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.Arbeiders en cultuur 

Vakbonden zetten zich niet alleen in voor de economisch b 
I A H .. b . e elangen van de werkne 

ers. Kape aan nton lllJ ers stimuleerde de k th r k . . -
m . . a o ie e vakorganisatie maar 
tond ook aan de wieg van de katholieke drankbestriJ'd' . 

0
. .. 

s . . . mg m isterwiJk Econo 
jsche actie en moraliserende activiteiten werden met lk · -

m .. .. e aar verweven. De 
gingen van Hm3bers en anderen waren biJ de lokale k th 1. k 

po . . a O ie e vakbondskaders 
succesvoJler dan b1J de massa van de (on~eschoolde) arbeiders. Het vakbondsblad 

de schoenmakers en leerbewerkers nep veelvuldig op tot ·t 1 .. k . .. 
van . . u1 er IJ e en mnerhJ-
ke beschavr~g:, Maar e_en voorstel va~ het O1sterwijkse afdelingsbestuur in 1915 

"onnoodig geld mtgeven te verhinderen door tiJ.dens de v ·· k . d 
om . ' nJe erm1s agen 
gewoon te werken, haalde het met._ Op een zondagse vergadering kwamen de 

Oisterwijkse schoenmakers massaal m opstand en werd het bestuur weggestemd. 1 

Later zou de aandacht van het katholieke beschavingsoffensief verschuiven 

n drankbestrijding naar opvoeding van de fabrieksjeugd die zich voornamelijk 

::zig hield met voetbal, bioscoopbezoek en andere vormen van ongecompliceerd 

vermaak. In 1930 tekende de ~K F~brieksarbeider bezwaar aan tegen de oprichting 

van de voetbalclub PAZO die gebeerd was aan de schoenfabriek van Paijmans. 

Het katholieke vakbondsblad was met name bezorgd omdat de club geen geestelijk 

adviseur had en een bedreiging vormde voor de activiteiten van de Katholieke 

Jonge Werkman. De Oisterwijkse vakbondsleden protesteerden heftig. Zij stelden 

dat de bond zich enkel moest bemoeien met economische actie . De vormende 

activiteiten die de geestelijk adviseur en de vakbondsleiders in gedachten hadden, 

sloten niet aan bij de wensen van de arbeiders. 

Ook de socialistische beweging besteedde veel aandacht aan drankbestrijding, 

vorming en scholing . De Duitse sociaal-democraat Wilhelm Liebknecht presenteer-

de in de vorige eeuw de partij reeds als de 'Partei der Bildung'. Vanuit een 

marxistische visie werd de samenleving economisch gedefinieerd. Slechts door 

volksbevrijding (klassenstrijd) zou volksontwikkeling mogelijk zijn. Socialisten 

zetten zich daarom in voor economische en politieke veranderingen. Organisatie

activiteiten zoals propaganda, agitatie , vergaderingen, ontwikkelingsclubs en de 
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jeugd- en vrouwenbeweging stonden in het kader van grotere doelstellingen. 
In de jaren twintig werd de marxistische visie steeds meer verlaten. De Belg 

Hendrik de Man pleitte voor een cultuursocialisme dat door het aankweken van 
een gemeenschapsgevoel de negatieve gevolgen van het kapitalisme (geld, egoïsme 
en onwaarachtigheid) teniet moest doen . Het aanleren van een dergelijk gemeen
schapsgevoel kreeg in Nederland steun van Koos Vorrink, de leider van de Arbei
ders Jeugd Centrale (AJC). De toegenomen vrije tijd van de arbeider plaatste ook 

de invulling daarvan op de politieke agenda. De burgerlijke ontspanningsindustrie 

(kroeg, danstenten, bioscopen) werd binnen de sociaal-democratie bekritiseerd. 

In 1924 ontstond het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (IV AO) dat zich steeds 

sterker ontwikkelde tot een derde - culturele - zuil in de socialistische beweging 

(naast vakbeweging en partij). Een eigen filmdienst trok het land door, er werd 

volkstoneel gespeeld en het Natuurvriendenwerk nam in de jaren dertig een grote 

vlucht. 2 

·"'-"' <' . •, 
•\ 

'•~/·': 
•,: .. 
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... .._. 

