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Oisterwijk 27-9-'29

Naar aanleiding van een conflict op de lederfabriek Oisterwijk, namen

eenige werklieden van bovengenoemde fabriek het besluit een poging te
wagen tot het oprichten van een afd. Oisterwijk der Ned. Ver. van Fabrieks-

arbeiders. Vrijdag 27 sept 1929 kwamen ongeveer 20 mensen bijeen in het

Kapelleke aan het Klompven, waar na een duidelijke uiteenzetting door Van

Lienden, van hetgeen de moderne bond is, en wat hij wil doen ter verheffing

van de arbeidersklasse, 13 aanwezigen gaven zich op als lid.

Hierna werd besloten, de volgende week, in hetzelfde lokaal bijeen te

komen, tot het vestigen der afd. en het kiezen van een bestuur.

vrijdag 4 oktober 1929

Het was kwaad weer dien dag, waardoor de opkomst niet zoo groot was, als

men verwacht had. Na een kort openingswoord van Boons, gaf dezen het woord

aan Hippen. Met veel cijfers en feiten toonde deze aan dat men nergens
beter georganiseerd kon zijn, dan in de moderne bond. Nog drie leden gaven

zich op, zoodat de afdeling werd gesticht met 16 leden.

De bestuursverkiezing ging al zeer gemoedelijk. In een handomdraai was

Doleweerd voorz., vd Bogaard penningm. en onder~. secr.

Nadat Boons de vergadering had gesloten, vroeg Hippen nog even het woord.

Onze vriend Boons gaat Oisterwijk verlaten, en zich in Tilburg vestigen,
zeide spr. en in een korte, maar bijzonder hartelijke toespraak dankte

hij Boon. voor al hetgeen hij voor het NVV en de SDAP hier in Oisterwijk
heeft gedaan. Een luid applaus der aanwezigen toonde dat allen met deze
woorden instemden.

Hierna gingen we naar huis, allen bezield met het vaste voornemen, al het

mogelijke te doen om leden te winnen, en zoo mogelijk naar besten krachten,
mede te werken, tot het groot maken der afd. Oisterwijk der Ned. Ver. van
Fabrieksarbeiders.

Aldus gedaan, in het Kapelleke aan het Klompven,

de secr. J.W. Brugman
Oisterwijk 4-10-1929

vrijdag 22 uovemeber 1929

Ondanks de belangrijkheid der agenda, waren slechts 16 leden ter vergadering
gekomen. Distriktsbestuurder Rippen gaf een duidelijke uiteenzetting van
het Col. Contr~, en de Ziektewet. Enkele vragen der leden, werden door
spr. afdoende beantwoord.
Hippen besloot zijn helder en leerrijk betoog met een woord van opwekking
tot alle leden, om mede'te werken aan de propaganda van de Moderne Bond.

de secr. J.W. Brugman
Oisterwijk 22-11-29

woensdag 18 dec 1929

Er werd voor dien dag een vergadering aangezegd en de opkomst was gering. De
. voorz. Doleweerd zette in het kort uiteen betreffende de bijeenkomst over

het stichten van een eigen Volksgebouwen de opbrengsten daarvan. De
exploitant zal in voorlopige berekening fl 15,- per week moeten betalen,
waardoor de kosten wel niet gedekt zullen zijn. Er werd daarom gevraagd
of de leden bereid waren om 5 ct donateursgeld te betalen voor steun
aan stichting Volksgebouw, welk werd aangenomen met algemene stemmen, op
èèn na. Daarna kwam degebruikelijke rondvraag. Er werd oa gevraagd om een
algemene stemming voor candidaten exploiteurs Volksgebouw, waarna
sluiting, de secr. J.A. Donders

Oisterwijk 18/12-29

vrijdag 20 december 1929

"Er had dien dag een bespreking plaats tusschen de directie en het
districtsbestuur van de-RK- en de Ned. Fabr. arb. bond en Chr. Bond ter
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behandeling Coll. Contr. Op dien~elfde avond hadden wij ,een verg~dering
aangezegd aan leden der Moderne vakvereeniging en andere arbeiders van de
Lederfabriek Oisterwijk, daar on~e bestuurder Ribben een verslag ~ou geven
van de Coll. Contr. De opkomst der leden was normaal, aan andere belang-
stelling ontbrak het. De voor~itter opende de vergadering in het kort en
vroeg aan Ribben om het verslag bekend te maken van de dien dag gehouden
besprekingen, waarna Ribben het woord nam. Hij werd vriendelijk ontvangen
en er werd geen verschil gemaakt tusschen de BK, Chr, en Moderne besturen,
maar volgens spr. ~al er nog heel wat te vechten ~ijn voor wij de belangen
der arbeiders gewonnen hebben.

