Sigarenmaker

van de

kapelaan van Erp, waarschuwde

en het nog radicalere blaadje De Tabaksbe-

werker. De Oisterwijkse

pastoor H. van Heesbeen verzocht de bisschop toestem-

ming voor de oprichting

van vier RK verenigingen.

In reactie op het BOF van
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de NISTB werd op 1 januari 1900 de oprichting bekend gemaakt van een ziekenfonds voor RK werklieden. Spoedig daarna volgden de gilde-onderafdeling van
de Nederlandse RK Tabakbewerkersbond 'St. Petrus', een vereniging tot bestrijding van het drankmisbruik en een (mislukte) poging tot oprichting van een katholieke bond van lederbewerkers .33
Uit een bericht in De Sigarenmaker van 26 januari 1901 bleek dat de katholieke geestelijkheid in Oisterwijk niet lijdzaam wilde toezien hoe ook Oisterwijkse
sigarenmakers zich organiseerden in de socialistische NISTB. Een bondslid vertelde dat Gemen, hoofdbestuurslid van de RK Bond, op 20 januari naar Oisterwijk
was gekomen om er een afdeling van de RK Bond te stichten. Op een vergadering
zouden zich negen sorteerders, dus geen sigarenmakers, bij de RK Bond hebben
aangesloten. Leden van de NISTB die de betreffende vergadering wilden bezoeken
werden geweerd door IJsbrand van Sticht, die de katholieke afdeling zou gaan

viseur van de bondsafdeling. Het lukte de RK bond aanvankelijk niet om ook
sigarenmakers te organiseren. De pastoor verzette toen de bakens en ging in de
aanval. Zo bezocht hij het café waarin de sigarenmakers van de NISTB hun
vergaderingen hielden. Hij trachtte de eigenaar te overreden geen lokaal meer te
verhuren aan de bond. De vrouw van de kastelein vertelde de geestelijke echter
dat het er bij de sigarenmakers altijd ordelijk en netjes aan toe ging; ze bood de
pastoor aan om eens te komen luisteren. Hij kwam echter niet, watDe Sigarenmaker het commentaar ontlokte: "Natuurlijk niet. Allemanspraat van overtuiging,
martelaarsbloed, en de hemel weet wat al niet meer, maar als het op debatteeren
aankomt, dan pakken deze helden in". 34 Uiteindelijk won de pastoor echter de
strijd. De geïmponeerde caféhouder durfde zijn zaaltje niet meer af te staan en
vanaf dat moment moesten de leden van de NISTB in de openlucht vergaderen.

leiden.
In april 1901 belegde de RK Tabaksbewerkersbond zijn eerste ledenvergadering waar naast de voorzitter der afdeling Van Sticht ook de pastoor sprak. Van
Sticht was meesterknecht op de sorteerderij bij De Huifkar. De pastoor was ad-

De RK Tabaksbewerkersbond
afdeling Oisterwijk bijeen. Staande v.l. n. r.: Tinus
Melis, onbekend, Kuipers, Janus van de Wiel, Harry van de Horst, Jan de Bakker,
Verhuist, onbekend, Gust de Bakker, Piet van Zundert en Harry Mols. Zittend
v.l.n. r.: Jan Werts sr., Ysbrand van Stigt, Gerardus Horvers, pastoor 1. van der
Meijden en Tinus Roestenburg (collectie E. van Dummelen-Roestenburg).
Pastoor H. van Heesbeen begon met het
opzetten van katholieke organisaties om de
invloed van de socialistische vakbonden
tegen te gaan (Streekarchivariaat
in het
Kwartier van Oisterwijk).
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Langzamerhand werden de sigarenmakers losgeweekt van de NISTB op basis van
godsdienstige argumenten. Een overgelopen sigarenmaker gaf in De Katholieke
Tabakbewerker tekst en uitleg: "Gij moet dan wel weten dat er eenige RK sigarenmakers van den Internationale Bond zijn overgegaan tot onzen bond, omdat die
19

mannen inzien dat er in dien bond geen plaats is voor een katholiek" . De Sigarenmaker noemde hij "niets meer dan een schendblad over den priester" en hij had
"genoeg van zoo'n vuil boeltje. (... ) Dit was ook het gevoelen van al die anderen
die zijn overgegaan. Wij hopen, dat nog eenigen dat voorbeeld zullen volgen, want
een goed katholiek kan geen lid van die Internationale Bond blijven ... " .35 Oisterwijkse leden met een gezin, zoals Nol Toemen,

Jantje Werts sr. en Piet van

Zundert, traden toe tot de katholieke bond en de NISTB kwam, mede door de
geslaagde poging tot zaalafdrijving, letterlijk buiten de Oisterwijkse gemeenschap
te staan.

keerden in 'De Toekomst' hun orgaan". 37 Van Dartel, als correspondent aan De
Toekomst verbonden, hekelde in felle bewoordingen de bemoeiingen van de
geestelijkheid toen hij terugblikte op die colportagetocht: "Het spreekt vanzelf dat
dit niet naar den zin was van het gespuis dat zich vet mest ten koste van het
werkende volk: de zwarte priesterbende,
die liever ziet dat de arbeider zich
verdierlijkt dan dat hij zich ontwikkelt. Het gevolg van een en ander is dan ook
geweest dat hier het volgende pamflet werd rondgestrooid:
SERENADE
aan de
SOCIALISTEN-COLPORTEURS

1.6 Radicalisering bij de sigarenmakers

bij een volgend bezoek in Oisterwijk
Maar niet alle katholieke
ongetrouwden

sigarenmakers

zagen weinig in een door de pastoor geleide vakbond.

echter wel door de geestelijkheid
ingezonden

stapten over. Met name de jongeren

en

onder druk gezet. Zo stond er in 1903 een

brief in De Sigarenmaker onder de titel "Lijmen".

Een lid van de

NISTB vertelde daarin dat er op De Huifkar een jongen werkte uit Haaren.
moeder was ziek en de pastoor kwam langs om te bedienen.

Wijze: De Paulusbond

Zij werden

Zijn

Na afloop nam de

Komt, mannen op, komt mannen op! (bis)
Komt mannen allen op te wapen!
Den Socialist,

den Socialist,

(bis)

Wij willen hem niet langer dulden in Oisterwijk!

pastoor de jongen mee naar buiten en vroeg deze "Gij zijt lid van dien Socialisten-

Wij gaan den Socialist bestrijden,

bond, nietwaar?".

Dien boozen geest van onzen tijd,

proberen

De jongen ontkende, waarop de pastoor voortging:

"Jawel, ze

u te lijmen met reisgeld etc. tot je je geloof verliest. Wordt toch lid van

de RK bond dan zorgt de pastoor van Oisterwijk
krijgt, want omdat ge in de Socialistenbond

dat je weer werk van 65 cent

zijt krijgt ge nu werk van 60 cent".

Het lukte de pastoor dit keer niet en de ingezonden brievenschrijver

had een advies

Wij dulden hem niet langer in ons midden:
Hij moet er uit, er uit, uit Oisterwijk.
Wij dulden hem niet langer,
Hij moet er uit, er uit, uit Oisterwijk.

voor de Haarense pastoor: "Als hij weer aan het lijmen gaat, dat hij dan zorgt voor
meer lijm, want hij lijmde dien jongen niet"
later de oprichter

worden van de Oisterwijkse

.36

Deze jongen,

Het was de in 1876 in Den

Bosch geboren Frits van Dartel. Op hem zou de geestelijkheid

zich met haar volle

Van Dartel behoorde tot de groep van vrije socialisten

keerden tegen gecentraliseerde

arbeidersorganisaties

rekenen
kapelaan:

aandeden

op verzet van de geestelijkheid.
Anton Huijbers.

had inmiddels

in 1904

konden

zij

een nieuwe

Deze toonde zich zeer ijverig bij het opzetten

katholieke arbeidersorganisaties.
literaire vriend W. Smulders:

bij hun colportagetochten,
Oisterwijk

die zich

zoals de SDAP. Hij schreef

onder andere in het linkse blad De Toekomst. Toen de vrije socialisten
vanuit Den Bosch Oisterwijk

van

Met een voldaan gevoel schreef Huijbers aan zijn
"Amice, Druk, druk en nogmaals druk. De laatste

zes weken heb ik mij volop geworpen in sociale actie onder spoor- en sigarenvolk
en met uitnemende

uit te delen op de fabriek
Een Werkman

SDAP-afdeling.

De NISTB kreeg in 1901 een nieuwe secretaris.
gewicht storten.

Janus Boons, zou

gevolgen zoodat de socialisten nog verschillende

malen atte-

Ziezoo,
natuurlijk
zwartrok

binnen te dringen en als gevolg daarvan is het socialisme daar

voor goed geweerd.

Maar nu moet je niet te hard lachen, schurftige

(het is duidelijk dat hier weer zoo'n kamferbroek

kon daarmee

weleens

bedrogen

uitkomen,

achter zit), want je

want juist dat verzet is, voor den

socialist een prikkel om met meer ijver en lust de propaganda
voor zijn heilig beginsel. Begrepen, nachtuil!". 38
Van Dartel wist van geen ophouden en maakte verschillende
van Oisterwijkse

notabelen

Dartel dat sócialisten
"smeerlappen,
Heilige
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nu durft geen enkel socialist het meer in zijn hoofd halen het heilige

plaatsje Oisterwijk

aanhangig

in de gemeenschap

ter hand te nemen
zedenmisdrijven

in zijn blad De Toekomst. Het stak Van
voortdurend

werden uitgescholden

voor

tuig, rooie honden etc." terwijl deftige inwoners (en leden van de

Familie)

ontucht pleegden

met kinderen.

Van Dartel memoreerde

een
21

recent geval: "Deze vuilpoets heeft 40 reizen gemaakt naar Kevelaar ,ja, daarvoor
was hem zelfs een eereteken geschonken! (... ) Kunnen onze scheldende dorpsgenooten ook zulke smeerpoetsen onder de socialisten aanwijzen?". 39 Van Dartel
daagde kapelaan Huijbers, die blijkbaar in het dorp rondstrooide dat hij dat
"gevaarlijk mensch" (Van Dartel) met zijn "dwaze ideeën" uit het dorp zou
verbannen, uit om met hem een debat aan te gaan.

vrien en (In U. wel lJekend) ntrrven de pnesters nescmrnpen en bespotten. ~... )
Zij zijn natuurlijk bang dat door die priesters het nietswaardige van het socialisme
zal aangetoond worden. (... ) Weg met die priesterhaters!
Weg met dat vuile
socialisme! Leve de RK Organisatie"."

Kapelaan Anion Huijbers probeerde de Oisterwijkers te organiseren in culturele
katholieke organisaties. Zijn inspanningen voor het openluchttoneelleverden succes
op (Streekarchivariaat in het Kwartier van Oisterwijk).
Huijbers stapte echter naar Van Dartels werkgever
Van Dartel zou ontslaan.

en eiste van Hamers dat deze

Frits van Dartel, een anarchistische
sigarenmaker van De Huifkar en tegenspeler van kapelaan Huijbers (De Tabaksbewerker, jubileumnummer, juni
1929).

Via De Katholieke Tabaksbewerker werd de aanval

ingezet. Een RK bondslid schreef een ingezonden

brief: " ... Het socialisme

altijd zoo dweept met vrijheid van 't woord, vrijheid van Godsdienst,

dat

vrijheid van

denken enz. enz. Komt die schoone woorden nooit na, ook niet hier in Oisterwijk,
want er bestaat hier een afdeeling van de Internationalen
sigarenmakersbond

(lees Socialistischen)

welker leden er steeds op uit zijn om den leden van den Ned.

RK Tabaksbewerkersbond,

vooral de jongeren, op alle mogelijke manieren ergernis

te geven, vooral op de fabriek, door Godslasteringen,
en vooral door te schelden op Godsdienst

door vuile en zedelooze taal

en priesters

en in hun spot zelfs het

heiligste niet ontzien. Een der helden schrijft nog wel eens iets in een socialistisch
blad, bij voorkeur

over priesters en Godsdienst,

en als men daartegen

wil schrijven

wijzen en de waarheid
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maatschappij

om zo'n heerschap

maar op los

eens op die leugens te

bekend te maken dan wordt het heel eenvoudig

plaatst. ( ... ) Ja, RK werklieden,
Godsdienst,

liegt er natuurlijk

't socialisme

niet ge-

zoekt niets dan omverwerping

en huisgezin. Ook dat heerschap bovenbedoeld

van

met zijn

Met dat "heerschap"

werd uitera~rd Frits van Dartel bedoeld. Van Dartel was in

Oisterwijk inmiddels getrouwd met Mina Toemen, en velen zullen gevreesd hebben
dat deze vrije socialist zich daardoor

blijvend in Oisterwijk

zou vestigen.

Van

Dartel ontkende de aantijgingen van het RK bondslid: "Wat deden zij op diezelfde
fabriek? Zij zonden een kapelaan met een brief naar den patroon met daarop zes
namen van katholieke

leden (waaronder

hun voorzitter)

ontslag te bewerken" .41 In die brief over godslastering
door Huijbers,
katholieken

stelden de RK bondsleden

ondertekend,

op de fabrieken,

dat Van Dartel anderen

om mijn
opgesteld
aanspoorde

lastig te vallen in hun beginsel. Hamers wilde Van Dartel de namen

der zes niet geven en stuurde hem naar kapelaan Huijbers.

Van Dartel weigerde
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hierop in te gaan. Hij wees de directeur erop dat hij met fiern naCi te maRen en
niet met een kapelaan. Maar het einde van het verhaal was dat Van Dartel werd
ontslagen. Een van de zes ondertekenaars verklaarde later tegenover Van Dartel
dat hij door Huijbers onder druk was gezet: "Als Huijbers nog een keer langs
komt, schop ik hem de deur uit" .42 Van Dartel ging sigaren verkopen van de
arbeiderscoöperatie
De Pionier uit Groningen waardoor hij zijn pen kon blijven
hanteren als Oisterwijkse correspondent van De Toekomst.
Van Dartel stond aan de wieg van de Oisterwijkse
van Sigarenmakers
syndicalistische

en Tabaksbewerkers

in Nederland.

afdeling van de Federatie
Deze anti-politieke

vakbond was wars van een centraal geleide vakcentrale

zich tegen parlementaire

arbeid. In 1904 splitsten de anti-politiekers

en

en keerde
zich af van

de NISTB. De afdeling Oisterwijk van de NISTB, inmiddels uitgedund tot vijftien
leden, was injuni 1904 een van de eerste afdelingen die zich afscheidde.
zich onder leiding van Van Dartel aan bij de Federatie.