Het protestantse jeugdgezelschap 'De Rijzende Kerk' uit Oisterwijk op Hemel
vaansdag 1939 in Vught. Bovenste rij v.l.n.r.: Jan Beenen, Marinuske van de 
Berg, Nel Wagemakers, Fientje Denis, Kees Krul, Dien Wagemakers, Riet van 
Zeist, Marijke Strijd-Glas en dominee Krijn Strijd. Onderste rij v. l. n. r.: Anton 
van Zeist, Ella Stieh/, Tonia van de Berg, Cor Wagemakers, Jantje Beenen, Maatje 
Vermaire en Ria Apeldoorn (collectie Nel Jacobsen-Wagemakers). 

Oisterwijkse socialisten hanteerden niet expliciet de begrippen volksontwikkeling 

of cultuursocialisme. Ook voor hen was socialisme echter niet louter sociaal

economisch gedefinieerd maar betekende het eveneens een andere manier van 

leven. Een nieuwe maatschappij had in die visie ook een nieuw soort mens nodig. 

De vrije socialist en sigarenmaker Frits van Dartel schokte niet alleen de fabrieks-
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bazen en de kerk in Oisterwijk. Zijn echtschei·d· h 
ing , et ongetrou d 

op de woonboten 'Revolte ' en 'Liberté' en ZÏJ·n . w samenwonen 
•· vegetarisme bleven in d 

schap onbegrepen. Na z1Jn ontslag en vertrek u·t 0 . .. e gemeen-

nog regelmatig de als 'rood' bekend staande s·1g1 isterwk IJk bezocht Van Dartel 
arenma ers Veg t . . 

die dagen onbekend en het verbaasde biJ·voorbe Id d f . : e ansme was m 
e e am1he va Wïl k 

Mierde dan ook hogelijk dat Van Dartel tiJ"de d n 1 e e van de 
ns e warme ma lt"d l h 

nuttigde. 3 Van Dartel was naast vegetariër ook h 
1 

a IJ sec ts pap 
. . ge ee onthouder. 4 

Onder invloed van de, m 1928 tot de Oisterw··k SDA . 
· 

1J se P-afdehng to t d 
Amsterdamse architect Jan Visser en met name do h ege re en, 

. or et optreden van zijn vrouw 
Jacoba Aldenberg, gmgen enkele arbeiders demonst ti" f 

· . ra e over tot het verwerpen 
van alcoholische dranken. Bladen zoals De Toekom t D F'-'·'· . 

• s en e =el hadden m het 
begin van de negenllende eeuw de arbeiders al opgeroe d d 

. . . . pen e rank te laten staan 
en zich t13dens de kermis met over te geven aan geweld . 

. . . . . . . en Jenever. Veel effect 

had dit ple1do01 op de 01sterw13kse fabneksarbeiders niet. Maart d SDAP' 

ak J . W . oen e er 
en sigarenm er antJe erts m 1930 trouwde kwam er geen dru 1 al h 

1 . . . , ppe co o aan 

het feest te pas; dat zou 25 Jaar zo bh3ven. 5 De oprichter van de SDAP- cd 1. . .. d . ai, e mg 

Janus Boons gmg met z13n me e-s1garenmakers weleens naar het cac ' M d" 
. . . .. . ,e. aar 1ens 

opvolger in de 3ar~n twmtig, ZIJn Jongere broer Terus, dronk alleen nog melk.6 

Ook Janus Boo~s wtlde het geheelonthoudersbeginsel van zijn beweging uitdragen. 

Samen ~et de sigarenmaker F. van Roes~e~ vormde hij het bestuur van de afdeling 

Oisterwijk van de Nederlandsche Vereemgmg tot afschaffing van alcoholhoudende 

dranken. Deze vereniging schreef ten tijde van de Eerste Wereldoorlog de Oister

wijkse gemeenteraad een verzoek om alcoholmisbruik tegen te gaan. Bij demobi\i

satiedagen achtte de Vereeniging het gevaar voor drankmisbruik uitermate groot 

wanneer de cafés en bierhuizen openbleven. Voorgesteld werd om via de Drankwet 

en de Gemeentewet die lokaliteiten te sluiten: "Wij achten het onzen plicht dat 

de dagen der demobilisatie werkelijk dagen van vreugde worden, niet ontsierd door 

d 1 " Il 7 
den demon der be we mmg . 