Verslagen Coli. Contrac.
art 1-2-

Verplichting om de arbeiders in dienst te nemen die niet georganiseerd ~ijn
werd door de directie niet aangenomen daar een ieder vrij is ~ich te organi-
seeren. Er werd door spr. gevraagd of erop arbeiders die modern georganiseerd
~ijn er soms pressie wordt uitgeoefend. Als antwoord van den heer Van der Aa
kwam dat een ieder buiten de fabriek doen kan wat hij wil en dat daardoor
geen tegenwerking van de directie valt te verwachten. Een ieder kan dus
vrij propaganda maken buiten de fabriek, aldus spreker, maar wel op een
nette en behoorlijke manier.
art.3 '

Verplaatsing van arbeiders naar andere afdeelingen wegens slapte werd niet

aangenomen om het volle loon te betalen, maar ~al later nader besproken
worden.
art.4

Minimumloon van fl 25,- werd niet aangenomen. Door den heer De'- Bruin
werd een lijst voorgele~en, nl in drie klassenl
le klas fl 26,99- 2de klas fl 2562, bestaande uit 292 arbeiders- 3de klas
fi 2431 bestaande uit 44 arbeiders. Slouwers en andere losse arbeiders

fI23,45. '

Hetwelk volgens de aanwe~igen leden werd tegens gesproken daar er op de dag
van heden ~en uurloon wordt verdiend van 43,45,47 ct per uur. Dus aan-
merkelijk lager dan het minimumloon van fl 23,45. Voor de~e inlichtingen
was spreker dankbaar en vroeg aan de leden om bij volgende bespreking van
minimumlonen van fl 25,- af te gaan {,l. '

art.6
Kindertoeslag wordt door de directie niet gegeven. Wij betalen alleen
maar arbeidsloon volgens den heer vd Aa. Daarnaast ~ijn op onze fabriek
de lonen hoger zonder kindertoeslag als op een andere met toeslag. Dit
artikel wordt wel door de Uk-bond verdedigd, daar dit niet ons standpunt
is (1). ( ,

art.7
Een week vakantie werd niet afgewerkt. De heer vd Aa en De Bruin voelden
er wel wat voor maar zij konden geen beslissing nemen daar zij er eerst
met de andere heeren over zouden moeten spreken. Dit artikel wordt door
spreker gevraagd met hand en tani te verdedigen.
art.9
Overwerk en he

art.10

Uitbetaling feestdagen aangenomen maar nog geen overeenkomst betreffende
het volle loon.
art.U
Uitbetaling huwelijk, overlijden etc. aangenomen.
art.U

Ziektewet verworpen daar met !taart de nieuwe ~iektewet intreedt.
art.15

Fabriekskommissie goedgekeurd. Spr.hoopt dat daar ook leden van ons in
komen daar dit wel van eenig belang kan ~ijn.
art.17
D~ direktie houdt het recht van ontslag te geven bij slapte in het bedrijf.

art.20
De overeenkomst C.C. loopt van 1 jan tot 31 dec.

betalen van procenten daarvan werd aangenomen.(?)
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Daarna wordt door spr. in het kort uiteen gezet wat is de Moderne
Organisatie en hopende dat allen mede zullen werken aan het uitbreiden

onzer afdeeling door propaganda te maken aan ongeorganiseerd en verkeerd

georganiseerd. Hierbij eindigde spr. en werd de vergadering door
voorzitter Doleweerd gesloten en keerden wij weer met nieuwe moed naar