Men sloot

Een paar trouw gebleven

leden van de NISTB voegden zich bij de afdeling Tilburg van die bond. Een felle
polemiek tussen de Federatie in Oisterwijk en de NISTB in Tilburg ontstond over
de te voeren strategie.

De Toekomst bleef ondertussen

oproepen

om de sigaren

van Van Dartel te kopen zodat deze zijn propaganda voor het socialisme in Oisterwijk zou kunnen voortzetten.

Redacteur J. de Lange prees Van Dartel voor zijn

moed en zijn beginsel "die zelfs het lid der zwarte internationale,
jezuïet Huijbers, eerbied zou moeten afdwingen,
menschelijk gevoel bezat" .43

den ellendigen

Het huis op het Lindeind, bij het spoor, waar Frits van Dartel en Mina Toemen
woonden. Later zou de SDAP'er Terus Boons een gedeelte van de woning betrekken (collectie Dirkje Boons-de Graaf).

indien zoo'n sujet een greintje
De vooral op de persoon van Huijbers gerichte aanvallen van Van Dartel maakten
het onmogelijk dat de krimpende en radicaliserende
ondersteuning

NISTB, en later de Federatie,

kreeg van de katholieke sigarenmakers.

De schoenmakers,

het begin van de eeuw tot hun eerste acties kwamen, begrepen
de richtingenstrijd

in de socialistische

lijk een vooraanstaande
De Huifkar

rol vervulde.

niet ongelegen

geestelijkheid

vakbeweging

nog minder van

waarin Van Dartel ook lande-

Tenslotte kwam het directeur

om de grootste

die in

oproerkraaier

Hamers van

op aandrang

van de

van de fabriek te kunnen weren in een tijd dat de bonden in het

geweer kwamen tegen de verdeling van het dek op de fabriek. Uiteindelijk

moest

Van Dartel de vlag strijken. Hij verliet Oisterwijk om als reizende sigarenmaker
door het leven te gaan. De socialistische
in Oisterwijk.

vakbonden hadden voorlopig

De katholieke vakorganisaties

afgedaan

zouden in het eerste decennium

deze eeuw juist meer dan voorheen de vakbondsstrijd

van

aangaan.

1.7 Organisatie en strijd van de katholieke arbeiders
Frits van Dartel zou op latere leeftijd gaan wonen op een
woonschuit genaamd 'Liberté' (collectie Ph. Mollema-van
Dartel).

Het aantal schoenfabrieken
Arendonk,

met fabrieksmatige
24

breidde

Van de Wiel, Berkelmans,

zich tussen

1900 en 1905 sterk uit. Van

Koolen en Mels begonnen in deze periode

produktie evenals de steenfabriek

'Wilhelmina'

van De Jong
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en Teurlings. De socialisten besteedden wel degelijk aandacht aan deze gang van
zaken, maar duidelijk vanaf de zijlijn. Onder de schoenmakers zelf hadden zij geen
aanhang. Het in Tilburg versehij nende socialistische blad De Fakkel, onder redactie
van J. Bergmeijer, kon niet anders dan door (gefingeerde?) ingezonden brieven
de aandacht vestigen op de positie van de schoenmakers in Oisterwijk. Op zaterdag

8 maart 1902 schreef "Een hater van onrecht" dat onlangs een schoenmaker

werd

vakvereniging een nieuwe bond op te zetten, mislukte eveneens.
In dezelfde periode overtrad schoenfabrikant C. Koolen de arbeidswet

kinderen te lang te laten werken. Nota bene de anti-politieker Van Dartel was er
als de kippen bij om dit ter ore te brengen aan het bevoegde gezag en de schoenfabrikant werd bekeurd." De Toekomst bleef ageren tegen de arbeidsomstandigheden bij Van Arendonk

en Van de Wiel. Maar het protest van de schoenmakers

ontslagen omdat beweerd werd dat hij bij de pastoor de ruiten had stukgegooid.

tegen een tijdelijke stopzetting van de produktie,

"Hoe lang nog arbeiders,

gooien van de ruiten bij fabrikant Van de Wiel. Machteloos

wordt ge beknibbeld

van Oosterwijk,

op uw hongerloon

vorm van gedwongen winkelnering.

zult gij blijven slapen. Dagelijksch

en hoeveel moet ge nog missen ~n den

Arbeiders wordt wakker (... ) leest De Fakkel,

desnoods met tweeën of drieën. Als er een vergadering

plicht,

maar stoort u niet aan den pastoor in kwesties buiten den kerk, als het de maagkwestie betreft en vooral arbeiders,

denkt";" Vergaderen
onderhoud

in Oisterwijk

"Schoenmakers

De oude pastoor Van Heesbeen overleed in 1903 en daarmee kwam de weg
vrij voor een nieuwe generatie geestelijken.

was niet meer mogelijk sinds de pastoor een
Onder het kopje "Onzedelijke

bestrijEen

weinig gemerkt van deze staking. Het spoorwegpersoneel
~e B?nd. ~aar

ring moest dan ook in de openlucht plaatsvinden."
schoenmakers

een poging om een vakorga-

nisatie op te richten. Zij riepen daarvoor de hulp in van de katholieke lederbewerDe eerste vergadering

leverde meteen 80 leden op,

hoewel "van zekere zijde" verzocht was de bijeenkomst
en de patroons

niet bij te wonen. Pastoor

werkten samen om de nieuwe vereniging

de kop

in Oisterwijk bedankte,

nog voor de tweede staking op gang kwam, voor het lidmaatschap
In Oisterwijk

Begin 1902 deden de Oisterwijkse

De spoorwegstaking

van 1903 zal

met name op het personeel van de spoorwegen.

meeting van de NISTB met bestuurder A. van de Berg over gedwongen winkelne-

Van Heesbeen

J. van der Meijden werd de nieuwe

pastoor en de reeds genoemde Huijbers trad aan als kapelaan. Huijbers richtte zich
ongetwijfeld aanleiding zijn geweest voor Huijbers' voorkeur. Toch had Oisterwijk

ding" gaf De Sigarenmaker toe dat de pastoor de strijd had gewonnen."

uit Tilburg.

riep De Toekomst uit:

wanneer zult ge er voor bedanken de brandkast

drinkt geen sterken drank. Drinkt niet, maar

had gehad met de caféhouder.

kersvereniging

van Oisterwijk,

kwam niet verder dan het stuk-

van uw patroon te vullen ten koste van uw broodkast?" .50

is bezoekt dan het Volksge-

bouw in den Besterd te Tilburg. Gaat naar de kerk en doet uwe christelijke

door

toen die staking te Amsterdam een aanvang nam, bleek het gezag
toch enigszins verrast te zijn. De stationschef

die dag wegens ongesteldheid
hij slechts enkele ogenblikken
burea~persone~l

van de Algeme-

G. Adriaansen

kon

niet buiten komen. Hij schreef de burgemeester

dat

op het kantoor was geweest,

waar hij van het

moest vernemen "dat er door reizigers manifesten waren gewor-

p~~ Uit den tr~In ~an 6.43 aan de achterzijde; ik heb deze echter onmiddellijk in
mijne aanwezigheid doen verbranden; tot mijne spijt kan ik U geen exemplaar

in te drukken door te dreigen met ontslag en slechter werk. Nadat de vakbond op

daarvan toezenden.

die manier het bestaan onmogelijk

d~~ zal ik ( ... ) U een exemplaar doen toekomen, en het spreekt vanzelf, dat door

organisatie

op en schoenmakers

was gemaakt,

richtte de pastoor

zijn eigen

werden onder druk gezet om hier lid van te

worden.
In januari
arbeiders.

1903 verlaagde schoenfabrikant

later. De schoenmakers
zonder

Van de Wiel de lonen van zijn

Er kwam geen protest en een nieuwe loonsverlaging
stuurden

toen een delegatie

volgde een maand

naar de fabrikant,

succes." Daarop brak een staking uit van achttien arbeiders,

enkelen waren aangesloten bij de 'pastoorsvereniging'
In De Toekomst riep Van Dartel de arbeiders
"Laten zij zich organiseeren

mengen die thuis behooren in de kerk"

.48

die te hulp werd geroepen.

op tot zelfstandige

in eene vereeniging

echter
waarvan

waarin

organisatie:

zich geen personen

Maar de overige stakers wendden zich

tot de Tilburgse katholieke vakvereniging. De pastoor hield de stakers voor dat
ze hun eisen moesten matigen en weer aan het werk dienden te gaan. De meeste
stakers hielden echter vol en de eisen werden ingewilligd. De 'pastoorsvereniging'
ging daarop ter ziele en een nieuwe poging om met hulp van de Tilburgse RK
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mij

de verspreiding

Mochten er meer dergelijke papieren
wordt tegengegaan"

.51

komen, en ik zie dit,

Er gebeurde verder niets rondom het

station, maar Huijbers zag wel een pastorale taak voor zichzelf weggelegd
spoorarbeiders .

bij de

De ~ogingen van Huijbers om de spoorwegmannen in katholieke organisaties
te organiseren, lokte vinnige reacties uit van Frits van Dartel. Deze schreef in het
blad De Toekomst dat HUljbers geen middelen ontzag om leden te werven.

Van

Dart~l vond dat de "ledenfokkerij " door Huijbers van de "spoorslaven " alle perken
te bu
t
.
H"
.• I en gmg.
IJ noemde het geval van een spoorwegarbeider
die maar niet door
Huijbers te overtuigen was: "Echter diens vrouw, blijkbaar meer kapelaan gezind,
Dai haar wederhelft als lid op en ( ... ) kapelaantje vond het goed". Maar ook Van
artel hield contact met de spoormannen. Dezelfde "spoorslaaf" die door zijn
vrouw als lid van Huijbers bond was aangemeld,
kaart om voor de RK bond te bedanken. 52

stuurde de kapelaan een brief-
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van den Voorzitter, hebben zulks wel beschamend bewezen=."
Het zou tot 1907 duren voordat Oisterwijk een nieuwe katholieke

lederbe-

wérkersvereniging
kreeg. De vereniging sloot zich aan bij de Diocesane Lederb~werkersbond-Arbeidersbond
St. Crispijn en Crispinianus (DLAB) en schreef In
het eerste jaar al 106 leden in. Daarmee had Oisterwijk na Waalwijk en Kaatsheuvel de grootste afdeling in Noord-Brabant."
De afdeling onder leiding van W.
P
Jansen
en
H.
Douw
zou
spoedig
van zich doen spreken.
van Leest ,.
Eerder nog kwamen de katholieke tabaksbewerkers

in actie. Op De Huifkar

bestond zowel bij de NISTB als de katholieke bond onvrede over de verdeling van
het dekblad,

het buitenste en duurste tabaksblad

duidelijk hoeveel dekblad de sigarenmakers

bepaalde de chef echter wel of een sigarenmaker
gemaakt had. De sigarenmaker
de werknemers

van een sigaar. Het was nooit

meekregen.

Op het eind van de week

uit het dekblad genoeg sigaren

kon zich nooit verdedigen.

In juli 1908 was door

van De Huifkar aan de patroon een lijst aangeboden

23 merken waarvoor verhoging van het stukloon werd gevraagd.
geëist dat de dekkwestie

met daarop

Daarnaast

werd

nu eens opgelost zou worden. Verder waren de sigaren-

makers ontevreden over het feit dat de chef hun bosjesmakers'" gebruikte om
dek open te halen. Tevens wilden zij bereiken dat de firma over zou gaan op beter
omblad en betere opleggers.

Een belangrijk kritiekpunt

was ook de sluitingstijd

van de fabriek. 's Morgens en 's middags werd de sigarenmaker,
was, de toegang tot de fabriek ontzegd voor de betreffende
straf geen thuiswerk

Kapelaan Huijbers slaagde er in om de spoorwegarbeiders
in een katholieke vakbond te organiseren (collectie M. van
Grinsven).

akkoord

houden'

was vooral onder schoenmakers

waren er mee bekend.

leden te ronselen
daarentegen

maar ook de sigarenmakers

De door kapelaan Buijs opgerichte

door Huijbers verder uitgebouwd.
dat de geestelijkheid

populair,

St. Paulusbond

werd

Van Dartel stelde in De Toekomst telkenmale

slechts tegen drank was indien het haar zo uitkwam.

voor de katholieke

vakbonden

en bij lotingen

Om

zou de drank

rijkelijk vloeien. Maar ook van andere zijde waren er bedenkingen

tegen de St. Paulusbond.

Zo protesteerde

het beleid van de St. Paulusbond:
die bij verkiezingen
Paulusvereeniging

aandringen

in 1909 het raadslid A. Willems tegen

"Het zijnjuist de leden der St. Paulusvereeniging
op drankgebruiken

stelde dat de uitlatingen

gedaan en "in hare groote algemeenheid,
ook bij andersdenkenden

". Het bestuur

van Willems

van de St.

zonder bewijs waren

eene ruwheid" waren. "Dusdanige

moge opgang maken bij de heffe - geen weldenkende
zal zulk een uitgelatenheid

taal

zal daarin behagen vinden;

niet vermogen gunst en genade

te vinden. Het zwijgen van den geheelen Gemeenteraad,
28

Het 'maandag-

en het waardig protest

van een fabriekscommissie

beter vertegenwoordigd

Op woensdag
Huijbers pakte nog een zaak groots aan en wel de drankbestrijding.

dag en kreeg hij als

mee. De bonden wilden tenslotte nog bereiken dat Hamers

zou gaan met de instelling

arbeidersbelangen

indien hij te laat

waardoor

de

konden worden.

19 augustus kondigden de bonden voor 22 augustus een staking

af. Aan de staking werd deelgenomen
26 van de Nederlandse

door 59 sigarenmakers

Bond, 2 Federatieleden

(25 van de RK bond,

en 6 ongeorganiseerden)

waardoor

de fabriek geheel stil kwam te liggen. Begin september kondigden de stakers via
een strooibiljet een openbare bijeenkomst aan. Deze vergadering werd voorgezeten
door Nol Toemen en de enige spreker was Jan van Rijzewijk, de Tilburgse propagandist

van de RK vakbeweging.