'Niet drinken maar denken' was het motto. De steenovenarbeider Kees Snoe-

ren was een van de modern georganiseerde arbeiders die zich bekeerde tot het 

principe van de geheelonthouding. Hij werd door mevrouw Visser-Aldenberg in 

de afdeling van de 'Blauwe NV' gehaald. 8 Eenmaal lid van de 'Blauwe Knoop' 

mocht hij de hoofdrol - de zuiperd - vervullen in een toneelstuk gespeeld in 

volksgebouw De Schuur. Cis Maes speelde de moeder en Lies Coeleveld het 

kindje. 
9 

De toneeluitvoeringen stonden onder leiding van dominee C. Kunst. Deze 

ui t Frederik~oord afkomstige dominee bewoonde het huis 'De Pastorale' in de 

bossen. Hij had gestudeerd met Troelstra en haalde in zijn preken vaak Marx 

aan . w Rondom Kunst e n V isser schaarden zich enkele jongem annen die zich 

minder herkenden in he t ' r uwe ' verm aak van de fabrieksarbeiders e n meer in een 

soort cultuursocialisme. De protestant Marinuske van den Berg, zelf leerlooier ' 
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was een van deze jongemannen . Gevormd door de catechisatie van Kunst , trok 
hij met diens opvolger dominee Krijn Strijd naar het grootseminarie in Haaren 

om daar aan discussiebijeenkomsten deel te nemen. 
11 

Door het plotseling overlijden van dominee Kunst in oktober 1938 , net na zijn 
ambtsjubileum , moest een nieuwe dominee benoemd worden . Dominee Strijd uit 
het Friese Blij a was gegadigde maar de ouderling J . van Rijswijk maakte prnce
durele bezwaren . Daarop weigerde de weduwe Kunst afte zien van het 'gratiejaar' 

omdat zij vond dat niet gehandeld werd in de geest van haar overleden echtgenoot. 

De meerderheid van de stemgerechtigde lidmaten in de hervormde gemeente koos 

echter voor Strijd zodat de weduwe Kunst alsnog afstand deed van haar rechten. 

De kerk was daarna wel een ouderling kwijt. 12 Strijd was bij het leger berucht 

om zij n anti -militarisme. Tijdens zijn preken in 1939-1940 stond er een militair 

op wacht bij de hervormde kerk om toe zien dat er geen gemobiliseerden naar de 

preek zouden luisteren .
13 

'\ 

Vanaf deze knnsel hield dominee Krijn Strijd zijn anti-militaristische preken 
(collectie Nel Jacobsen-Wagemakers) . 

Maar al eerder in de jaren dertig klonken pacifistische geluiden in de Oisterwijkse 
gemeenschap. De SOAP organiseerde een anti-militaristische tentoonstelling in 
het café van Marinuske van den Boogaard. Er werden veel gebroken geweertjes 

verkocht en men nam deel aan een internationale demonstratie in België . ln de 

garage van het huis van Visser werd de anti-oorlogsfilm 'Van het westelijk front 

geen nieuws ' gedraaid . 14 

Partij- en ontspanningsfilms trokken volle zalen in De Schuur . \n l 93 l ont-
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d en Oisterwijkse afdeling van de Y ARA; de aandacht ging naast abonneewer-ston e . 

. oral uit naar het verkopen van literatuur van de Arbeiderspers De y ARA-
ving vo .. .. · 

1 rteurs vonden hun afzet echter voornamelijk btJ de villabewoners van de 
co po b "d . . k is 

• g en niet in de ar e1 ersw1J en. 
He1stee .. . . . 

Op een veldje btJ de famrhe Visser aan het Klompven organiseerde de AJC 

meidansen. 
16 

Het Rode Valkenk~mp van de AJC nam in 1932 zijn intrek op het 

land van de familie Visser. D~ kinderen ~7an De Laat, Brugman, Van Keulen en 

.. ans richtten een mandohneclub op. 
pa11m . 