huis terug om straks onze medearbeiders aan te sporen om zich modern te

organiseeren.
de secr. J.A. Donders

~OisterYijk 20/12-29

Vrijdag 24-1-30

Daar wij, modern georganiseerden, door den heer Lapien, cafe den Ossenkop,
in gelegenheid waren gesteld om aldaar te vergadèren, hadden wij dien dag
een vergadering aan den arbeiders van de Lederfabriek Oisterwijk aangezegd.
Daar onze vriend Ribben het Moderne Organisatie leven uiteen kwam zetten
waren er 21 menschen aanwezig. De voorzitter opende kwart voor acht de
vergadering. Dank op de eerste plaats aan den heer Lapien voor de gelegen-
heid die hij ons gegeven heeft om ten zijnen huize de vergadering te doen.
Daarna dank aan de aanwezigen voor hun opkomst. Hierbij gaf de voorzitter
het woord aan Ribben die kort uiteenzette wat het moderne organisatie leven
is en wat daardoor te verkrijgen is. Daarna kwam de gebruikelijke rond-
vraag. Er werden eenige punten naar voren gebracht betreffende loonsverlaging
op de fabriek welke afdoende door spr. 'werden beantwoord. Maar daar de
arbeiders niet voldoende zijn georganiseerd, althans niet bij de Moderne
Bond, kan spr. niet voor dere'chten van den arbeider met de Directie gaan
bespreken. Maar wanneer zij zich aansluiten zal ik, aldus spr., mijn best
doen om de arbeidsvoorwaarden te herstellen. Hierbij werd de vergadering
gesloten waarna wij nog een 1/2 uur gezellig met, elkaar hebben zitten

praten aan een potje bier en keerden toen huiswaarts.om ieder zijn,
kameraden aan te spooren zich aan te sluiten bij de Moderne Organisatie.

de secr. J.A. Donders

Oisterwijk 24-1-30

maandag 17-2-30

Er werd op dien dag door onze afd een Huishoudelijke verg aangezegd bij

11. Lapien, cafe Den Ossenkop, Udenhoutscheweg. Daar wij onzen vriend

Ribben geschreven hadden of hij aanwezig kon zijn voor een uiteenzetting
van Rijks-en bedrijfsziekenkas, en hij niet gekomen was, opende onzen

voorzitter circa acht uur de vergadering en zette kort uiteen betreffende

de bijeenkomst van de op 15 feb gehouden gecombineerde bestuursvergadering

met de BK, voor candidatenverkiezing voor de bedrijfsziekenkas op de NV

Lederfabriek Oisterwijk en er werd aan deleden gevraagd wie zich wenschte

op te geven als candidaat. Onzen voorzitter Doleweerd, bood zich aan daar

hij al een jaar in het bestuur der Fabrieksziekenkas heeft deelgenoemen en

zoodoende ~l een beetje met de betreffende aangelegenheden op de hoogte is.

Als tweede punt dezer vergadering werd behandeld de verkiezing van de can-

didaat Fabrieks Commissie, welke ook met een handomdraai was gebeurd. Den

heer J.W. Brugman gaf zich op als candidaat zoodat wij op de aanstaande

verkiezing der Fabrieksco~issie met drie leden naar voren komen, namelijk

de heer Doleweerd, Bekkers en Brugman. Daarna kwam de gebruikelijke rond-

vraag en daarna sluiting.
Oisterwijk 17-2-30
secr. J.A. Donders

vrijdag 28 maart 1930

Op dien dag werd door onzen afd een huishoudelijke vergadering gehouden

in ca fe Den Ossenkop, Udenhoutscheweg. De opkomst der leden was gering.

Om ca half acht werd de vergadering door de voorzitter geopend, Daar wij

hadden gewacht op onzen vriend Boons die over het voornaamste deel dezer

vergaderingzou komen spreken. ,

art.1: afgevaardigde cadercursus Eindhoven, welk artikel niet werd aangenomen.

art.2: het oprichten van een reisspaarkas voor het Congres te Rotterdam. Er
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gaven zich 4 leden voor deze spaarkas op. Andere niet-aanwezige leden zouden

nog nader worden afgevraagd.
art.3a Bet oprichten van een vereeniging steun Volksgebouw. Dit artikel.;werd

door onzen vriend Boons in het kort uiteengezet, nl over het bedrag per lid
dat toetreddt. Dit bedrag loopt hoogstens op tot 5 ct per week. Verder werd

nog uiteengezet voor wèlk doel deze vereeniging werd opgezet. Daarna rond-

vraag. Er werden door eenige leden vragen gesteld welke afdoende werden

beantwoord. Daarnasluiting. 28 maart 1930

J.A. Donders, secr

donderdag 22-5-1930

Er werd dien dag een gecombineerder verg gehouden tusschen de Ned. Fabr. Arb.,
Sigarenmakers- en Bouwvakbonden. Daar evd Lienden uit Eindhoven hier naar
Oisterwijk was gekomen om de voornaamste punten oven een Bureau van arbeidsrecht
uiteen te zetten. Ook was den beer Pietersen op dien avond gekomen om een
huishoudelijke vergadering van de Ned. Fabr.Arb. bond te leiden.
Om ca half acht opende de voorz de verg met een woord van dank aan de aanwezigen
voor hun komst en daarna een woord van dank voor vd Lienden en Pietersen voor