De Nederlandse

Bond mocht geen spreker

leveren omdat anders geen zaal zou kunnen worden gevonden.f Van Rijzewijk
coördineerde

de staking voor een belangrijk deel. Hij hekelde voor de 200 aanwe-

zigen het standpunt van fabrikant Hamers. De sympathie voor de stakers was ook
merkbaar

in de pers. Een uitgebreid

van de staking verscheen
afgedrukt

manifest van de drie bonden over het doel

niet alleen in de bondsbladen

maar werd ook volledig

in de Tilburgsche Courant en in de Nieuwe Tilburgsche Courant. De

staking had al bijna vijf weken geduurd toen de gemeentesecretaris
M.G.

Canters

een bemiddelingspoging

waagde.

van Oisterwijk

Hij had een onderhoud

met

Hamers en ook kapelaan Huijbers zette de fabrikant onder druk. Materieel boekten
29

de sigarenmakers slechts kleine verbeteringen."
38 tegen 15 stemmen de minimale toezeggingen
werden daarna wel twaalf sigarenmakers ontslagen,
Daarvan bleken er echter negen lid te zijn van
syndicalistische

kers patroons ging in debat en poneerde de stelling dat de gedwon
. kelneri
.
.
...
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gen wm e nenng
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'.
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'.
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IS erwij verdwenen.

en slechts één van de RK bond.

De RK bond zag zijn positie verstevigd.
Nederlandse

De stakers besloten echter met
van de firma te accepteren. Er
officieel wegens bedrijfsslapte.
de socialistische, twee van de

Hij, en niet de getalsmatig even grote

Bond, leidde de staking en werd, met hulp van Canters en Huijbers,

door Hamers als gesprekspartner

De

erkend. Het SDAP-blad voor Noord-Brabant

Eendracht had het er moeilijk mee dit feit te erkennen:
afloop van dezen strijd, dat verschillende

"Eigenaardig

is 't bij den

RK couranten er een christelijk

cachet

op willen drukken ( ... ) terwijl de plotselinge houding der firma te danken is aan
nieuwe bestellingen,

1.8 Een eerste balans, 1891-1910

die zij tijdens de strijd kreeg. 't Zijn toch leukerts de christe-

lijke scribenten" .58
Het succes van de katholieke tabaksbewerkers
leerbewerkers

zeker aangemoedigd

een werklozenkas
vrouwelijke

hebben. De bond beschikte in 1908 al over

en een jaar later werd een meisjesvereniging

arbeidskrachten

kers georganiseerd,

In de periode 1~91-1910 reageerde de gezeten burgerij en de geestelijkheid eerst
geschokt op acues van sigarenmakers en schoenmakers
led
.
. .
.
ere pogmg tot verzet
of orgarusane werd steevast voorzien van het etI'ket'
. 1d
.
..,
.
SOClaa- emocraat',
'dien
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opgericht
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In april 1910 had de lederbewerkersbond
een vergadering belegd tegen de gedwongen winkelnering. Bondsvoorzitter C. Roestenberg somde de misstanden op. Hij
stelde dat het verdwijnen van de winkeldwang de industrie en het vakmanschap
ten goede zou komen. C. KooIen, de voorzitter van de plaatselijke schoenma-

van de s~emmen (Tilburg 3.0 %). Dat percentage wist hij in 1905 te verhoge~ to:
4.7% (Tilburg 7%). RonduitspectaculairwashetpercentagedatH
S . k
de SDAP .
. pre man voor
In 1909 behaalde, kort na de sigarenmakersstaking:
14.6% (Tilburg
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De SDAP-afdeling Tilburg deed deze score in haar jaarverslag eufemistisch af met de zinsnede dat "Beek, Goirle en Oisterwijk naar verhouding vrij goed
stemden" .65 De arbeiders van Oisterwijk wensten blijkbaar ook op politiek gebied
eigen vertrouwenspersonen. Maar SDAP-leden waren er in Oisterwijk nog nauwelijks. Voor 1910 stonden slechts twee sigarenmakers, Leonardus van Dragten J.H.
Kwaks enige tijd ingeschreven als lid van de afdeling Tilburg. Van Dragt woonde
als kostganger in bij de oud-zouaaf Willem Toemen. Dit was de vader van Nol
Toemen van de NISTB en de schoonvader van Van Dartel. Willem Toemen was
als loopwachter bij het spoor relatief onafhankelijk van de Oisterwijkse werkgevers
en geestelijkheid. Vele 'rood georganiseerde' sigarenmakers vonden bij Willem
Toemen hun kosthuis. De sigarenmakers vertrokken echter al spoedig weer naar
andere plaatsen om daar hun werkgeluk te beproeven. Van een vaste kern
SDAP'ers in Oisterwijk was in deze periode dan ook absoluut geen sprake.
10%).64

2 Moeizame aanloop naar en eerste schreden van de SDAPafdeling, 1910-1928
2.1 De Eerste Wereldoorlog, schaarste en herlevend optimisme
De Eerste Wereldoorlog bracht maar liefst 20.000 ingekwartierde soldaten naar
Tilburg en omgeving.î" Daarnaast kreeg Oisterwijk ook nog eens te maken met
een doorstromende groep Belgische vluchtelingen. De werkloosheid stak de kop
op, in 1914 waren drie schoenmakers en 30 sigarenmakers werkloos. De gemeenteraad stelde in oktober 1914 een commissie in die een onderzoek ging uitvoeren
naar de wenselijkheid en noodzaak van een tijdelijk werklozenfonds. 67 Nog in
dezelfde maand zou een voorstel om zo'n fonds te starten door de raad aangenomen worden. De uitkeringen waren laag, zo werd aan een man j2,00 uitgekeerd
en aan een echtpaar j3,00.68 Al spoedig bleek echter dat met name De Huifkar
in de oorlogsjaren haar produktie en personeel flink kon uitbreiden. Een suggestie
van de Nederlandse Sigarenmakers en Tabaksbewerkersbond aan de raad in 1916,
om de tijdelijke werkloosheidsregeling om te zetten in een permanente, maakte
geen schijn van kana." Inmiddels was er in Oisterwijk schaarste ontstaan aan
bloem, zodat de bakkers enigszins nerveus werden. De raad besloot om een flinke
hoeveelheid bonen, erwten, steenkool en petroleum in te slaan met het oog op de
schaarste. In 1915 waren de prijzen van graan, meel en brood in het dorp verontrustend omhoog geschoten.
Oorlog, ingekwartierde soldaten, Belgische vluchtelingen, onzekerheid over
de werkgelegenheid en een tekort aan voedsel, de lokale gezagsdragers waren
beducht dat dergelijke omstandigheden een nieuw revolutionair elan zouden
32

opwekken. Men hield revolutionairen streng in de gaten. Frits van Dartel was met
vrouwen kinderen tijdelijk terug in Oisterwijk. Als lid van de Federatie was hij
actief in de Samenwerkende Arbeidersvereenigingen (SAV), een bundeling van
revolutionaire groeperingen ter linkerzijde van de SDAP. In Tilburg leidde hij een
vergadering om een agitatiecomité in het leven te roepen, waarvoor zich een
twintigtal militairen aanmeldden." Van Dartel bleef actief, in 1915 probeerde
hij een 1 mei-bijeenkomst op touw te zetten in Tilburg. De SDAP weigerde echter
medewerking. Het Volksgebouw mocht in verband met de mobilisatie en vanwege
de ideologische houding van de Federatie niet gebruikt worden." Het Volksdagblad werd door de militaire autoriteiten verboden, maar in mei 1915 dook onder
andere in Oisterwijk het revolutionaire Het Volksblad op. ri De aanwezigheid van
Van Dartel zal daaraan niet vreemd zijn geweest. De militaire inlichtingendienst
spoorde te Tilburg één enkele Oisterwijkse militair op die propaganda maakte voor
de socialistische mobilisatieclub. Deze milicien Schenk werd direct overgeplaatst. 73
Het gezag trad niet alleen repressief op maar ondersteunde ook initiatieven
die de bestaande orde verdedigden. Zo kreeg een regionale commissie voor
ontwikkeling en ontspanning van de gemobiliseerde militairen, waarin onder andere
het Oisterwijkse raadslid W. van Oppenraay vertegenwoordigd was, subsidie van
de minister om tot aanschaf van nationalistische literatuur over te kunnen gaan.
Oisterwijk kende als tegenwicht voor de sociaal-democratische en revolutionaire
mobilisatieclubs sinds 1915 een RK Militairenvereniging met een clubhuis tegenover de kerk."
Van Dartels vrij-socialistische gedachten sloegen opnieuw niet over naar de
Oisterwijkse arbeiders. De schoenmakers staakten met de steun van de katholieke
leerbewerkersbond in 1913, 1915 en 1917 voor hogere lonen en de bond slaagde
er in 1918 zelfs in een collectief contract te sluiten met de-toen expanderende
lederfabriek. 75 De schoen- en leerarbeiders hadden juist in dat decennium geen
klagen over het optreden van hun bonden. De geestelijkheid smoorde elke poging
van de moderne bonden in de kiem om in Oisterwijk een bijeenkomst te beleggen:
"In het najaar van 1915 zou de Nederlandsche vereeniging van Fabrieksarbeiders
een openbare vergadering houden voor lederbewerkers te Oisterwijk (N.-Br.) in
de zaal van den heer v. G. Door middel van strooibiljetten werd van dit voornemen aan de burgerij kond gedaan. De plaatselijke besturen van den R.K. Werkliedenbond spoedden zich naar de pastorie om dit plan der roode broederen te
verijdelen. En inderdaad: toen 's avonds de belanghebbenden en belangstellenden
aan de zaal van v. G. kwamen, vonden zij deuren en vensters dichtgespijkerd.
Dat ging dus niet door. Dat is de hoffelijkheid waarmede onze moderne beweging
in het zuiden wordt bejegend door de R. -K" .76
Maar ook onder de sigarenmakers was de katholieke vakbeweging aan de
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winnende hand. Reizende sigarenmakers zoals Van Dartel waren uitzonderingen
geworden. Er vormde zich een nieuwe generatie sigarenmakers van Oisterwijkse
jongens die veel meer gebonden waren aan de gemeenschap. Was de NIS TB rond
1900 op De Huifkar nog veruit de grootste bond, tijdens de staking van 1908
hielden de moderne en RK bond elkaar getalsmatig al in evenwicht en in 1915
werkten er op De Huifkar maar liefst 41 RK georganiseerden
tegen negentien
.
den. 77
modern georgaruseer

2.2 Janus Boons en de oprichting van de SDAP
Janus Boons, afkomstig uit een landarbeidersgezin,
van de Haarense

pastoor bestand gebleken.

van de moeder in 1903 te Oisterwijk

gen voor zijn rekening en Jan van de Mierde werd secretaris. De' goede voorbereiding' waarop Het Volk zinspeelde, is mogelijk ondernomen op 20 mei 1917, tijdens
het verjaardagsfeestje
van Janus Boons, waar de complete familie Van de Mierde
met aanhang aanwezig zal zijn geweest.

was niet alleen tegen de druk

Het gezin vestigde zich na de dood

waar Janus in 1907 trouwde met Jana van

de Mierde. In 1913 werd hij secretaris van de Nederlandse
thuis spreekuur,

over 'De SDAP, wat zij is en wat zij wil'. Het resultaat was dat een partij-afdeeling met 13 leden werd opgericht. Reeds was door deze nieuwe partijgenooten
A. Boons als kandidaat voor den raad gesteld". 83 Boons werd tevens voorzitter
van de afdeling, Toon de Laat (gehuwd met Miet van de Mierde) nam de pennin-

Bond en hield dagelijks

zowel tijdens schafttijd als 's avonds. Een jaar later was Janus'

broer Terus secretaris en het jaar daarop Hub. de Laat. Rondom de familie Van
de Mierde vormde zich een familiekring van sigarenmakers

die zich allen aansloten

bij de moderne bond.
Voor de SDAP was er nog weinig belangstelling.
voor haar volkspetitionnement
Tilburg

voor algemeen

Om propaganda

kiesrecht

gepoogd een zaal te huren in Oisterwijk.

te maken

had de SDAP-afdeling

De poging mislukte jammer-

lijk." Pas toen in 1916 de SDAP zich weer met De Strijd tot de Brabantse arbeiders richtte,

merkte A. van de Brekel van de Tilburgsche

Oisterwijk daarvoor een prima werkterrein
en was Janus Boons aangesteld

als correspondent

en Jana Boons woonden vergaderingen

Bestuurdersbond

dat

was. Weldra waren er twaalf abonnees
en agent van het blad." Janus

bij in Tilburg maar werden bij thuiskomst

bekogeld met stenen door de jeugd die opgetrommeld

werd door de geestelijkheid.

De veldwachters

afzijdig.t" Jana, bijgenaamd

'de Kloek',

hielden zich bij zulke gelegenheden

was veel feller dan Janus. Zij ging er met een stok op uit om de ver-

kiezingsaffiches

van de SDAP in het dorp te beschermen."

ren aanspoorde

die affiches te verwijderen,

Toen een frater kinde

beet zij hem toe: "Als die kinderen

dat doen, dan scheur ik je de toog van het lijf" . 82
Via De Strijd en de Nederlandse
ingezameld

voor Tilburgse stakers in de metaalindustrie.

G.F. Lindeijer
Oisterwijkse

De SDAP-propagandist

sprak in Tilburg, waar op 1 mei van dat jaar al twee drukbezochte

I-mei bijeenkomsten
voorbereiding

Bond werden in juni 1917 geld en sigar~n

waren belegd.

SDAP-afdeling

Het ':olk kondigde de oprichting

op zaterdag 30 juni 1917 als volgt aan: "Na goede

door enkele arbeiders ter plaatse, werd Zaterdagavond

(N-B) een vergadering

van de

gehouden,

te Oisterwijk

waar Lindeijer voor ruim 20 genodigden

sprak

Jan van de A!ierde (links) en Toon de Laat (rechts), secretaris en penningmeester
van de nog Jonge SDAP-ajdeling (collectie Jo van de Mierde en collectie Annie
van Rijswijk-de Laat).
Reeds op 7 juli 1917 volgde het katholieke antwoord met de oprichting
RK Kiesvereeniging

waarvan Emile Verviers,

De ~atholieke bondsman en sigarenmaker

de latere fascist, adviseur

van een
werd.

Jan van Rijzewijk riep de Oisterwijkse

arbeiders op om alles te doen om "den socialist en den liberaal uit den raad te
weren" . 84 Dat lukte: op 9 juli werd de katholieke vakbondsman H. Douw gekozen, Boons viel met 49 stemmen (4.4%) buiten de boot. In september
een tweede ronde waarin de katholieke sigarenmaker
Oirbans versloeg.
se raad gekozen.