Mede-oprichtster van de SDAP-afdehng Jana Boons-van de Mierde had rond 

20 niet alleen het portret van Troelstra in de huiskamer hangen maar deze 
19 

"dersvrouw worstelde zich toen ook reeds door Het Kapitaal van Karl arbe• 
1s Janus Boons schreef onder het pseudoniem Janus van den Biezenmortel 

Mlar x.edichten. 
19 

De SOAP-partijsecretaris in de jaren dertig, Wim Brugman, 

vee g h I . A b "d "kk 1· 
Ide cursussen van et nsbtuut voor r e1 ersontw1 e mg en las alles wat 

beste . ki B . M Le . 20 E k 
r.krijgen was: van DostoJews tot occacc10, van arx tot nm. n oo 

te ve b "d b . b". . "d nk nk 1 d 
. de georganiseerde ar e1 ers ewegmg, IJ vnJ e ers en een e e e on eme-

buiten d de vorming en scholing van de arbeider hoog aangeschreven. Een van 
mer, ston . . 

de stichter van Morgenrood: Hendnk Klem. 
hen was 

Een sociaal ondernemer 

Hendrik Klein, zoon van een scheepstimmerman, werd geboren op 2 juli 1886 

te Amsterdam. 21 Zijn vader stierf toen Hendrik nog jong was. Moeder Klein kon 

haar acht .kinderen onderhouden door een winkeltje te beginnen in een kelderwo

ning aan de Hoogte Kadijk. De kinderen werden bij het werk ingeschakeld en 

moesten bestellingen rondbrengen. Hendrik volgde een opleiding tot hovenier en 

deed tijdens zijn 'Wanderschaften' door Duitsland veel praktische kennis van de 

natuur op. Hij trouwde met een vrouw uit een middenstandsfamilie en begon 

samen met zijn zwager winkels in huishoudelijke artikelen. De hoofdwinkel werd 

gevestigd aan de Hoogstraat in Rotterdam waar de familie Klein ook ging wonen. 

Verder behoorden tot de winkelketen zaken in Den Haag en Utrecht, en een 

grossierderij die de winkels van artikelen voorzag. In Rotterdam groeide het aantal 

winkels uit tot vijf grote zaken die 'Volkslux' werden genoemd. Klein kon zeer 

zakelijk zijn. Zijn opvatting was dat zolang het kapitalisme aan de maatschappij 

bleef vreten, je uit zelfbehoud ook moest meevreten. 

. Toch voelde KJein zich enigszins schuldig als 'kleine kapitalist'. In zijnjeugd

Jaren te Amsterdam was hij al in contact gekomen met Domela Nieuwenhuis. Voor 

het personeel van de grossierderij , die inmiddels 80 werknemers had, richtte hij 

de Samenwerkende Handelsbedienden (SAHA) op. De SAHA was een coöperatie 
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Hendrik Klein: ondernemer, natuurlief
hebber en stichter van Morgenrood (col
lectie Jaap Wiarda). 

die de taken van de grossierderij uitvoerde. Het personeel had via de SAHA aande
len en rechten in de onderneming. Iedere vrijdag kwam het personeel in vergade

ring bijeen om te overleggen over de gang van zaken in de onderneming. De 

SAHA was aangesloten bij de vereniging Gemeenschappelijk Grondbezit (GGB) 

die tot stand was gekomen als een uitvloeisel van coöperatieprojecten van Frederik 

van Eeden en christen-anarchisten.22 

Morgenrood als vakantieoord 

Hendrik Klein kocht in de jaren dertig een lapje grond in de Oisterwijkse bossen 
en maakte er voor zijn SARA-werknemers een primitief vakantieoord van: Mor
genrood. Het bleek echter te duur om Morgenrood uitsluitend te exploiteren voor 

personeelsleden en daarom werd het vakantiekamp ook opengesteld voor anderen. 

Klein kocht een oude autobus en een huttendek van een boot en toverde deze om 

tot slaapgelegenheden. Met speciale tarieven voor werklozen wist het vakantiekamp 

veel klandizie te trekken. De gasten werden persoonlijk gewekt door Klein die 
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met een grote toeter over het terrein ronddoolde. Klein die als jongen •s morgens . . • 

oets de natuur mtrok, organiseerde Wandelingen door de bossen en hield al blootsv .. . 