hun komst tot uiteenzetting van de arb.belangen. Daarna gaf de voorzitter het
woord aan Van Lienden welke kort en duidelijk uiteenzette het nut van een Bureau
van Arbeidsrecht. De zitdagen van den ambtenaar van bovengenoemd bureau zal
gehouden worden op iederen 2de zaterdag van de maand bij den heer Lapien,
cafe Den Ossenkop, Udenhoutscheweg van half zes tot zeven uur. Er moesten ook
nog twee bijzitters gekozen worden wat nogal vlot verliep. W v Roessel,
M vd Bogaard, C v Dongen en Brugman gaven zich voor deze functie op. Daar
er maar twee noodig waren trokken v Roessel en vd Bogaard zich terug, dus werd
C v Dongen gekozen als bijzitter en J. Brugman als reserve-bijzitter.
Daarna kwam de gebruikelijke rondvraag. Enkele vragen werden ~oor v Lienden
beantwoord. Daarna sluiting van deze vergadering.
Daarna werd direct overgegaan tot de huish.verg. waarbij ook leden van andere
moderngeorganiseerde bonden bij mochten zijn. De voorzitter opende de verg.
en gaf het woord aan onzen vriend Pietersen die mede deelde dat hij op de
voormiddag gecofereerd had met de RKbesturen, met de directie der N.V.L.O..
Hij deelde mede als daar dit jaar niets. te bereik~n was , de toestand op de
fabriek zeer slecht zou zijn wegens slapte in het bedrijf. Maar er zou toch een
contract worden afgesloten alsis het op de arb. voorwaarde van heden (1). Hij
maakte duidelijk wat een crisis betekent die heden boven onsland hangt. Daar-
na werd nog het een en ander over de firma Gratz (1) gesproken. Ook daar zal
getracht worden een contract af te sluiten. Daarna kwam de gebruikelijke
rondvraag. De vragen werden door onz~n vriend Pietersen bevredigend beantwoord.
Daarna sluiting en keerden wij weer met volle moed naar huis om te trachten
zooveel mogelijk nieuwe leden voor zonze Moderne Vakbeweging te winnen.

Oisterwijk 22-5-1930
de secr J.A. Donders

woensdag 4-6-1930

Wij hadden dien dag onze leden aangezegd voor het houden van een huishoudelijke
verg. De opkomst was gering. De voorzitter opende de verg en gaf het woord aan
de secr die de notulen ~en eenige briefen voorleesde. Daarna werd overgegaan
tot het punt waarvoor wij bijeen gekomen waren, nl tot het kiezen van een
volledig bestuur. Het bestaande bestuur bestond uit le voorzitter M v Doleweerd,
le secr J Donders, le penningmeester M vd Bogaard. Daarna werd gekozen als
2de voorzitter c.Snoeren, 2de Becr WJ Brugman, 2de penningmeester C Bekkers.
Verder werd behandeld het kiezen van eene candidaat voor de Fabr commm. Na een

weigering van de een en ander nam onze kameraad){ v Doleweerd het candidaatschpa
aan. Daarna rondvraag en sluiting.

Oisterwijk 4-6-1930
de secr J.A. Donders
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woensdag 18-6-1930

Er had dien dag verg plaats welke zou worden ingeleid door onze kameraad
Pietersen. Daar deze verg eigenlijk op di 17 juni had moeten plaatsvinden.
Maar door verhindering van Pietersen was het nu op woensdag. Geen druk

bezochte vergadering. Het eerste wat werd behandeld was om hier in Oisterwijk
een open-lucht meeting en een daaraan verbonden demonstratie te houden, en
wel op 26 juli. Pietersen zou zich met C v Lienden in verbinding stellen
voor de daaraan verbonden benodigdheden, aaar wij voor een terrein zouden
zQrgen. Verder werd besproken om manifesten te laten drukken, welke dan door
Pitersen en vd Bogaard aan de fabriek zouden worden verspreid. ~erder werd
door onze kameraad Pietersen gevraagd om een lijstje van de loonstand van
de schoen- en lederindustrie in Oisterwijk. Verder werdnog een en ander bespro-
ken over onze beweging, daarna rondvraag en sluiting.

Oisterwijk 18-6-1930
de secr J. A. Donders

vrijdag 25-6-1930

De leden van de Ned FRbr Arb Bond waren dien dag ter verg geroepen daar onze
kameraad pütersen de coll arbeidsovereenkomst der NVLO àiteen kwam zetten.