85

1917 volgde

G. Horvers de liberaal G

Zo werden er wel twee katholieke arbeiders in de Oisterwijk-

De SDAP-afdelingsvergaderingen
werden van aanvang af slecht bezocht. De
leden van de afdeling waren vooral sigarenmakers zoals Hub. de Laat, Toon de
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Janus Boons en Jana van de Mierde waren de gangmakers van de sociaaldemocratische beweging in Oisterwijk (collectie Yvonne Müller-Sweering).
36
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Laat, Willeke van de Mierde, Jan van de Mierde, Toon van de Mierde, Willem
Spierings, Terus Boons, Graad van Keulen, Jana Boons-van de Mierde en Janus
Boons. Toon de Laat legde het penningmeesterschap al meteen neer. Willeke van
de Mierde, aangezocht als vervanger, kwam ter vergadering niet opdagen zodat
Jana Boons-van de Mierde zich beschikbaar stelde. Janus en Jana Boons bleven
de spil van de afdeling. Telkens moesten zij toezien hoe gedelegeerden uiteindelijk
congressen zonder reden niet bezochten en een bode voor Het Volk zich even snel
liet benoemen als ontslag nam. Ook de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen verliep verre van eenvoudig. Met veel overtuigingskracht wist Boo,ns
naast zichzelf ook Hub. de Laat en Graad van Keulen te overtuigen 'zich beschikbaar te stellen en een SOAP-cursus over het raadswerk te gaan volgen. Op het
laatste moment trok echter Van Keulen zich terug. Openlijk het lidmaatschap van
de SOAP bekennen, was in Oisterwijk een gevaarlijke zaak. Maar ook in de
ledenvergaderingen kreeg Boons zijn makkers niet altijd achter zich. Over de door
hem voorgestelde contributieverhoging waren de leden helemaal niet te spreken. 86
Tegenwerking van de geestelijkheid maakte het moeilijk om kaders en vergaderruimte te vinden. Boons deed een beroep op het plichtsbesef en het organisatieinzicht van de leden, maar vergaderd werd er in 1918 nauwelijks Y
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Graad van Ke~len, voorzitter van de SDAP-afdeling en zijn bewijs van lidmaatschap (collectie Frans van Keulen).
Boons timmerde zelf flink aan de weg. De afdeling ondernam stappen naar het
gem~~ntebestuur. Voorgesteld werd een huurcommissie te installeren om het
opdrijven van de huren tegen te gaan en verder werd de raad ter overweging
gegeven om goedkoop brandhout aan de arbeiders te distribueren en een toeslag
te verlen~n op g~~ en petroleum. De distributie van levensmiddelen in het dorp
werd stevI~ bekrItIseerd en uiteraard nam de partij deel aan de raadsverkiezingen
van 21 ~eI 1919 waarbij voor het eerst sprake was van algemeen kiesrecht en
e~enredI~e vertegenwoordiging. De SOAP behaalde met Boons en Hub. de Laat
a s kandIdaten 5.3 % van de stemmen, genoeg voor een zetel. Boons trad in de
r~ad ~p v~or het gemeentepersoneel. Hij slaagde er zowaar in de ambtenaren een
uI~kenng ineens te verstrekken vanflOO,-. De door hem bepleite vrije zaterdagmiddag werd niet ingevoerd. Verder stelde Boons voor om kinderen van armlastigen klo~pen .~n schoolpantoffels ter beschikking te stellen en wilde hij een gemeentelIJke bIjdrage voor behoeftige zieken. 88
De SDAP-afdeling telde nogal watjongemannen. Willeke van de Mierde (tweede
van rechts) beheerde het agentschap voor Het Volk, Terus Boons (geheel links)
zou spoedig in het voetspoor treden van zijn broer Janus (collectie Dirkje Boons-de
Graaf).

De activiteiten van Boons waren de geestelijkheid niet ontgaan. Verontrust
schreef pasto~r Van der ~eijden, kort nadat de sigarenmakers de SOAP-afdeling
:adden ~pg~ncht, een bnef naar de bisschop: "Monseigneur, Meerdere jaren
.estaat hier in het geheim met een kleiner getal leden een socialistischen bond der
sIgarenmakers. De laatste tijd neemt deze erg toe; houden geregeld vergadering,
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een vast bestuur; schijnen aangesloten bij den Alg. Ned. Bond; 35 sigarenmakers
zijn hierbij aangesloten, en telkens gaan er van den R.K. Bond daartoe over. Zeker
een ongeoorloofd en verderfelijk iets, waartegen maatregelen moeten genomen.
Op vele plaatsen naar ik verneem, wordt vanden preekstoel aangekondigd dat aan
deze de H. Sacram. zullen geweigerd worden. Om krachtiger en meer met eerbied
te werken, verzoek ik V.D.H. mij te willen berichten wat volgens uw oordeel mij
te doen staat, hoe ver wij in dezen zaak kunnen gaan en of er mogelijk vaste
gelijkvormige formules zijn om die maatregelen toe te passen". 89 Het eerste
slachtoffer was Toon de Laat. Hoewel hij al enige tijd geen bestuursfunctie binnen
de SDAP meer vervulde, dreigde zijn kerkelijk huwelijk in 1918 te stramien op
een verbod uit het Wetboek van Kerkelijk Recht. De vicaris-generaal van het
bisdom Den Bosch J. Pompen liet evenwel aan pastoor Van der Meijden weten
dat zo' n verbod vanwege de zwangerschap van De Laats aanstaande ook het
welzijn van het "prolis nasciturae" zou aantasten. Daarom mocht het kerkelijk
huwelijk uiteindelijk toch doorgang vinden maar aan De Laat zou wel de communie geweigerd worden indien hij lid bleef van de socialistische bewegi~~. "T~r
voorkoming van ergernis" zou bovendien het huwelijk niet tijdens een heilige mIS
mogen worden voltrokken." Na deze kerkelijke pressie kwamen we Toon de
Laat in het notulenboek van de SDAP niet meer tegen.
Op het einde van 1918 zou de geestelijkheid opnieuw haar kracht demonstreren. November 1918 was een roerige maand. De Russische revolutie was nog
nauwelijks verwerkt of er braken opstanden uit in Duitsland. In Nederland heerste
bij de arbeidersklasse grote onvrede over de voedseldistributie, ook in Oisterwijk
waren de levensmiddelen op de bon en schaars. Maar de verstoring van de openbare orde leek in het dorp toch beperkt te blijven tot gevechten tussen de lokale j~ugd
en de ingekwartierde soldaten. Toen SDAP-leider P.J. Troelstra echter revolutionaire taal uitsloeg, zag rechts Nederland de kans schoon. Zowel de protestanten
als de katholieken kwamen in actie, in het gehele land werden burgerwachten en
afdelingen van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm opgericht. In het Kerkklokje
verscheen een oproep van 'Het Comité van Recht en Orde'. Daarin hadden
raadsleden en industriëlen zitting genomen. Namens de katholieke arbeidersbeweging zaten J. de Hart (sigarenmaker) en de raadsleden H. Douwen H. Zwerts in
het comité. Daarnaast was er in het dorp een burgerwacht opgericht bestaande uit
75 oud-militairen onder leiding van majoor Van Kinschot. 91
Het initiatief voor een burgerwacht kwam van de pastorie. Kapelaan J. Sanders
vertelde de opgetrommelde leden van het Comité van Recht en Orde dat er van
hogerhand verzocht was een burgerwacht op te richten. Sanders zou de eerste
vergadering van het Comité van Recht en Orde leiden maar hoedde zich er voor
om de indruk te wekken dat de oprichting van het Comité enkel een zaak van de
clerus was: "Wij menen het goed met de belangen van het land en het gaat ook

niet van de geestelijkheid uit, doch wij zijn alleen aangesteld om te onderrichten
en een kleine leiding te geven". 92 Sanders sprak vol vuur over het 'rode gevaar'.
Hij had daarvan al eerder acte de presence gegeven in het KerkkloJqe: "niemand
schame zich katholiek vereenigd te zijn, niemand schame zich uitgelachen te
worden door den nietswaardigen enkeling aangesloten bij de partij der grootste
domooren die er bestaan, ik bedoel het Nederlandsch Vakverbond (N. V. V.)
welken bond wij hier ter plaatste door onze degelijke R. K. Organisatie, propaganda
en goed voorbeeld kapot moeten maken tot den laatsten man". 93 Janus Boons
benadrukte dat de katholieke geestelijkheid voor de bezittende klasse had gekozen
en hij citeerde hiervoor uit de rede van Sanders zoals die afgedrukt stond in Het
Huisgezin: "Van hoe groot belang is het niet voor ons de bestaande orde te bewaren. En daarvoor moeten wij allen strijden; niet alleen de arbeider maar ook de
burgerij, die zich helaas in zoo klein getal, in vergelijking tot de eersten voor den
Vrijwilligen Landstorm hebben opgegeven. Hebben de laatsten dan niets te verliezen? Als 't eerste (n.I. uw geloof te behouden) u niet genoeg prikkelt, denkt dan
ten minste ook aan uw privaatbezit, uw geld, uw brandkast". 94

Het va~ndel.~an de Oisterwijkse Burgerwacht
van Ûlsterwijlç},

(Streekarchivariaat

in het Kwartier
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De gemeenteraad besloot het salaris van de veldwachters flink te ver~ogen. De
d d cht dat "een flinke salarieering" de "betrouwbaarheid
slechts 10 de ha~d
kar
a ken" 95 Op zondag 24 november trok een gezagsgetrouwe demonstratie
an wer
.
. D K nst
iib
' Kunstkring naar het Kerkplein. De katholieke harmome
e u. van H UlJ ers
..
..
d
krin mocht voorop, het neutrale Asterius moest achteraan zijn partij :egen e
g.
bI
N het 'Wilhelmus'
'Wien Neerlandsch Bloed en een
revolutie mee azen.
a'
h .
toespraak van middenstandsvoorzitter
Koolen, toog de stoet naar het g~meente UlS
waar burgemeester

J. de Keyzer in vol ornaat en op het balkon de motie van trouw

aan de koningin

in ontvangst nam. 96
•
.
•
. he malaise waarin de sigarenindustne
Zich op dat moment
De economisc
.
H .fk
bevond, hielp de geestelijkheid nog een handje. Het aantal a~~eiders °r~e
f u~ . a~
lie in 1918 terug van 147 naar 75.97 Velen vonden werk.~IJ de NV. e er a ne
Oi~terwijk. De leerlooiers konden echter minder gemakkelijk da~ ~e sigarenmakers
.
O· t
iik werk vinden De afhankelijkheid van OisterwlJkse patroons was
buiten
IS erWIJ
.
aldus groter geworden.

vergaderruimte zodat de ledenvergaderingen
in de openlucht gehouden moesten
worden. Boons werd ontslagen op De Huifkar. Als raadslid wees hij op de illegale
lozingen van schoenfabriek Roosen waarvan de directeur tevens wethouder was. 98
Daarmee was de mogelijkheid om werk in Oisterwijk te krijgen definitief van de
baan. In oktober 1920 nam Boons ontslag als raadslid en verhuisde
dam waar hij propagandist

voor het zuiden werd van de Nederlandse

bleef hij tot 1925 toen hij wegens bezuinigingen
brief betreurde

naar Amster-

de afdeling Oisterwijk

Janus Boons: "Vele moeilijkheden

Bond. Dat

ontslagen werd. In een bittere

van de moderne bond het wegvallen

had hij te overwinnen.

van

Men behoeft slechts te

denken aan het Oisterwijksche

geval in 1919, hoe hij werd gebroodroofd

alleen

omdat hij een taaie, onwrikbare

strijder was voor onze beginselen en tevens raads-

lid voor de SDAP, waar hij met succes opkwam voor de belangen van de arbeidersklasse.

Hij verwierf hierdoor sympathie van groote groepen van arbeiders

dit bij uitstek katholiek
machthebbers

plaatsje.

Dat vonden de heeren geestelijken

in

en andere

te bar. Het gevolg was dan ook, dat hij geen werk meer in Oister-

wijk kon vinden. Zelfs in Tilburg en meer andere plaatsen wisten geheime machten
uit Oisterwijk

hem eruit te wippen. ( ... ) Hij, die een groot deel van zijn leven

geheel belangenloos in dienst stelde van de arbeidersklasse en dat deed onder de
moeilijkste omstandigheden,
verdient meer dan onze gewone waardering" .99

2.3 Een beweging zonder leider
Intussen was de malaise in de Oisterwijkse SDAP verder toegenomen.
als secretaris/penningmeester
in 1919 vanuit Deventer
niet-katholiek
Deventer.

vervangen door Jan Glotzbach.