. her kamp. Z1Jn liefde vqor voordrachten toonde hij door tijdens zijn dieren op D 

. n sagen te vertellen. e gasten van Morgenrood zwommen in het wandeJ1nge d " d . k 
b1Jge ege . . 

1 
n Belvertsven . Dat •en e stie em te gebeuren want de lokale overheid 

na gd zwemmen verboden. d gemen 

ha t rrein van Morgenrood lag aan de Scheibaan, de grens tussen Haaren Het e . 

. •·k op Haarens grondgebied. Voor bouwvergunningen was Klein dus o,sterw•J . 

en op de gemeente Haaren. In 1936 vatte Klein het plan op om Morgen-ewezen 

aang oderniseren. De archi leet en SD AP' er Jan Visser maakte enkele bouwte-od tem H . b 
ro . en vroeg bij de gemeente aaren een vergunning aan voor de ouw van 

keninge~I- nen en een waslokaaJ met toiletinrichting. De gemeente Haaren hield Pav1Joe . 

1wee door nadere technische gegevens over de bouwplannen te vragen en 
de zaak odp_ n weten voor 1 februari 193 7 geen bes! uitte kunnen nemen in verband 
. t boven ie ·ct d 1·. 23 

he .d. splannen van Haaren ten zm en van e spoor tJn. t uitbre1 mg 
,ne 1._, 

1111 ., it ~ 

: 1 I' -~ Il 
•• ,.. 

,..,, .. -.. 
' 

De ingang van het arbeiderskamp Morgenrood aan de Scheibaan (collectie Jaap 
Wiarda). 

De gemeente Oisterwijk koesterde grote bezwaren tegen Morgenrood. Zij wilde 
het gebied waarop Morgenrood lag annexeren en het prae-advies van B&W van 

Oisterwijk liet aan duidelijkheid niets te wensen over: " ... Het landschapsschoon 

word
t reeds in ernstige mate geschonden door de vestiging op het grondgebied 
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eener naburige gemeente van eeniger ongeordende, onaanzienlijke bebouwingen 

aan den rand der bezitting der Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten, 

terwijl het bonafide hotel- en pensionwezen ter plaatse schade ondervindt door de 

wijze van exploitatie van z.g. kamppensions en nederzettingen en het ongecontro

leerd kamperen, baden en zwemmen in de onmiddellijke omgeving dezer gemeen

te". 24 Tijdens een besloten raadsvergadering trachtte burgemeester J. Verwiel 

de Oisterwijkse raad te bewegen tot annexatie. Verwiel draalde niet om Morgen

rood te omschrijven als een "absoluut communistisch georiënteerd kamp" vertegen

woordigd door Klein die zich als SDAP'er zou uitgeven. De burgemeester citeerde 

als bewijslast een annonce in Rusland van Heden, het blad van de Vereniging 

Vrienden van de Sowjet-Unie, waarin Klein adverteerde onder het motto "Het 

Rusland van morgen is het Morgenrood van heden". Verder had Verwiel geconsta

teerd dat op Morgenrood anti-religieuze ontwikkelingsavonden georganiseerd 

werden waarbij vrouwen verkleed gingen als nonnen en een man als bisschop. 

Voor kinderen was er een anti-religieuze poppenkastvoorstelling. Hieraan moest 

volgens Verwiel radicaal een eind worden gemaakt.25 Voor de familie Klein stond 

het vast dat de burgemeester handelde op verzoek van de pastoor. 
26 

Klein wandelt, op blote voeten, met zijn gasten door de natuur (collec

tie Roland Klein). 

Maar de wensen van Verwiel werden landelijk niet gedekt door wetgeving. Het 

Zwart Front raadslid Fons van den Boogaard doelde daar in de raadsvergadering 
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. . stelde dat ingrijpen niet mogelijk was zolang de regering nie t o ptrad 
aJ op toen tu~eringen van Rde Neo-Malthusianisti sche n Bond" .21 D e SOAP was 

e n verga rd. d . d o · .. k 
te8 . ertegenwoo 1g m e 1sterw1J se gemeenteraad . K.\e in stuurde 

. ]936 niet V 
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• 
,n . f aan de kamerfráctte van de SOAP waann de bezwaren opgesomd 
wel een bne de plannen van de gemeente Oisterwijk . H e t SDA.P-kamer\id W . 
werden tegen aan Jan Visser weten geen moge lijkheden te z ie n voor d e kamer-

liet echter 
2s prop pen te ondernemen . . om stap 
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Repressie tegen Klein 