De verg werd om ca acht uur door de voorz geopend. De opkomst der leden was

gering. Onze kameraad Pietersen las art voor art voor aan de vergadering om
daarna nog eens van de voorna~mste artikelen een duidelijke uiteenzetting te

doen. Aldus begon spr: dit contract is voor ons van nul en geene waarde. Op

eenige art na zooals art 4: loonregeling, of art 6-7: verlof. Daarna is door
de samenwerkende org een artikel naar voren gebracht, nl een Onpartijdig

Scheidgerecht, welk een der voornaamste artikelen van het contract is. Daar
deze overeenkomst door ons eigenlijk niet aan te nemen is, zijn wij toch

verplicht het mede te ondertekenen, aldus apr, anders zijn'we onze mede-

zeggenschap op bovengenoemde fabriek kwijt. Daar wij met onze kleine groep
menschen toch nog niets kunnnen beginnen en de overeenkomst al door de BK en

Christelijke is aangenomen. Daarna werd een ieder toch op het bart gedrukt

zijn best te doen om zoovee~ mogelijk arbeiders tot onze organisatie te
winnen. Daarna sluiting der ledenverg. Daarna werd overgegeaan tot een

beàtuursverg welke punten die daar besproken zijn in de eerst volgende leden-

verg besproken zullen worden. Hierna sluiting en.namen wij afscheid van onzen
vriend Pietersen.

Oisterwijk 25-6-1930
secr J.A. Donders

vrijdag 20-2-1931

Na een langdurige tusschenpooze wegens gebrek aan een vergadergelegenheid
hield onze afd op 20 febr e~n huishoudelijke verg. Als spr was onze kameraad

De Jon~ naar Oisterwijk gekomen om met onze afd kennis te maken en verdere

organisatiebelangen te behandelen. De vergadering was gering bezocht

wegens de ziekte die er heersthte.. Om kwart over acht opende onze 2de voorz

de verg met een woord van inleiding betreffende de agenda en gaf het woord aan

onze kameraad De Jong, welke een korte maar duidelijke uiteenzetting gaf

over het toekomstige CAO, welke overeenkomst zeer werd bemoeilijkt daar er

nog geen 75% van de werknemers is aangesloten bij de bestaande landelijke

organisaties, wat ons aanleiding geeft de propaganda zooveel mogelijk en

krachtig bij de hand te nemen om daardoor onze beweging zoo sterk mogelijk te
maken. Verder werd een uiteenzetting gedaan over slachtofferschap, welke onze

kameraad De Jong zoo duidelijk besprak, als dat over het genoemde slacht-

offerschap, welke hier in onze aId en daarbuiten met zooveel woorden werd

vuilgemaukt tegen de Moderne Bond. Had kam. De Jon~ ons eerder in kunnen lichten
dan was deze ontslagkwestie al eerder opgeloscht geweest (1).

Daarna werd overgegaan tot bestuursverkiezing. Gekozen werd C Bekkers als

bijbestuurder en vd Berg en Didden als controle commissie. Daar er volgens de

meening van de vergadering niet voldoende leden aanwezig waren, zijn wij

niet tot een volledige bestuursverkiezing kunnen komen en zal dit op de

eer~tkomende vergadering worden behandeld. Daarna kwam de gebruikelijke

rondvraag welke op vlotte w~jze door onze kam De Jong werden beantwoord.
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lOB de loonsverlaging afdeling spinterij(?) ingediend door vd BerJ[,welke
vraag door kam De Jong met de samenwerkende organisaties met de directie
der NVLO zal worden besproken. Als afscheidswoord werden er de leden nog
op ~áhgedronegn om de propaganda zoo krachtig mogelijk ter hand te nemen, vooral
door huisbezoek. Dus kameraden, ten s~rijde voor de Moderne Vakbeweging om het
ledental zooh'oog mogelijk op te voeren. Hierna sluiting.

Oisterwijk 20-2-1931
de secr J.A. Donders

dinsdag 24-3-1931

Er werd op dien dag;door onzen afd een huishoudelijke verg gehouden in het

Kapelleke van Joh Visser aan het Klompven, als spreker was opgekomen de districts~

bestuurder De Jong. De verg was gering bezocht. Om kwart over acht opende de

voorzitter de verg en gaf het woord aan De Jong, die in het kort de droevige

gebeurtenis in onze afd meedeelde, de dood van onzen hardwerkenden kameraad

J.W. Brugman zaliger die vele van zijn vrije uren aan onzen moderne vakbeweging

heeft geofferd. Wij betreuren dan ook zulk een verlies en zijn naam zal lang
in onze herinnering blijven.