Boons werd

Deze arbeider was

naar Oisterwijk gekomen maar kon het als SDAP' er en

slechts twee jaar volhouden. In 1921 vertrok hij weer schielijk naar

Door het aftreden van Graad van Keulen als voorzitter,

Boons, de jongste

broer van Janus, op die post terecht.

zijn zestiende jaar als weesjongen

100

kwam Terus

Terus woonde vanaf

bij zijn broer Janus in. Hij maakte daar niet

alleen kennis met het portret van Troelstra dat in de huiskamer hing maar ook met
de idealen van Janus en Jana. De geestelijkheid
tuut voor missionarissen

gestuurd

maar lang hield hij het daar niet vol. Terus

Boons wilde "niet bidden maar doen"
met Dirkje de Graaf uit Numansdorp.
Janus Boons in 1922, kort na zijn gedwongen vertrek uit Oisterwijk (collectie Yvonne
Müller-Sweering).
..
k in de gemeen's Avonds laat kwamen mensen Boons bedanken voor zijn wer
.
..
.
S· d 1919 beschikte de SDAP met meer over
teraad, openlijk kon dat met. 10 s

42

maar via Mina Toemen,
naast haar eigen woning.
vervangen.

had hem naar een opleidingsinsti-

.101

Na zijn militaire

Als 'rooien'

dienst trouwde

hij

konden ze geen huis krijgen

de ex-vrouw van Frits van Dartel, kregen zij een huisje
Terus stond voor de moeilijke

opgave om Janus te

Begin 1921 gingen er geluiden op in de Gewestelijke Federatie Noord-Brabant
van de SDAP om het weekblad De Strijd op te heffen omdat het te duur was. De
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.
.
wïk was daarover zeer verbolgen omdat "zulks niet in het belang
afdehng Oister
J
"'d
n" 102 Het aantal sigarenmakers op De
..
d
paganda 10 t ZUI e .
zou zijn voor . e pro
.
n de .aren twintig teruglopen en hoewel de NV
Huifkar bleef 10 het begm va
. J idd van 149 naar 463 arbeiders (waarvan
Lederfabriek van 1920 tot 1924 U1tbr el' e onmgen liet bouwen, wist de SDAP
.
O·
ijk) en 100 ar bel dersw
202 van buiten
isterwu
n De Nederlandse Bond
I
. t een aanhang te verwerve .
onder dit nieuwe pro etanaa g
liik
mmissie voor werklozen. De
in de plaatse lJ e co
trachtte een plaats te verwerven
h st met het stellen van een
d
kte echter geen aa
RK Tabaksbewerkers b on maa
.
de in de commissie kon komen.
.
k
modern georgamseer el>
'.
kandldaat, zodat er 00 geen
id en ri
De Striid de arbeiders op zich
d
se lakshel en nep 10
"
Terus Boons heke.lde e ro~~
'k I had een voor Oisterwijk sprekende kop:
modern te orgamseren. Zijn arti e
.. di I
t" 103
"Ontwaakt, gij ie s aap .

stembus mochten. Een stem op een Rl( arbeiderskandidaat
werd ontraden omdat
deze in de kiesvereniging overheerst zouden worden door de 'heren'. De SDAP
wilde prioriteit geven aan een behoorlijke bezoldiging voor het gemeentepersoneel,
volksgezondheid,
bouw van gemeentewoningen,
gemeentelijke verzorging van
zieken en gebrekkigen,

drankbestrijding,

armenzorg,

en kosteloos lager- en arnbachtsonderwijs.P'

belasting naar draagkracht

Het mocht niet baten; Terus Boons

verzamelde met 67 stemmen slechts 3.7 %, een verlies ten opzichte van 1919 van
1.6% en onvoldoende voor een zetel. De partij-afdeling kwijnde weg. Het ledental
dat bij aanvang
negen.?"

van de afdeling dertien bedroeg,

Een aantal sigarenmakers

was eind 1920 geslonken

tot

(onder andere Willeke van de Mierde

en

Willem Spierings) was inmiddels weer lid geworden van de RK Tabaksbewerkersbond.
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De protestantse

fabrieksarbeider

J. Steffers, in 1917 nog afdelingsverant-

voor het fonds van het partijblad Het Volk, verzocht in 1922 pastoor

woordelijke

Van der Meijden toestemming

om met zijn gezin katholiek te worden. De doopceel

van Steffers werd grondig gelicht. Van der Meijden rapporteerde
"Joannes Steffers heeft mij gezegd alsdat hij voor zijn huwelijk
van zijn vrouw,
vrouw"

wel eens te gemeenschappelijk

Desondanks

.107

en kerk na de novemberdagen

SDAP-afdeling
over. 108

met een zuster

heeft,

adviseerde de pastoor om de ex-SDAP'er

den tot het katholieke geloof. De economische
van overheid

geleefd

de bisschop:
als man en
te laten toetre-

malaise en de verhoogde

repressie

in 1918 maakten het werken in de

zwaar. Op 1 januari 1928 waren er nog slechts vier partijgenoten

2.4 Een tweede balans, 1910-1928
In de jaren tussen 1910 en 1920 wisten de katholieke vakorganisaties
te boeken in de schoen- en lederindustrie.

De eerste katholieke

bovendien

nadat de SDAP voor het eerst met een

hun intrede in de gemeenteraad,

eigen kandidaat

te weten Janus Boons was gekomen.

tot Van Dartel voorzichtig

Terus Boons, hier met zijn v:-ouw
DirJge de Graaf, trachtte In d.e
jaren twintig de.soci~al-d~l:wcratlsche beweging In Ozsterwljk levend
te houden (collectie Dirkje Boons. De Striid een oproep om bij de raadsverkieEnkele maanden later verscheen

10
. Ij
.
an Janus Boons voor het
n De 10spanmngen v
zingen op Terus Boons te stem~e.
d
maals gememoreerd. Het artikel
d
mlashgen wer en nog
I
gemeentepersonee
en e ar
b .d
en die voor het eerst naar de
besteedde met name aandacht aan de ar el ersvrouw

op. Met spreekuren

een zekere populariteit
de beweging

arbeiders

bij de katholieke arbeiders.

deden

Boons trad in tegenstelling

thuis en voorstellen

ring van de leef-, woon- en werkomstandigheden

voor verbete-

van de Oisterwijkers
Het ideologische

kreeg hij

verhaal van

werd via het weekblad De Strijd aan de man gebracht.

De Eerste Wereldoorlog
beweging

Graaf).

successen

maar in Oisterwijk

bood weliswaar nieuwe perspectieven

voor de linkse

liep het tijdperk van de reizende sigarenmakers

ten

einde. Deze tamelijk zelfstandige en vrije arbeiders hadden steeds hun nek durven
uitsteken om tegen de belangen van ondernemers
Maar de Oisterwijkse
geworden

arbeiders

van Oisterwijkse

en geestelijkheid

waren na de Eerste Wereldoorlog

patroons.

Het werd daardoor

op te treden.
afhankelijker

gemakkelijker

om de
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beweging kopschuw te maken door een voorbeeld te stellen. Al ras overkwam dit
SDAP-voorzitter en raadslid Janus Boons. Hij werd in de crisisjaren rond 1920
als eerste ontslagen. De beweging raakte daarmee haar stuwende kracht kwijt en
de binding van de arbeiders aan het Oisterwijkse bedrijfsleven maakte de kans op
nieuwe kandidaten voor het 'slachtofferschap' niet groot. Net als ten tijde van De
Toekomst zagen de socialisten in het (anoniemere) geschreven woord een mogelijkheid. Het weekblad De Strijd werd in de afdeling sterk gewaardeerd en als belangrijk propagandamiddel gezien. Maar ook daarmee diende de straat op te wor.?en
gegaan en buiten Terus Boons waren er weinig gegadigden voor het colporteren.
Zo kon het gebeuren dat in 1922 de verkiezingscampagne voor de SDAP weer
van buiten Oisterwijk gevoerd moest worden. Op 1 mei 1922 deden SDAP'ers
met kranten Oisterwijk aan. Het Kerkklokje gaf een voorstelling van zaken alsof
de duivel persoonlijk langs was gekomen: "Mannen met harde trekken, ontevredenheid op aller gelaat. Ze zingen van strijd .... verdrukking .... Ze brengen de
blaadjes binnen, huis voor huis, maar al onze Hoogstraters scheurden ze aan
stukken of wierpen ze in het vuur. Bravo! Bravissimo! Moeders! Zoo hoort
't".109 Het katholieke weekblad Brabants Centrum van A. Zoetrnulder becommentarieerde een tweede bezoek van de SDAP'ers in weliswaar minder gespierde
maar niet minder venijnige taal: "'s Avonds kwamen twee, met roode bloemen
versierde vrachtauto's volgepropt met SDAP'ers, die ons warm trachtten te maken
voor de socialistische lijst, door ons dorp getuft. Ze wekten een minieme belangstelling, maakten veel lawaai, joegen als altijd veel stof op en verspreidden een
onaangename geur. De vrachtauto's bedoel ik" .110In juli 1922 stemde, bij de
kamerverkiezingen, slechts 2.8 % van de Oisterwijkers op de socialist Vliegen,
een electoraal dieptepunt voor de beweging. Slechts één Oisterwijker durfde op
de CPH van Wijnkoop te stemmen en werd daarvoor door het Kerkklokje flink
in het zonnetje gezet.
Toegang tot de lokale media hadden de socialisten niet. Wel kon Terus Boons,
tijdens het kortstondig verschijnen van Brabants Centrum, een ingezonden brief
over de plaatselijke werkloosheidscommissie in dat blad plaatsen. Het Kerkklokje
maakte daarentegen wel gewag van alle namen van hen die het indienen van een
SDAP-lijst voor de raadsverkiezingen hadden ondersteund. Deze plaatsing van
de namen, net nadat het blad de SDAP'ers voor duivels had versleten, zal de
betreffende personen nog het meest het 'kruisigt hen' gevoel hebben gegeven. Het
getuigt dan ook van moed dat een dertigtal mensen waaronder Hub. de Laat, Toon
Raaijmakers en Jantje Werts toch een handtekening voor Terus Boons zette.
Het merendeel der Oisterwijkse arbeiders bezat die moed niet. De jaren 19201925 betekenden crisis en werkloosheid. De NV Lederfabriek nam weliswaar
steeds meer mensen aan maar kon deze wel uitkiezen. De weeklonen werden er
verlaagd vanf25,13 in 1924 tot f23 ,04 in 1928.111Janus Boons, als propagandist
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die beschutte familieband losser werd, ging het met de SDAP-afdeling

snel bergaf-

waarts.

3 Een nieuwe beweging en een eigen gebouw, 1928-1940

SDAP. Na eenige dagen heeft Boons een zeer kameraadschappelijk
onderhoud
gehad met onze nieuwe pg, welke geheel belangeloos dit gebouw voor onzevergaderingen disponibel stelde. (... ) Laat ons hopen, nu wij weer in de gelegenheid
zijn behoorlijk met elkaar te overleggen, dat onze afdeling spoedig groter wordt.
Allen betuigen hun voldoening
eerst niet aangesloten,

3.1 Amsterdammers geven de SDAP-afdeling nieuwe impulsen

A-dam was, is hij nimmer overgegaan
donkere

Terus Boons kon de afdeling nog net in leven houden. Door het qntbreken
vergadergelegenheid

en kader kwamen er tot 1928 echter nauwelijks

van

activiteiten

van de grond. Op 29 maart 1928 werd er voor het eerst weer een huishoudelijke
vergadering

belegd. In de. notulen werd deze gebeurtenis

"Als gevolg van het ontbreken
meer op een behoorlijke
onze afdeling.

ener vergadergelegenheid,

uitvoerig beschreven:
is er sinds jaren niet

manier gewerkt kunnen worden aan het groot maken van

Door het tot onze afdeeling toetreden van pg Joh. Visser zijn wij

door hem in staat gesteld te vergaderen.

Zoo waren wij dan bijeen in den behoor-

over deze gang van zaken. Visser zegt, al was hij

toch veel voor onze partij te voelen. Vroeger,

Zuiden

ziet op welke manier men ons hier bemoeilijkt

onverantwoordelijk

toen hij in

zich op te geven. Nu hij echter in het
vindt hij het

zich niet aan te sluiten. Het is niet de bedoeling zich in details

in onze beweging in te werken, dat moeten de jongeren
beweging moreel en financieel
maken" .114

doen, hij zal echter onze

bijstaan om de afd. SDAP Oisterwijk

groot te

Jan Visser was in 1875 in Amsterdam geboren en studeerde daar architectuur.

In 1925 was hij met zijn vrouw Jacoba Aldenberg verhuisd naar Oisterwijk.' "
Zij woonden eerst op D 227 (Jabaja Hol, het huis op de hoek Vennelaan-Adervendreef). Vandaar werd verhuisd naar De Klomp, een huis gebouwd op de spie van

lijken atelier van pg Visser. ( ... ) Aldus begint Boons te vertellen dat hij van het

het Klompven.

PB de mededeling heeft ontvangen dat Joh. Visser lid wenscht te worden van de

ontwikkelde

Samen met zijn schoonzoon,

de tuinarchitect

John Bergmans,

Visser een plan voor de bouw van het villapark Gemullehoeken

aan

het Klompven. Een schildersatelier Ct Kapelleke) en een modelwoning (d'Instuif)
werden gebouwd. Beide zouden later dienst doen als woning van de familie Visser.

In 't Kapelleke organiseerden

Visser en Bergmans in 1926 een gedurfde tentoon-

stelling van moderne kunst waarbij bekende namen als Zadkine, Picasso, Charley
Toorop en Raoul Dufy niet ontbraken evenmin als de communistische

kunstenaars

Chris Beekman en Peter Alma. Vissers' schoonzoon,

Han Weze-

laar, maakte enkele beeldhouwwerken

de beeldhouwer

voor de buitenzijde

van het schildersate-

lier.!"

De architect Jan Visser trad in 1928 toe tot de SDAP (collectie Jan Visser).

Het schildersatelier het Kapelleke (rechts een binnenopname) en de ernaast gelegen
woning d 'Instuif deden beide dienst als vergaderlokalen van de socialistische
beweging (collectie Jan Visser).
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Met Visser in de geledingen werden de zaken in de SOAP-afdeling groots aangepakt: Secretaris Nelis Coeleveld deed een beroep op de afdeling Tilb~rg .om
ondersteuning voor een openbare vergadering, die voor het eerst sedert ben Jaar
weer georganiseerd werd: "Deze gelegenheid hebben onze tegenstanders benut
om het Oisterwijkschen publiek op alle mogelijke manieren de SOAP en de
Moderne vakbeweging voor te stellen als minderwaardig gedoe. Nu is er een
terreintje beschikbaar in het villapark Gemullehoeken tegenov~r het grote ~otel
Bosch en Ven. Onze pgt. Visser heeft ons dat bezorgd. Daar rs op 25 mei een
openluchtmeeting met C. Woudenberg, aanvang 5 uur." 117

bleek weer levensvatbaar, met name onder de jongeren.