Een patstelling dreigde. Het gemeentebestuur van Oisterwijk wilde ingrijpen maar Morgenrood lag op Haarens grondgebied. Daarnaast was het nog maar de vraag of een optreden van burgemeester Verwiel gesteund zou worden door hogere overheden. De Oisterwijkse veldwachters kregen de opdracht om scherper toe te Ûen op het gedrag van de gasten van Morgenrood. De gemengde wandeltochten 10 korte broeken, het groepsgewijs zitten langs de kant van de weg en het zwemmen waren aanleidingen om diverse bezoekers te bekeuren. Per maand sli.ngerden 
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de veldwachters zo'n tien tot twaalf vakantiegangers op de bon, op een gegeven 

moment liep dit aantal zelfs op tot 80. 

Kleins stieftoon Jaap Wiarda wordt op 

de bon geslingerd (collectie Jaap Wiar

da). 

Samen met zijn tweede vrouw, hun zoon Roland, stiefzoon Jaap Wiarda en zijn 

zoon Paul - afkomstig uit het eerste huwelijk - woonde Klein op Morgenrood, maar 

al vrij snel verhuisde het gezin naar het villapark Klompven. Daar liet hij zich 

officieel bij de gemeente Oisterwijk inschrijven met als beroep "reiziger" .29 Met 

Oisterwijkse socialisten, afgezien van Visser, had Klein geen contact. Hij paste 

niet in de katholieke gemeenschap en ging 's zondags niet naar de kerk maar 

zwemmen. Ook zijn vegetarisme bleef onbegrepen. Dat had reeds in zijn voormali

ge woonplaats Bunnik geleid tot smalende opmerkingen toen het kerkvolk Klein 

in badpak op zondag bezig zag in zijn tuin: "Zo'n plantenvreter op blote poten 

die op zondag aan het werk was". 30 

Klein en zijn gasten werden nauwlettend in de gaten gehouden. Zo verschenen 

er 's avonds vaak studenten van het grootseminarie te Haaren om te kijken hoeveel 

vrouwen Klein op bezoek had. Deze priesterstudenten hoorden vrouwen en mannen 

ter afsluiting van de avond het lied Morgenrood zingen, waarbij Klein opviel door 

zijn hard maar vals gezang. 31 Doordat de veldwachters de vakantiegangers nauw

lettend volgden, bleven gevechten tussen gasten en politie niet uit. De toenemende 
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· : -z~veelste keer een inspectie van het kamp Morgenrood ( collectie Roland 
Voorue 
Klein). 

Het anti-fascisme van Klein 

V ordat Klein naar Oisterwijk toog, was hij in het begin van de jaren dertig in 

U;echt betrokken bij de Filmliga. De Filmliga draaide revolutionaire films die 

in de Nederlandse bioscopen niet aan bod kwamen. Klein vervulde het voorzitter

schap van de Utrechtse Filmliga, waar veel anti-nationaalsocialistische films 

werden vertoond. Eenmaal op Morgenrood, stelde Klein zijn vakantiekamp open 

voor joodse vluchtelingen uit Duitsland. 

Na zijn vertrek uit Oisterwijk ging Klein met zijn vrouw en de jongste zoon 

Roland zwerven door Europa. Uiteindelijk kwamen ze weer in Nederland terug 

waarna KJein bij Hulshorst op de Veluwe een boerderijtje kocht en dit ombouwde 

tot het niet-commercieel vakantieoord De Dageraad. De zaken liepen voorspoedig, 

de Veluwse autoriteiten bleken toleranter te staan tegenover korte broeken dan 

de Oisterwijkse en KJein respecteerde de zondagsrust. Zijn winkelketen had hi3 
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De a.dvenentie van Klein in het bla.d Rusland van Heden (Internationaal Instituut 

voor Sociale Geschiedenis, Archief SDAP-Oisterwijk). 

inmiddels afgestoten. Maar ook in Hulshorst behield Klein zijn opstandige geest. 