Daarna ging kameraad De Jong over tot het uiteenzetten van de laatste

conferentie met de directie der NVLO. De gegevens welke op devorige vergadering

waren verstrekt over loonsverlaging waren volgens spr niet juist daar de

directie met een loonstaat voor den dag kwam van de afd waar de zgn loonsverlaging

was ingediend. Uit deze staat bleek als dat de loonen nog zoo waren als voorheen.
Daar de bestuurders der samenwerkende org niet over voldoende bewijzen beschikten

konden zij zich ook niet verdedigen tegen deze loonstaten, alvorens zij dmv

loonzakjes van betreffende arbeiders in hun bezit hebben, welke dan als vast-
staand bewijs naar voren gebracht kan worden. Door het afd-bestuur zouden er

zooveel mogelijk loomzakjes worden opgevraagd. No.2 aan de orde was dat er voor

de PAZO-schoenfabriek manifesten zouden worden gedrukt, daar boyengenoemde

directie geen moderngeqrganiseerde arbeiders op zijn fabriek duldt. Ook moest er
in de vacature van JW Brugman een plaatsvervangend lid worden gekozen,voor de

bedrijfsraad van ziekengeldverzekering en een bestuurslid voor de afd ziekenkas

der NVLO welken beide functies door H ~ vd Berg werden aangenomen. Daarna

rondvraag en er werd over een en ander nog wat gediskussieerd, daarna sluiting.

. Oisterwijk 24-3-1931
de secr J.A. Donders

dinsdag 12-5-1931

Daar er op 4 mei een onderhandeling had plaatsgehad tusschen de hoofdbesturen

van de samenwerkende organisaties en de federatie van patroons uit de leder-

industrie over de CAO werden onze leden ter vergadering geroepen om te kunnen

spreken over het nieuwe contract. Als spreker was H B v Leersum en de districts-
bestuurder De Jong naar Oisterwijk gekomen. Daar het belangrijke verg was bleek

de opkomst der leden zeer gering. Om 8 uur opende de voozitter de verg met een

korte inleiding. Daarnagaf hij het woord aan Van Leersum die kort maar duidelijk
aertikel 13 van het CC uiteenzeette. Er was door de werkgeversorg. een

minimumloon opgegeven van le klas fl 21,-, 2de klas fl 19,50, 3de klas fl 17,50.
De arbeiders die op de fabriek werken waar tansch hoogere loonen worden

gegeven zullen daardoor geen loonsverlaging krijgen, waant de bestaande loonen

blijven gehandhaafd. Het HB van de BK voelde.voor dit art wel wat, maar ons HB

was er tegen daar er volgens hunnen mening door de werkgevers waar hoogeren loonen
als minimum bedoeld, wordt betaald nog het recht hebben loonsverlaging toe te

passen door het aannemen van nieuwe werkkrachten tegen het minimimumloon. Zoo-

doende dat diegenen die hogere loonen verdienen hiermede gedupeerd wordeR. Wanneer

er in dit art komt te staan als dat wanneer er een arbeider wordt aangenomen

hij dezelfde loonen ontvangt als de arbeider die nog de hoogere loonen hebben als
in minimum bedoeld, dan voelt ons HB hier ook wel voor (1). Spreker van Leersum

zette uiteen waarom zij tegen kindertoeslag zijn. Daarnawerd naar de meening

gevraagd van de leden over hoe zij denken over het minimumloon. Zij konden zich
hiermede ook niet vereenigen, gelijk het HB en zij gaven het HB het recht te

handelen naar goeddunken. Daarnawerd nog door karn De Jonf het ingekomen stuk(betreffende het beletten van vrijheid op de PAZO-fabriek voorgelezen. Het ligt
voor ieder lid ter inzage bij de secr. Ook is er een schrijven gericht aan de
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directie der NVLO te 0 over het ontslagkwestie van 5 aug 1930 van J.A. Donders.
Daarna rondvraag. welk~ vragen door de HB vlot werden beantwoord. Daarna
glui ting. 0 " t "" k 12 " 19301S erw1J . mel

de secr J.A. Donders
..

maandag 12-10-1931

Er was dien dag door onzen afd der nde.fabr.arb.bond een huishoudelijke verg.