Wij roepen U op voor de

GROOTE OPENBARE

VERGADE

RI NG

W~mBrugman (links) bracht het bestuur van de SDAP weer tot leven (collectie
WtmBrugman). San van Dongen (rechts), voorzitter van de afdeling (collectie Ties
Koster).

die gehouden wordt op

DINSDAG 28 MAART, des avonds half acht.
in D'Instuif, Klompven. Oisterwiik

3.2 'Liever eerst het schip zien en dan de vlag'

SPREKER:

F. J. JURGENS,
.

HOOFDBESTUUR

'

DER FABRIEKSARBEIDERSBOND

De Sociaal-democraten vergaderen in d 'Instuif (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Archief SDAP-Oisterwijk).
Op de vergadering van 31 augustus 1931 werd Wim Brugman .aangesteld als
secretaris van de afdeling. Brugman, geboren op 14 november 190410 Amsterdam,
was aldaar werkzaam geweest als archiefbeheerder . In 1928 had hij ontslag
genomen omdat het moeilijk bleek om in de hoofd~~adaan .~oonruimte ~ekom~n.
Via de Amsterdamse Ledermaatschappij kwam hij met Zijn vrouw Mien Beijer
in Oisterwijk terecht. ns Evenals Visser koos Brugman pas na h~t aanzien van
de katholieke samenleving in Oisterwijk voor de socialistische beweging. Verschafte Visser vooral de randvoorwaarden (vergaderlokaal en financiën), Brugman zou
de propaganda voor de beweging weer tot leven brengen..
.
De oude garde van sigarenmakers werd afgelost door buitenstaanders Uit
Amsterdam die de organisatiekracht van de afdeling flink uitbreidden. Toen Terus
Boons in 1929 naar Tilburg vertrok, om er als agent van De Centrale te gaan
werken klonk het optimisme door in de afscheidsbrief van hem en zijn vrouw
aan het afdelingsbestuur: "Houdt moed jongens, het mooie doel wat gij allen door
lid te worden van de SDAP hebt gesteld moet verwezenlijkt worden. De ge~st ~an
de Oisterwijksche bevolking en vooral bij de jongeren voelt zich in onze.:lch~1Og
gedreven" . 119 De 'boozen geest' - die verdreven leek door de geestelijkheid -

Op de SDAP-Iedenvergadering van 24 september 1929 kwam M. van den Boogaard met een initiatiefvoorstel. "Vd Boogaard zegt dat hij het op hoge prijs zou
stellen wanneer wij weer eens gingen demonstreren, dat wij dan ook eens een
mooie vlag mede konden voeren, zulks ter verfraaiing van ons clubje dat anders
altijd met ledige handen op stap gaat. (... ) Visser zegt, dat het naar zijn mening
de tijd nog niet is om aan het aanschaffen van een vlag te denken, daar er wel
andere dingen zijn die meer nodig zijn. De overige sprekers zijn allen van dezelfde
mening ook zij zouden liever eerst het schip zien en dan de vlag (bedoeld wordt
het eigen gebouw)". 120 De architect Visser vormde vanaf dat moment de hoop
van de afdeling om bouwtechnisch en financieel een eigen pand te kunnen realiseren. In de jaren 1930 tot en met 1933 deed Visser herhaaldelijk mededelingen op
de vergaderingen over het 'eigen gebouw' waarbij het probleem van onvoldoende
financiën telkens terugkeerde. De ledenvergaderingen vonden plaats in het schildersatelier 't Kapelleke of in de huiselijke kring van mevrouw Visser-Aldenberg.
Er werden in 't Kapelleke openbare bijeenkomsten van de SDAP belegd met de
Tilburger Bart van Pelt en de Eindhovenaar Kees van Lienden.
Intussen was op 10 november 1930 een Vereeniging 'Het Eigen Gebouw' in
het leven geroepen, die voornamelijk steun ontving van de moderne bond van de
sigarenmakers en de kleine bond van fabrieksarbeiders. Ook Terus Boons was bij
de steunbeweging voor het te realiseren pand betrokken. Op de ledenvergadering
van de Nederlandsche Vereeniging van Fabrieksarbeiders (NVFA) zette hij het
doel van de Vereeniging uiteen. Voor vijf centen per week kon men lid worden
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van 'Het Eigen gebouw'. Ook de NVFA had in Oisterwijk met tegenwerkin~ te
kampen. Aanvankelijk kon zij nog vergaderen in café Den Ossenkop van Lapren
aan de Udenhoutscheweg,
maar in 1931 zat ook deze vakbond zonder vergadergelegenheid.121

In het café van Marinuske

van d~.n Boogaard

aan de Spoorlaan

werden wekelijks de financiële zaken van de partij, de bonden en de V ARA afgewikkeld.122

aantal kaderleden bij. In 1931 werd in Oisterwijk een jeugdgroep opgericht onderleiding van mej. Brugman. De groep kreeg de beschikking over een terreintje van
Visser om sport en spel te kunnen beoefenen. 126 Een jaar later namen 127 Rode
Valken deel aan eenjeugdfeest voor de Brabantse jeugdgroepen. Visser stelde een
stuk land met autogarage en landhuis beschikbaar. 127 Visser en dominee C. Kunst
waren als gasten bij dit Rode Valken kamp aanwezig. Het culturele element in
de partijactiviteiten
nam onder hun invloed toe. Opvoeding, drankbestrijding
en
antimilitarisme

kwamen voorop te staan."

.