De vrijdenker Anton Constandse kwam regelmatig op De Dageraad.32 

Tijdens de oorlog was Klein contactpersoon in het verzet voor de hulp aan 

onderduikers. Hij werd diverse malen door de bezetter verhoord maar wist de 

Duitsers steeds om de tuin te leiden. Klein had daarbij het voordeel dat hij tijdens 

zijn 'Wanderschaften' de Duitse taal vloeiend had leren spreken. Toen hij met 

Pasen 1945 opnieuw werd opgehaald door de Duitsers was het gezin ervan over

tuigd dat Hendrik net als voorheen de volgende dag weer thuis zou zijn. Het liep 

echter radicaal anders. Klein werd op 12 april 1944 in Apeldoorn door de Sicher

heitsdienst vermoord. 33 

Morgenrood en het IV AO 

Al in 1933 had Kees Snoeren getracht de Oisterwijkse SDAP warm te krijgen voor 

het opzetten van een afdeling van het IVAO.34 Secretaris Wim Brugman bestelde 

cursuspakketten bij het IVAO, zoals de door de VARA uitgezonden serie 'Het 

bolsjewistische Rusland' . 

Toen in 1938 het IV AO Morgenrood ging beheren, pleitte het hoofdbestuur 

voor nieuwbouw. De secretaris van de 'Stichting tot exploitatie, beheer en onder

houd van Natuurvriendenhuizen en Kampeerterreinen in Nederland' C.A. 't Hart 

nam contact op met Jan Visser die voor een nieuwbouwplan zorgde. De firma 

Moerenburg nam de uitvoering ter hand. Maar het gemoderniseerde Morgenrood 
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bleek a l ras te klein . In he l. hoogseizoen ware n e r voortdurend 60 bezoekers. dal 
was s lechr.s eende rde van h~t totaal aantal aanvrage n . Met steun van de NV D e 
Ce ntrale Arbe ide rsve rzeke nngs- e n Deposito-bank werde n nieuwe plannen ge
smeed. 3' Op 27 april 1939 ~on Het Volk melde n dat Morge nrood ging uitbreiden: 
"Er komen _ onder d~ a~chttectuur van den popu\aire n Jan Visser _ twee nieuwe 

jJ"oens bij met twmttg kamers, waar men in gezinsverband kan logeren" _36 
pav J d I .d. . p · · 
Morgenrood stond ~n er et ~ng van tet Schats , dte tegelijkertijd ook secretaris 

an de Oisterw1Jkse afdeltng van het IV AO. De plaatselijke afdeling floreerde wasv 
h r niet en op zondag 1 oktober 1939 moest er vergaderd worden over haar 

ec te 31 

voortbestaan . . . 
De oorlog zorgde voor een geheel andere situatie. Het blad De Sigarenmaker 

d aanvankelijk alsof er niets aan de hand was. Onder het kopje "De natuur
de_e d nhuizen weer geopend" werd ook Morgenrood genoemd in het rijtje huizen nen e 
v t onbeschadigd uit de meidagen van 1940 was gekomen en er was volgens het 
da " iets dat u van een bezoek behoeft te weerhouden" .38 Maar de bezetter had 
blad n Jannen . Het NVV kwam onder leiding van de nationaal-socialist H.J. 
andere pb rg Morgenrood werd door het gelijkgeschakelde NVV verhuurd aan 
W uden e . 0 "k als jeugdkamp en herscholingskamp voor werklozen. Op 11 februari 
het RtJM enrood ter beschikking van de Nederlandse Arbeidsdienst. Daarna m org 
kWa . de Hitlerjugend het kamp. Het IVAO kreeg in mei 1941 samen met de 
gebruikte erkgemeenschap naar Duits voorbeeld 'Vreugde en Arbeid' Morgenrood 
cultutele wb chi.kking als vakantieoord voor arbeiders .39 In 1942 echter ging 

r ter es . 
wee od over in handen van de Nationale Jeugdstorm van de NSB. Na de 
Morgenro de rechtmatige eigenaar, het IVAO, Morgenrood weer terug. Het 

oorlog kre:~erde in 1959 haar naam in Nederlands Instituut voor Volksontwikke
JVAO vera riendenwerk (NIVON) en is heden ten dage nog altijd de bezitter 
Iing en Natuurv 
van Morgenrood. 