uitgeschreven. welke gehouden werd bij Af vd Bogaard, café Spoorlaan. Daar

de verg in de kom van de gemeente viel was de opkomst vn de leden beter als

bij de verg voorheen. Als spreker was opgekomen onzen kameraad De Jon~. Om
half acht werd door de voorzitter de verg geopend. Daarna werden de ingekomen

stukken voorgelezen en behandeld. Kameraad De Jon~ zette uiteen het doel van

eenige ingekomen stukken. Zooals de Filmrondreis 31-32.welke film op 24 maart
1932 in Oisterwijk zal worden vertoond indien er plaats en gelegenheid is. Wij

zullen hopen als dat het plan-volksgebouw verwezenlijk; is wij op dien dag in

ons eigentehuia de film van de Infanterie. Weatfront 1918, kunnen vertoonen.
Daarna werd door spr in het kort eenige woorden gesproeken over het CC van
de brabantsche lederindustrie, welk CC door de patroons van bovengenoemde

indus~rie niet werd aanvaard vanwege de economischen toestand die op den dag
van heden heerscht. Daarna werd door spr de winteractie besproken. Spr spoorde

een ieder aan zich schouier aan schouder in te zetten voor de groei en bloei

der afd.ned.fabr.arb.bond te Oisterwijk. Daar apr om 9.15u met de trein mee

moest was zijp tijd gekomen. Enkele vragen werden nog door apr bevredigend

beantwoord, oa de ontslagkwestie van de sècretaris, welke kwestie volgens een

schrijven van de directie der NVLO niet is nageleefd. zoodat deze zaak opnieuw
aan: de directie aanhangig wordt gemaakt. Daarna de vraag over de veranderiDg

van lidmaatschap van E. Veldhuizen. dez~ vraag werd door spr duidelijk uiteen-

gezet. Ook zal er met medewerking van kameraad de Jon~ een schrijven naar de

Raad der gemeente Oisterwijk gaan voor steun aan werkelozen, voor leniging
der behoeften van a.s. winter. Hierna Tertlrek van kam De Jong. Er werd

overgegaan tot benoeming van de Controle Commissie. Gekozen werden

j vd Biggelaar en P. Moonen. Daarna werden nog een aantal kaarten uitgezet voor
adressen voor huisbezoek. Daarna rondvraag daar geen gebruik meer van werd

gemaakt. Hierna sluiting. Oisterwijk 12 oct 1931
de secr J.A. Donders

C. Snoeren

maandag 21 dec 1931

Er was op dien dag door onze afd een huishoudelijke verg belegd voor de
komende winter-actie. Om 7.30\;1 opende de voorz deze verg met een woord van
welkom aan de aanwezigen. Als apr was gekomen kam De Jong. De opkomst .was

gering. Daarna werd overgegaan tot het voorlezen der notulen van vorige verg
welke onveranderd goedgekeurd werden. Hierna behandeling van ingekomen

stukken. als volgt. bestelling vlugschriftjes. Van het eerste waren er reeds

1000 besteld. van de andere twee zouder er ieder 1500 stuks worden besteld.

Voor de verspreiding gaven zich op A.Penne, J vd Biggelaur, P.A. Verstralen,
en J Donders. Aansluiting F.B.B. werd met algemeene stemmen verworpen. Het

plakken van zegels voor werkelozen zal nader door de penningmeester bij het
hoofdbestuur worden onderzocht. Het adres aan de gemeente Oisterwijk voor

ui tkeering aan werkelozen. Hi,erover sprak De Jong zijn meening uit. Daar de
werkloozen naar het crisis comité zijn verwezen door de raad der gemeente

acht spr dat er ook menschen van onze beweging in het comitéAzitting moeten
nemen. Hierover zal nader worden gesproken; Spr zette daarna de Coil. arbeids-
overeenkomst in de lederindustrie uiteen. Er werd met algemeene stemmen besloten

om niet over te gaan tot besprekingen op de lederfabriek Oisterwijk over een

Contr. en dat er dus gewerkt zal worden zonder contr. daar de toestand van

beden zoo slecht nog niet is op de NVLO vergeleken met andere plaatsen.

Hierna sprak De Jong over de toestand in de cartonindustrie en hoopte dat als
ook onze leden hun medewerking en steun zullen geven voor den strijd in den

cartonindustrie en textielindustrie. Daarna sprak spr nog eenige tijd over

de werkverschaffing en.het uitbetalen dèr feestdagen, daar er volgens spr

voor de eerste dag f 1,50 en. de 2de f 0,75 moet worden betaald. Dit zal nader
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onder het oog gezien worden. Daarna rondvraag. Door vd Bi~gelaar wordt

gevraagd of hij volgens het Contr. recht had in de schoenindustrie op de uit-

betaling van één vakantiedag en een halve verlet voor werkzoeking,daar hij

zijn ontslag bij Pazo had gekregen. Spr spoorde een ieder aan op huisbezoek

te gaan omdat dit de beste middelln zijn voor de groei en bloei van onze ~fd. Dus

allen op voor de moderne vakbeweging. Hierna sluiting en keerden wij allen van
een leerzamen avond naar huis terug.