Eigen .gebouw geopend
I

I

Thans krijgt de propaganda
voor de. sodalistische.,
idee een groote kans

I

OlsterwIjk. -. Zondag.
Heden'had In bet schoon. Brabantsche dorp
Olsterwljk na jaren van-moetsamen
arbeid en
· taal volgehouden strljd. de reeds eerder aan-·
gekondlgde opening plaats van .,De Schuur".
het nieuwe volksgebouw van onze OIsterwijk- .
.sche beweging.
..
• .
, Aan belangstelling. Iieeft het ongetwijfeld
1
niet ontbroken.
Uit .schler alle deelen van.
Brabant hadden onze mensenen zich opge-·I
~~~r~ig o~
t:~~~l\lke opening tegen- 'Ii
Tegen twee uur werden allen tot het gebouw
toegelaten. waar In het stemmige zaaltje weldra een geestdrUtlge
stemming heerschte
waaraan muziek en zang het noodlge toe'
deden. Zaal en podium waren danig In. de
bloemetjes gezet.
Tal van telegrammeneen- andm gelukwenl
sehen waren Ingekomen. Toen om ruim twee' !
·uur kameraad Kees van Lienden, voorzitter
van de vereenlging "Eigen gebouw" den hamer" ! ~
!let vallen. was de zaal tot In alle hoeken met'
genoodlgden en belangstellenden
gevuld.
· Eindelijk. zegt Van Llenden. Is vandaag de
dag bereikt, dat we, In ;OIsterwllk ons eigen ~ ,
gebouw' :,De scnuur" kUnnén openen. juist op
denzelfden datum. dat In 1917 de eerste huls,houdeluke
vergadermg , der pártU-afdeeUn~·
werd gehouden.
~i.
.
Spr.. schetst Uitvoerig de 1Udensgeschiedenlll,
die onze oisterwukscne
kameraden
hebben
doorgemaakt" Vooral broodroof was oorsaak-:
dat steeds de beste krachten
uit Olsterwijk
moesten vertrekken. waardoor van een nor. , male ontwlkke!lng der arbeldersbewegtng geen
sprake .kon zijn.
,
Wat de overgebleven. kameraden OOk,pOOg'':
,den. de zaalmoe!!Ukheden
bleven bestaan.
· ·ElndelUk was het onze kameraad Jan visser,
, raadsl1d en architect. dle' beslag wist te leggen'
op een aantal
krotwoningen.
In de plaats
waarvan dit gebouwtje Is verrezen, dat weer
dank zij visser's architectonische
bekwaamheid Is geworden tot een uitstekende vergader- ,
gelegenheld voor onze Olsterwijksche kameraden, Van nu af. zegt spr .• moet het mogelijk
zijn. dat onze Olsterwijksche
arbeidersbeweging zich geleldeltlk aan gaat ontplooten.
De hoop uitsprekende,
dat het zoo moge
zijn. verklaart spr. het eigen gebouw voor gelopend.
,
,
Nadat staande door alle aanwestgen de "Internatianale"
was gezongen, was het woord
aan de afgevaardIgden
der verschillende instanties, voor het overbrengen van hun gelukwensenen en fe!lcltatles. VrUwel aUe sprekers
deden hun hartelijke woorden van een ot ander geschenk vergezeld gaan.

~:1n~:n

A.J.A. van Santvoort. penningmeester
van de SDAP-afdeling van begin 1930 tot
oktober 1933 en belast met de financiën
voor een eigen gebouw (collectie Hubert
de Laat).
Uiteindelijk

,A

>

was het in 1933 dan zover. Visser kreeg de mogelijkhei~

huisjes aan de Hoogstraat
het volksgebouw

te kopen. Op de plaats van deze krot~omngen

De Schuur en twee woonhuizen.

in het andere woonden partijgenoten
Bekkers.123
van Lienden,

voorzitter

zoals Graad van Keulen, A.C. Plooy en Kees

van de vereniging

1933 kon de voorzitter

~prak Ke~~

'Eigen Gebouw' '. de opemngsrede.

van de SDAP-af~elmg

vol trots de leden voor de eerste huishoudelijke
.
b
eigen ge ouw.

verrezen

Het ene huis werd verkocht,

Bij de opening van De Schuur op zondag 13 augustus

Op 29 augustus

om vier oude

vergadenng

San van D~ngen

verwelkomen

in het

125

3.3 Meer culturele activiteiten in de beweging
Met de komst van de familie Brugman naar Oisterwijk,

kreeg de SDAP er een

I

Het volksgebouw De Schuur (collectie Leo en Cisca Bekkers-van Oers). Onder
de kop 'Vaste voet in Oisterwijk' kondigde Het Volk de opening aan van het
volksgebouw De Schuur (Het Volk, editie Utrecht, 14 augustus 1933).
53

die de sigarenmakers in het vaandel hadden gedragen, werd minder en minder een
z~ak waar de partij-afdeling zich mee bemoeide. In 1932 werd in de garage van

Dominee Kunst was vanuit Frederiksoord op 20 maart 1921 bevestigd als "herder
en leraar" van de hervormde gemeente in Oisterwijk. 128Met zijn onafscheidelijke
pijp, zijn rijtuig en daarna zijn Fordje (een van de eerste in Oisterwijk) was de
op de Pastorale aan de Vennelaan wonende dominee een markante verschijning
in het dOrp.129 Kunst was geheelonthouder

en begaan met het lot van de arbei-

ders. Zo bezat hij een aantal huizen in de Boxtelsebaan
arbeidersgezinnen.
beschikking

Overigens

stelde de hervormde

aan mensen die problemen

die verhuurd

werden aan

gemeente meerdere panden te

hadden met het vinden van woonruimte.

deze diaconiewoning
het katholieke

aan woonruimte

komen. Johannes Steffers moest

echter in 1923 weer verlaten toen hij was overgegaan

geloof. 130G. Perk pleitte in de hervormde

kerkeraad

t~rklaasvierin~en in De Schuur plaats voor de kinderen van de leden. De NVFA
hield er haar hchtbeeldenavond~n en ook het Instituut voor Arbeidersontwikkeling
(IV AO), warm gesteund door Visser, vergaderde in De Schuur. Filmvoorstellingen

De huisjes van de diaconie bij de hervormde kerk werden verhuurd aa~ arme
gezinnen. Zo konden ook de sociaal-democratische
en protestantse families Van
Thuyl en Steffers in Oisterwijk

Visser de film ':'an. het westelijk front geen nieuws' vertoond; er aan vooraf ging
een tentoons~elhng In het café van Marinuske van den Boogaard waar ook gebroken geweertjes verkocht werden. 132Onder leiding van dominee Kunst werd een
drankbestrijdingstoneelstuk
opgevoerd in De Schuur. 133Jaarlijks vonden er Sin-

naar

voor uitbrei-

ding van het aantal arbeiderswoningen
omdat "protestantsche werklieden niet in
onze gemeente kunnen komen omdat er voor hen geen woning te krijgen is" .131

met sprekers sloegen goed aan. Zo kwamen er 76 bezoekers op de filmvoorstelling
van 10 november.1937.

waarvan slechts zeventien lid waren van de partij. \34
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De SDAP zette z.ich ook in .Oisterwijk in voor de kinderen uit de Spaanse burgerO~:kl)Og
(Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Archief SDAP-OisterWIJ

.

De Schuur ontving vele gezelschappen
het cabaret Menist uit Amsterdam.

zoals De Stem des Volks uit Tilburg en

Maar met de terugloop van het ledental in de

jaren dertig werd het financieel gezien steeds moeilijker om De Schuur te behoud en. 135K ort voor de Tweede Wereldoorlog voelde Visser zich zelfs gedwongen
het gebouw te liq~.ideren of te verkopen. Het NVV stelde zich daarop garant voor

De geheelonthouder en anti-militarist C.
Kunst stond in Oisterwijk bekend als een
rode dominee (Hervormde Gemeente Oisterwijk).

enkele noodzakelijke
of het ge~ouw
d~mocratIsche

reparaties en een commissie ging zich buigen over de vraag

met extra middelen van de plaatselijke
organisaties

Uitbrak doorkruiste

te behouden

deze plannen.

afdelingen

van sociaal-

was.!" De oorlog die op 10 mei 1940

De Schuur werd eigendom

van de familie

Kunst en Visser gingen in de jaren dertig vooral aandacht besteden aan de drankbestrijding en de culturele vorming van de arbeiders.

De sociaal-economische

strijd
55
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Linthorst die er een fabriekje in begon waarin vele jonge Oisterwijkers
vonden en zich daarmee konden onttrekken aan de Arbeidsinzet.

werk
voor Oister~ijk om Zwart Front te kunnen bestrijden. Als kandidaat noemde hij
de gewestelijk secretaris W. van Deelen, die op 15 februari in De Schuur had
gesproken over 'Tegen fascistische dwang, voor socialisme en vrijheid'.
C.
Woudenberg, landelijk secretaris van de SDAP, kon niet voldoen aan het verzoek
van Brugman. Er waren meer plaatsen waar zich fascisten bevonden. Brugman
s~hreef daarop Van Deelen zelf aan maar kreeg een boze reactie terug: "Ik kan
me~ anders ze.ggen dan dat men er in de partijleiding

vreemde ideeën op na houdt.

Er IS nog nOOIteen partij vooruit gekomen door het fel bestrijden van een andere.
Wel komen wij vooruit d~or werken en daar ontbreekt het in Oisterwijk nog wel
eens a~n. (. .. ) Met slapheid hebben we nooit iets bereikt. Er moet gewerkt wor~en. Niet door één man die van buitenaf wordt aangevoerd,
In Oisterwijk zelf". 140
r.a
Wij

noocilgen

U

uit

tot

bijwoning

~el1bare Ver a le 'ng

v",n «0

OPENLUCHT VERGADERING
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lid Provinciale Staten.
Pmpagàndist. N. V. V.,
Gemeenteraadslid
van Eindhoven.

3.4 Werkloosheid en Zwart Front
In 1931 begon de werkloosheid
steunregeling,

:dc~~~gd':~~;":îJË~~~e
nebeel

ons

Vol!...achree

UiC\"Ooerl"",van he. Pbn

beeeekend

S. D. A. P.

De Oist~rwijkse
de Arbeid.

en in 1934
met

Graad van de Mierde.!" Van enige activiteit van die afdeling

bleek niets terug te vinden.
Wel zeer ijverig toonde zich de fascistische
onder werkverschaffingsarbeiders

beweging

kreeg deze beweging

Brugman vroeg het SDAP-hoofdbestuur

Zwart Front.!" Ook
steun. Partij secretaris

om een bezoldigd propagandist

speciaal

ERVIERP:

de Crisis en
de Staking in Twente
A"nvang: 7 uur.

Aanvang: 7 uur.

De Oisterwijkse sociaal-democraten
vergaderden in de jaren dertig veelvuldig over
de ge~olge~ van de economische crisis (Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis, Archief SDAP-Oisterwijk).

met lonen van 30 cent per uur. De

crisiscomité

o

,

N. V. V.

flink op te lopen. Er bestond geen

werd in Oisterwijk een afdeling opgericht van de NVV -werklozenorganisatie

hu

Over ••••.
inning van de Chaos. Orde en
Welvaart. levenszekerheid voor allen.

in Oisterwijk

Brugman nam namens de partij zitting in het plaatselijke

guEftDd
met

bt.:cIwYing

Plan van den Arbeid

wel was er de werkverschaffing

SDAP en de moderne bonden van sigarenmakers en fabrieksarbeiders verzochten
.
de gemeenteraad over te gaan op extra-UIt. k enngen
voor lanzduri
ang ung wer kl ozen. 137

als contactadres
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De populairste vrije-tijdsbesteding
bleef bij de Oisterwijkse socialisten toch het
voetbal. Op deze elftalfoto uit 1925 van voetbalclub Oisterwijk zien we twee
socialisten op de eerste rij, links Marinuske van den Boogaard van de Fabrieksarbeidersbond en rechts Toon Raaymakers van de moderne sigarenmakersbond.
In
hun midden Koos van Amelsfoort; middelste rij V.I. n. r.: Bart van den Biggelaar,
Frans Robben, Jan Phillipus; achterste rij v.l.n.r.: Frans Meeuwis, Toon van de
Wals, Toon Schilders, Janus Vervaart, Christ Borghers, Jos Koster en Bartje
Weijdeven (collectie Jos Koster).

maar door de leden

partij-afdeling

stortte zich daarna vol overgave op het Plan van

Er werd een Plaatselijke

Plooy, C. Snoeren en C. Bekkers.

Plan Commissie
Strooibiljetten

gevormd

bestaande

uit A.

werden massaal verspreid

op 30 augustus 19~6 sprak het kamerlid W. Drop 250 toehoorders
openluchtverga~enng
O? een terrein aan de Gemullehoekenweg.
komst werd strijdvaardig besloten met de Internationale.

en

toe tijdens een
De Plan-bijeen-

Maar de afdeling bleek niet echt in eigen kracht te geloven. Ze klopte tevergeefs aan bij de Arbeiderspers (Het Volksblad) met een verzoek om een correspondent voor Oisterwijk
s~reker~.van

formaat.

te benoemen.
Gewestelijk

Ook klaagde de afdeling over het gebrek aan
bestuurder

Kees Andriesse

beloofde dat voor

Olst~~:VIJk een ?ntwikkelingsplan
zou samengesteld worden vanwege de vele
moeilijkheden die de afdeling ondervond van Zwart Front. 141 De beloofde spre-
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ker voor de raadsverkiezingen van 1939, de bekende Hein Vos van het Plan van
de Arbeid, kwam echter op het laatste moment niet naar Oisterwijk en de afdeling
moest genoegen nemen met Kees van Lienden, die wel een "stevig pamflet" op
zou stellen tegen Zwart Front.

steld
.
.. om ZIch
. vervolgens aan te
.. Z verlietF hij de sociaal-d ernocratische
njen
ld
me en
bIJ wart ront.

142

Jos van Hees hier achter zijn huis 't Wielke mt
Jacoba Visser-Aldenberg (collectie Jan Visser/
Oisterwijkse arbeiders in de werkverschaffing. Bovenste rij v.l. n. r.: Janus van
Putten, onbekend, Janus van Baast en Toon de Laat. Onderste rij, derde en vierde
van links: Ties Koster en Pietje Velthuizen (collectie Hubert de Laat).
Veel activiteiten ontplooide de SDAP in Oisterwijk niet, wel bleef men de partijleiding bestoken met nieuwe voorstellen. Zo wilde de fotohandelaar Jos van Hees
('t Wielke) dat de partij de propaganda geheel anders ging aanpakken. Met steun
van de afdeling stelde hij een plan op waarin partijgenoten adressen doorgaven
van te bewerken mensen (de 'prospect'). Deze mensen zouden een tijd lang gratis
Het Volksblad en Vrijheid, Arbeid, Brood toegezonden moeten krijgen inclusief
"periodieke toezending van goedgestelde persoonlijk gerichte brieven" welke
moesten zijn afgestemd op de "mentaliteit van de prospect en tevens rekening
houden met zijn maatschappelijke positie". Na een dergelijke voorbewerking
zouden de kaderleden op de prospect af moeten stappen. Zijn plannen dacht Van
Hees te kunnen bekostigen uit de weerstandskassen van de moderne bonden omdat
niet langer stakingen maar een sterke positie in de regering het belangrijkste doel
vormden. 143 Van Hees' voorstel kreeg in de partij onvoldoende steun en teleurge-

...~
naast hem Zijn schoonmoeder

3.5 Groei en neergang van de beweging in de jaren dertig
~a h~t dieptepunt van de kamerverkiezingen van 1922 (2
in de jaren twintig in Oister ..k
.8%), kwam de SDAP
WIJ weer op een hoger ni
B··
gen van 1925 scoorde de partij 7.1 %.144 Dat e ruveau. IJd~.kamerverkiezinzingen in 1927 benaderd (6 7 at)
d
P ~centage werd bIJ de statenverkie•
10
maar e afdeling h d
kandi
raadsverkiezingen in datzelfde i
H
~ geen andidaten voor de
. .
e Jaar. et percentage liep verder 0 bii d k
en statenverkiezingen van 1929 en 1931 (11 4 %
10
P IJ e amerpartij was het grootst in stembureau I (De Li· d 0 ~n
.7%). De aanhang van de
van Eschstraat Sn,
orpsstraat, Boxtelsebaan, Nic.
di
' poorlaan, Peperstraat, Stationsstraat) Naast het cent
.
it stembureau de sigarenmakerswïk 0 en
.. .
rum was In
1931 scoorde de SDAp. d
J
pg omen. BIJ de statenverkiezingen van
In at stembureau 14 7 % A d
li
in Oisterwijk geen opzienb
d
. o. n ere inkse partijen bereikten
aren e percentages CPH OSP
RSP k
van allen boven de 0.5 % uit W I
h
.
,
en
wamen geen
in 1929 11 4 %
. 1931·
e aan ang kreeg de RK Volkspartij van Pius Arts:
•
0 en In
11.9 %. Ook haar
hanz was het srootst i
.
reau I. In 1931 had de SDAp. O.
..
aan ang was et grootst In stembuIn isterwijk weer een kandidaat-raadslid in de per59

soon van Jan Visser. Naast hem prijkten enkele arbeiders op de lijst: de sigarenmaker San van Dongen, de caféhouder/leerlooier
Marinuske van den Boogaard
en de leerbewerker Jan Donders. Met 176 stemmen (6.8 %) werd Visser in de raad
gekozen.

S.D.A.P. Afd. OISTERWI}K
van een

het bijwonen

h~d gezeten.' a~htte Desain het bezwaarlijk dat de raad opnieuw een vertegenwoordiger van die nchti~g in de commissie zou opnemen. Hij stelde dat de partij (sic)
op de verkeerde, met-wettelijke, weg was: "De ideeën dezer personen moeten
zoveel mogelijk in de verschillende commissies geweerd worden" .146 Desain
doelde met de nie~-w~~telijke weg op de houding van de SDAP rond de muiterij
op de Zeven Provinciën. Het optreden van Desain werd ook door burgemeest

UITNOODlGING
tot

f ractie. het voor elkaar dat modern-georganiseerden
geweerd werden als lid van
de commissie van toezicht op de arbeidsbemiddeling en werkloosheidsverzekering.
Hoewel er al een vertegenwoordiger
van de moderne bonden in die commissie

V
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.

.

erwiel ~Iet gewaardee.rd.

beschuldigde

Op WOENSDAG 19'Juni a.s., 's avonds
8 uur in "DE SCHUUR", Ho~gstraat

~

Hij verweet Desain een anti-burgemeestershouding

hem geheime voorbesprekingen

en

te houden onder het genot van een

kop thee. Visser sloot zich aan bij de kritiek van de burgemeester
uit moest zijn met het" achterbaks gekonkel". 147

en vond dat het
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VISSER,

Beiden eerstgenoemde Sprekers zullen de
gemeente politiek in het algemeen bespreken
J. Visser zal de gemeente politiek van
Oisterwtjk behandele,\
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Tijdens de verkiezingscampagne in
1935 maakte de SDAP gebruik van de
bekende Tilburgse SDAP'er Bart van
Pelt (Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis, ArchiefSDAPOisterwijk).

9

De SDAP verzamelde in 1935 onvoldoende stemmen voor een raadszetel (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Archief SDAP-Oisterwijk).

Visser stelde zich in de raad op het standpunt dat de SDAP de enige vertegenwoordiger

van de arbeiders was. Katholieke arbeiderskandidaten

zoals J. de Kort

die zich aansloten bij de RKSP werden door hem beschuldigd dat alleen te doen
om een wethouderspost te kunnen bemachtigen. Dokter F. Desain motiveerde in
de raad de vorming van een RKSP-fractie
staan tegenover

de SDAP.

145

vanuit de gedachte om sterk te kunnen

De argumentatie

van Desain leek niet gehee~ realis-

tisch. De SDAP bleef ook met een raadszetel sterk geïsoleerd.

De vorming van

de RKSP-fractie

zal meer bedoeldiijn

arbeiderslijsten,

het opkomend fascisme (Emile Verviers behaalde bij de raadsve~-