Besluit 

De aanwezigheid van Hendrik Klein in Oisterwijk was destijds slechts weinige 
0isterwijkers bekend. Het kamp Morgenrood lag tamelijk geïsoleerd in de bossen 
verscholen en de familie Klein had ook in het villapark Klompven weinig contac-
ten. Naast de zakelijke relaties met de architect Jan Visser en met een boer op 
de Scheibaan die melk leverde, hadden de Kleins slechts een band met een ii\burg-
se fabrikantenfamilie die ook op het K.lompven woonde . Connecties met de sociaal
democratische beweging in Oisterwijk waren er, Visser uitge~onderd, niet. Klein 
zocht die contacten ook niet. Zijn wens was niet een grote beweging tot stand te 
brengen maar zichzelf te ontwikkelen tot een zelfstandig (vrij)denker. 
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Ook socialisten bleven deelnemen aan het 'maandaghouden'. Aan tafel gezeten 

met snor Hub. de wat, achter hem Toon de La,at en rechts zittend met fles in de 

hand Graad van Keulen (collectie Hubert de Laat). 

Klein was een zeer uitgesproken natuurliefhebber. Elk plantje kende hij bij naam 

en het vegetarisme was voor hem vanzelfsprekend. Wat maakte deze 'plantenvreter 

in een badpak' die nooit de Oisterwijkse arbeiders opriep tot organisatie of staking 

zo gevaarlijk voor het lokale gezag? Opmerkelijk is dat de lokale overheid zich 

pas met Morgenrood ging bemoeien toen Klein besloot om het kamp voor iedereen 

open te stellen. Het door Verwiel als "absoluut communistisch" omschreven ge

beuren op en rond Morgenrood bestond in feite slechts uit voordrachten en zwem

activiteiten die in strijd waren met de godsdienstige en zedelijke opvattingen van 

het lokale gezag. Het is niet voor niets dat de familie Klein achter de maatregelen 

van Verwiel de pastoor zag, en achter de omheining van Morgenrood de naar 

vrouwen speurende priesterstudenten van het grootseminarie. 

De vrijdenker Klein kon geen genade vinden in de ogen van het gezag . Ook 

de ~evolking en de socialistisch georganiseerde arbeiders stonden grotendeels 

afwi~rend tegenover vegetarisme, geheelonthouding, echtscheidingen en alternatieve 

mameren van samenwonen. Het paternalisme waarmee de architect Visser en de 
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. Kunst de arbeiders van de drank trachtten af te houden kon binnen de 

dormpn:el op enige steun rekenen, maar van harte ging het altijd n,iet. Periodieken 

SDA · d · ·11 ··k 
oeken van de beweging von en m v1 aw1J en meer aftrek dan in arbeiderswij-

en b Het utopisme van mensen zoals Hendrik Klein was kennelijk te ver verwijderd 

ken· • al-economische omstandigheden waarin de Oisterwijkse sigarenmakers 
vandesoc1a 
en leerlooiers leefden. 
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29. Klein was van 12 maart 1936 tot 25 oktober 1938 in de gemeente Oisterwijk geregistreerd, 

informatie afkomstig van Gemeente Oisterwijk, afdeling burgerzaken . 

30. Gesprek met Paul Klein, 27 mei 1987. De term 'plantenvreter' werd in die tijd ook gebruikt 

om kolonisten, die werkpakken droegen en op blote voeten en sandalen liepen , te etiketteren. 

Zie Maria Boersen, De kolonie van de inrernationale broederschap re Blaricum (Blaricum 1987), 

31. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38 . 
39. 

Gesprek met Paul Klein , 27 mei 1987 . 

Ibidem. 
Gesprek met Roland Klein, 22 mei 1987 en Jaap Wiarda, 22 mei 1987. 

IISG, Archief SOAP-Oisterwijk, notulenboek, 18 juli 1933. 

De Sigarenmaker, 29 juli 1939. 

Het Volk, avondblad, 27 april 1939. 

IISG, Archief SOAP-Oisterwijk , jaarverslag gewest Noord-Brabant, 1939. 

De Sigarenmaker, 15 juni 1940. 

Algemeen Rijksarchief (ARA), tweede afdeling, Archief Ministerie van Sociale Zaken, afdeling 

werkverschaffing en steunverlening , 8 I 1. 