kiezingen

10.2%) en burgemeester

wilde niet alleen de RKSP-fractie

J.

geweest om de onafhankelijke

katholieke

J. Verwiel een voet dwars te zetten. Desain

Maar de Oisterwijkse

bevolking

die de proteststemmen

verzamelden

lijst, met Visser als lijsttrekker
den Biggelaar

koos in 1935 twee Zwart Fronters
van arbeiders en middenstanders.

in de raad
De SDAP:

en Kees Snoeren, Graad van de Mierde, Jan van

en A.C. Plooy als overige kandidaten,

bleef met 5.5% buiten de

raa? T?en M.~ijer met Zwart Front in 1937 deelnam aan de kamerverkiezingen
en in Oisterwijk 21.4% scoorde was het verlies voor de SDAP en de KDP van
Pius Arts desastreus.

In hun bolwerk (stembureau

I) verloren zij de helft van het

leiden maar ook de raad. Zo kreeg de RKSP61

60

Jos van Hees, A.C. Plooy en de Oisterwijkse leerbewerkers
Snoeren.

stempercentage van 1933.
Het aantal leden van de afdeling bereikte - na de komst van Visser en Brug-

Kees Bekkers en Kees

man, de vooruitzichten op een eigen gebouwen de electorale successen - in 1932
een hoogtepunt, maar in de crisisjaren ging het ledental weer snel omlaag.
Overzicht

ledenontwikkeling

Oisterwijk'"

SOAP-afdeling

totaal

vrouwen

mannen

datum

'13

30 juni 1917
31 december

1919

31 december

1920

1 oktober

1927

1 oktober

1928

12
9

9

4

5

7

2
2

19

30 september

1929

17

30 september

1930

24

4

28

30 juni 1931

32

11

43

31 maart 1932

36

12

48

31 maart 1933

26

8

34

31 maart 1934

18

8

26

31 maart 1935

17

23

31 maart 1936

13

31 maart 1937

10

31 maart 1938

12

6
6
5
7

1 april 1939

16

7

23

Het tienjarig bestaan van de VARA. De socialistische beweging in Oisterwijk
beschikte over een vlag, een schip (De Schuur) maar niet meer over een raadszetel.
V.l. n. r.: Kees Snoeren, Nelis Coeleveld, Wim Brugman en een gastspreker (collectie Wim Brugman).

3.6 De Oisterwijkse leerlooiers en het socialisme

19
15
19

De NV Lederfabriek

Oisterwijk

firma telde in 1929921

werknemers

de leerfabriek

uit de raad, de neergang in het aantal leden en het niet opgewassen

zijn tegen de aantrekkingskracht

die Zwart Front uitoefende

aanmerkelijk

op de Oi~terwijkse

aan vele honderden

van een arbeidsconflict

de kandidatuur

van de afdeling stondenJ.J.W.

van Visser voor de raadsverkiezingen

"dat hem van verschillende

in twijfel te trekken met de

zijde buiten de beweging d~ch sympa~hise-

rende gebleken is dat p.g. Visser niet het noodige vertrouwen
een candidatuur

te rechtvaardigen"

.149

Omdat

Brugman

diende Van Hees een motie van wantrouwen

gemet als nodig om
weigerde

voor de gemeenteraad
moest worden.

namen

in tegen de voorzitter

met zes 'stemmen voor, twee blanco en één tegen werd aangenomen.
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(879 arbeiders,

die

Kandidaten

bleken er daarna niet te zijn, zodat de procedure

Een week later meldden zich echter vijf kandidaten:

te

ver~aagd
Jan Visser,

Vereeniging

42 employees).

De

Minder dan

Ook in de jaren dertig bleef

mensen werk verschaffen,

daalden. In 1929 had een klein aantalleerbewerkers

arbeiders leidden tot onenigheid in de afdeling. Wim Brugman gooide op 12
februari 1939 de knuppel in het hoenderhok door als voorzitter van de afdeling

noemen

tot een grote onderneming.

de helft daarvan was echter in Oisterwijk woonachtig.

Het verdwijnen

opmerking

was uitgegroeid

hoewel de lonen
naar aanleiding

op de fabriek een afdeling opgezet van de Nederlandsche

van Fabrieksarbeiders

als portier bij de leerfabriek,

(NVF A), onderdeel van het NVV. Aan de wieg

Brugman (de vader van Wim Brugman),
Jan Donders, M. van Doleweerd

werkzaam

en Marinuske

van

den Boogaard.!" Later traden Kees Snoeren, Kees Bekkers, Jan van den Biggelaar en Marinuske

van den Berg op de voorgrond.

De laatste trachtte de leerbewer-

kers in het begin van de jaren dertig nog in actie te brengen

tegen een loons-

verlaging.

Toen Van den Berg echter probeerde de pamfletten op de verschillende

afdelingen

van de leerfabriek

te verspreiden,

die bij zijn komst angstig wegstoven.

trof hij slechts bange mensen aan

Gestaakt werd er al helemaal niet en Van
63

den Berg vond na een aantal weken een ontslagbriefje in zijn loonzakje.':"
Net als de sigarenmakers, waarvan het aantal modern georganiseerden in de
jaren dertig klein bleef, kregen de modern georganiseerde leerbewerkers dus te
maken met ontslag en katholieke repressie. Ook de leerlooier Jan Donders en de
schoenmaker Jan van den Biggelaar kregen hun congé. Modern georganiseerden
werden door de kerk geëxcommuniceerd. In januari 1937 stierf de modern georganiseerde Adrianus van der Horst. Hij had ettelijke malen verzocht om niet bediend
te worden, vierde nooit "Paaschen" en toonde geen berouw. Voor pastoor J. van
der Weerden van de Joannes-parochie was dat voldoende reden om de bisschop
te verzoeken een kerkelijke begrafenis te mogen weigeren: "Ik heb de mening van
de publieke opinie her en der gepeild en verwacht niet dat bij weigering van een
kerkelijke begrafenis opschudding zal ontstaan" .152 Die beroering ontstond wel
omdat de pastoor ook weigerde dat Van der Horst over het' gewone' kerkhof naar
een stuk ongewijde grond zou worden vervoerd. Er werd een gat in het hek achter
het kerkhof gekapt en daar moest de rouwstoet doorheen. Zo'n vernedering
accepteerden de sociaal-democraten niet. Met steun van Tilburg groeide de begrafenis uit tot een ware demonstratie. Nelis Coeleveld liep met het rode vaandel
voorop.

De Oisterwijkse arbeiders konden harder aangepakt worden voor hun lidmaatschap
van de socialistische beweging dan mensen met vrije beroepen. Toch zou Kees
Bekkers in 1939 het lijsttrekkerschap voor de SDAP aanvaarden. Met 234 stemmen
(7.3 %) bereikte de partij haar hoogste vooroorlogse score bij raadsverkiezingen.
Be~ers kreeg zelf maar liefst 212 stemmen, een bewijs dat de Oisterwijkse
arbeiders graag stemden op een kandidaat uit hun eigen werkomgeving.
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Kees Bekkers stelt zich met succes kandidaat voor de gemeenteraad (Semi-statisch
Archief Gemeente Oisterwijk, dossier gemeenteraadsverkiezingen).
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De Vereenigingssecretaris.
A. F. f.\ULLER.

Kees Bekkers en Catharina Maes met hun kinderen, v.l.n.r.: Jacobus, Cornelia,
Leonardus, Comelis, Hendrikus en Gerardus. Rechts de lidmaatsc~aI!skaart van
Bekkers van de plaatselijke afdeling van de Nederlandsche vereentging van Fabrieksarbeiders (collectie Leo en Cisca Bekkers-van Oers).

De leerbewerkers beschouwden ontslagen als een risico behorende bij het voeren
van de klassenstrijd met de fabrikanten. Veel meer moeite hadden zij met de
uitsluiting die de katholieke kerk toepaste op modern georganiseerden. Toen B&W
van Oisterwijk in 1939 voorstelden om het gebed in te voeren voor en na de
raadsvergadering vroeg Bekkers aan de voorzitter of het mogelijk was, voor
iemand die niet wenste deel te nemen aan het gebed, om de raadszaal te verlaten.!" Nog duidelijker misschien verwoordden Kees Bekkers en zijn vrouw
Catharina Maes hun gevoelens in een brief (met het vignet van de moderne bond)
aan hun kinderen: "Beste kinderen, We naderen langzaamaan het einde van ons
aardse leven wat voor ons niet zoo eenvoudig is geweest. We waren het in onze
jeugd niet eens met 'de toen heersende sociale en maatschappelijke opvattingen,
althans niet met de katholieke opvattingen. We hebben dit ons heele leven moeten
voelen als Katholiek zijnde en zijn hier om ons inziens op een onprettige en
onrechtmatige manier benaderd, zoo dat wij op den duur geen vertrouwen meer
konden opbrengen voor ons geloof. We zijn dan ook van mening dat we op ons

65

laatste levens uur maar moeten afzien van de bemoeienissen die dan door dit geloof
gewoonlijk plegen te worden verricht en zouden dus graag buiten dit geloof willen
worden ter aarde besteld. We hopen dat u ons dit niet kwalijk zal nemen, maar
vooral dat hierover onder u allen geen verschil van mening zal zijn. We gunnen
u allen zoo als dit altijd geweest is uw eigen opvattingen omtrent dit aardse leven
en dit te beleven naar eigen goeddunken
ouders, vader en moeder". 155

is onze liefste wens. Je liefhebbende

een neet ancere

ctC11LC15.
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strijd en de vakbond een politieke leerschool, een eigen ervaring waren geweest.
Oe nadruk binnen de SOAP kwam met de totstandkoming van het eigen
gebouw Oe Schuur te liggen op culturele activiteiten, opvoeding, drankbestrijding
en anti-militarisme.
Oe verwachting hulp van buitenaf te krijgen leek welhaast
ingebakken. Brugman deed voor de bestrijding van Zwart Front telkenmale een
beroep op het gewest of de landelijke leiding. In het begin van de jaren dertig
boekte de SDAP enige opmerkelijke verkiezingssuccessen
die deels samenvielen
met een landelijke opleving en deels te verklaren waren uit de hoop ontstaan door
de impulsen

van Visser en Brugman.

Het "achterbaks

gekonkel"

fractie in en buiten de raad wist de SOAP onvoldoende

van de RKSP-

uit te buiten. Het fascisti-

sche Zwart Front zou de rol van opposant, van protestbeweging

spoedig overne-

men. Leden en kiezers verdwenen naar Zwart Front. Pas op het einde van de jaren
dertig zou, met het naar voren komen van leerbewerkers in de partij, de SOAP
weer meer vertrouwen krijgen van de Oisterwijkse arbeiders.

4 Socialisten in de katholieke gemeenschap
De inzettende industrialisatie
wuste arbeidersbeweging.

De schoenmakers

bedreigd

winkelnering,

door gedwongen

woningen

sigarenmakers
domineerden

was vanaf de jaren

twintig voorbij.

W(lS

handwerkende

De katholieke

ook op de werkplaats van de sigarenmaker.

ging zat in het slop. Terus Boons

vakbonden

De socialistische

de laatste van de familiekring

bewe-

Boons-van

de Mierde die moeizaam probeerde de beweging gaande te houden. De komst van
buiten bood soelaas. De Amsterdamse

architect Visser bracht geld en kennis in

voor een eigen gebouw waardoor vergaderen
uit Amsterdam
als secretaris

afkomstige kantoorbediende
de contacten

weer mogelijk werd. De eveneens

Brugman had een vaardige pen en kon

met het gewest en de landelijke

Beiden waren echter lid geworden vanwege morele gronden,
aan onrecht aanschouwden

66

opkomende sigarenindustrie.

in de katholieke Oisterwijkse

reizende sigarenmakers

over eigen gereedschap

De sigarenfabriek

met de schoenmakerijen,

(een

De Huifkar was grootscha-

er werden hogere lonen betaald, er golden

en er was geen winkeldwang.

van sigarenfabrikant

De Kuijper in 1891 nog niet lukte, kwam in 1899 bij De

Huifkar

wel van de grond: de oprichting

Wat in de kleinere werkplaats

van een afdeling van de NISTB.

bestuursleden waren allochtonen (mensen van buiten Oisterwijk),
deels van het protestantse geloof. 156
Niet het opkomen voor de "burgerlijke
inzetten voor "de stoffelijke

en zedelijke

ongetrouwd

en politieke rechten"
verheffing"

De sigarenmakers

op de fabriek De Huifkar,
families.

verheugen

van Oisterwijkse

vormden een hechte sociale categorie.
op de beroepsgroep

en

maar het zich
van de

gezinsvaders.
Zij werkten allen

woonden in dezelfde straten en behoorden

Men was georiënteerd

De

van de leden, bracht de

NISTB in Oisterwijk de vele tientallen leden. Het bedrijfsongevallenfonds
bond kon zich in de belangstelling

leiding herstellen.
Dat was

voor het houden van

kortere arbeidstijden

om datgene wat zij

gemeenschap.

bestaan

en nieuwe

Terwijl de schoenmakers zich steeds meer afhankelijk

gingen voelen, beschikten
lig vergeleken

Het tijdperk van de heftige politieke debatten tussen de reizende,

en kinderarbeid

bonden moesten zij nog niets hebben. Anders lag het in de

mesje) en personeel (bosjesmakers).

3.7 Een derde balans, 1928-1940

tot een zelfbe-

zagen hun half-agrarisch

vrouwen-

met hogere huren maar met weinig gelegenheid

vee. Van industriële
Arbeiders van de leerfabriek tijdens een jubileum, eerste rij en geheel rechts: Kees
Bekkers (collectie Leo en Cisca Bekkers-van Oers).

leidde in Oisterwijk niet automatisch

tot enkele

(op de fabriek en landelijk)
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en minder geïnteresseerd
in de Oisterwijkse samenleving.P? De leden van de
NISTB werden door de liberale directeur Hamers van De Huifkar geaccepteerd
indien het goede vaklui waren. De Oisterwijkse politiek en regionale pers besteed-

Z~ver .~as het bij de oprichting van de SOAP-afdeling op 30 juni 1917 nog
lang. ~let. BIJ de verkiezingen werden katholieke arbeiderskandidaten voorgedragen
en ZIJ hadden meer succes dan Boons, die weliswaar in 1919 gekozen werd maar
daarna gebroodroofd.
De woningen van de familie Boons-van de Mierde en de
buurt (Blo~shekken) waren de enige plaatsen waar socialisten in het dorp steun
en. beschuttIng konden vinden. Met het afreizen van Janus en Jana Boons-van de

den nauwelijks aandacht aan de activiteiten van de NISTB. Daarentegen ging de
geestelijkheid zich wel roeren. Zij las de bladen van de sigarenmakers en bespeurde in de inhoud tendensen

tegen het goddelijke

Van de bladen leek de geestelijkheid
satie. De vakbondsactiviteiten

niet pasten bij de gezagsgetrouwe

misstanden en lanceerde~

Uit het slop halen. VIsser had geld en bouwtechnische

leidde dat meteen tot een felle reactie van de clerus:

de socialist 'dien boozen geest van onzen tijd' moest eruit, uit Oisterwijk.
was was men zeer bevreesd.
stro~ing

d~ende Brugman zo~den in het begin van de jaren dertig de SDAP-afdeling

Toen een groep vrije socialisten besloot te gaan

De Toekomst, waarvan de sigarenmaker

Van Dartel de plaatselijke

Van Dartel vertegenwoordigde

onder de sigarenmakers

Voor

leest. Beiden waren echter lid geworden van de beweging

correspondent

over de toestanden
renmakers

sterk ~a~. De

lijk echter met ontslag bekopen. Bovendien kwamen vele katholieke sigarenmakers.
Van Dartel in de problemen

met hun lidmaatschap

opvoeding,

van de

als vertegenwoordiger

van arbeidersbelangen.

aangaan voor loonsverhogingen

en tegen de winkeldwang.

De weinige socialisten

die Oisterwijk

?e Z~art Fronters

Zij leidde de staking op De Hui~~r

zou zij tussen 1910 en 1920 vele malen de strijd

een prima propagandamiddel

was dan een betoog van een plaatselijk

zelf. Maar ook de tegenstanders
en stelden er stichtelijke

onderkenden

bladen tegenover.

bidden maar doen". Er werden thuis spreekuren

vergaderplek

ten.!"

kreeg,

Voor de arbeidersleden

in de raad hst meest verderfelijke,

bij de Oisterwijkse

schrok ook in de jaren dertig niet

en de modern georganiseerde

socialisten,

waren zeker niet

maar degenen die aan hun

leerbewerkers

van de Oisterwijkse
zich een 'front-

die zich diep in de geest zou blijven

Noten
werd de leus. Zijn

onder het motto" niet

I.

2.

belegd en men nam deel aan de

nam de behoefte

waar men ook niet-beroepsgenoten

goed merkbaar.

crisis was echter in de sigarenindustrie

sympathisant

van 1917. Op het moment dat de beweging rondom de sigarenaspiraties

en vond daar een blok van de RKSP onder leiding van

ZIch. De economische

de oude beweging fundamenteel.

broer Terus Boons trad uit de wereld van de geestelijkheid

lokale politieke

Onder

het gevaar van het gedrukte woord

Niet alleen vakactie en ideologische verhalen maar 'aanpakken'

makers

was geweest.

pastoors en kapelaans was daar niet vreemd aan. Er ontwikkelde
mentaliteit'
nestelen.

dat bovendien het voor-

158

Met de komst van Janus Boons veranderde

raadsverkiezingen

dan de siga-

Visser kwam in 1931 VOor de

tegen de clerus bleef zodoende groot. De harde opstelling

en eenmaal gedrukt vormden die, ook al beschikte men over weinig

kader of welbespraaktheid,

en anti-militarisme.

De aversie van de sigarenmakers

telde tot 1917 hechtten grote waarde

deel had dat het anoniemer

de politieke leerschool

arbeid en brood' kwamen. De geestelijkheid
terug voor broodroof en excommunicatie.

aan de bladen zoals De Toekomst en De Strijd. Daarin werden immers de ideeën
uiteengezet

de werkplaats

geheelonthouding

en in de lederindustrie

ging zich bovendien vanaf 1908 meer opstellen

in 1908 en in de schoenindustrie

waarvoor

Desain tegenover

.

De katholieke vakorganisatie

uit morele afkeuring

in het zuiden. Dat was een ander vertrekpunt

SDA~ in de gemee~teraad

NISTB. De meesten gingen al dan niet onder druk over naar de katholieke tab aksbewerkersbond

toe aan een eigen

of niet-familieleden

het

invloed van Visser en dominee Kunst kregen de activiteiten in de afdeling mind
.
er
een soc.laal-economisch karakter en kwam het cuItuursocialisme voorop te staan:

vrije socialist Van Dartel moest zijn kritiek op de kapelaans en de pastoor uiteindedoor de papenvreter

weer

inzichten en realiseerde

fel begeerde eigen gebouw. Brugman schoeide de propaganda op een geheel ande

de syndicalistische

waarin de onafhankelijkheidszin

zou de beweging bijna tien jaar in diepe rust verkeren.

De bouw van villaparkjes en de uitbreidende NV Lederfabriek brachten rond
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