Oisterwijk 21 dec 1931
de secr J.A. Donders
de voorz C. Snoeren

vrijdag 22 jan 1932

Op dien dag werd door onzen afd een huisgoudelijke verg belegd. Als spr was
kam De Jong gekoemen. Om half acht opende de voorz de verg. De opkomst was

gering naar gelang de agende van de verg, aldus de voorz, hierna werd overgegaan
tot het voorlezen der notulen van vorige verg welke onveranderd werden goed-

gekeurd. Daarna werd het woord gegeven aan kam De Jong die nog eenige vragen
van vorige vergadering beantwoordde. Ook werd er gesproken over een Filmavond.

Daar de Vereeniging voor afschaffing van alcoholhoudende dranken hier in

Oisterwijk een zaal heeft zal door ons bestuur getracht worden daar de zaal af

te huren voor de filmavond. Ook zal kam De Jong zich in verbinding stellen mat

de BK Bond om een bespreking te voeren over de 5% loonsverlaging op de NVLO.

Hierna zette apr duidelijk uiteen het ontstaan, de groei, het doel en streven
der moderne arbeidersbeweging, welke met grote aandacht door de aanwezigen

werd aanhoorde Hierna rondvraag, waarvandoor Snoeren gebruik werd gemaakt, oa

om OVer te gatn tot publicatie van de ontslagkwestie van de secretaris, en
eenige andere vragen welke door kam De Jong werden beantwoord en nader worden
behandeld. Daarna sluit de voorzitter de verg met een woord van dank aan de

opkomst der leden en hoopte dat een ieder mede zal werken om andere leden

zooveel mogelijk mede naar de vergadering te brengen.
secr J. Donders

voorz
Vrijdag 22 jan 1932

vrijdag 12 febr 1932

Huishoudelijke verg voor de leden van het personeel NVLO. De voorz opende de
verg met een woord van welkom aan de aanwezigen en stelde de verg hiermee voor
geopend en geeft het woord aan de secr om over te gaan tot het voorlezen der
notulen van vorige verg welke onveranderd werden goedgekeurd. Daarna behandeling
ingelomen stukken als volgts verkiezing candidaat verêenigingraad waaraan onze
afd niet meedoet en een schrijven betreffende de schoenindus~rie. Hierover
werd door kam. De Jon~ een uiteenzetting gedaan. Daarna werd door kam De Jong

de bespreking welke met de sam~nwerkende organisaties is gehouden met de
directie derNVLO over de aangekondigde tarief- en loonsverlaging. Volgens de
meening der directie der NVLO zit in de tariefsverlaging geen loonsverlaging
in, daar .~r het drie weken verder is de arbeiders wederom aan hun ouden loon
zullen komen. Daarna werd door kam ~ Jong eenige loonen vergeleken met die
van 16 dec en 3 jan, voor en na de loonsverlaging uit de volgende afd~lingens
spuiterij, touwerij, stollerij, lakeerderij en de tethnische afd. Hieruit
blijkt dat eenige afd niets minder hebben verdiend en eenige van fl 1,-
tot fl 2,- minder per week, maar daar dit de eerste week was kon hierover nog
geen oordeel geveld worden en zal tot nadere bespreking onder het oog gezien
worden. Ook werd het overwerk der afd ac~averij met de directie besproken,

waarover geen beslissing is gekomen. Dit wordt werk voor het scheidsgerecht.
Hierna rondvraag. Dekkers vraagt of niet kan worden onderzocht of er geen
vergissingen of fraude worden gepleegd met de prijzen welke voor het schaven
van huiden betaald worden. Hierover zal nader gesproken worden. Donders

vraagt of er niets aan te doen is dat bij de PAZO-schoenfabriek steeds door
een 7-tal arbeiders wordt overgewerkt tot des aovonds 8 uur. Kam De Jong zal
zich hierover met de arbeidersinspectiein verbinding stellen. Door Snoeren

werd gevraagd of er niet een klein bedarg dt de eigen afd.kas kan worden
genoemep, nl fl 2,50 voor steun voor de werkelooze VARAleden voor de betaling,
van hun contributie welke door de verg werd goekgekeurd. Hierna vroeg kam De jong

no~or er gezorgd wordt voor de"gegevens van de lonen van de smederij, timmerlui,
en~sjouwersvan voor en na de loonsverlaging.Hiervoorzal Moonen en vd Berg zorgen
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Zij zorgen dat de secr dit spoedig in zijn bezit krijgt en het dan
doorzendt aan kam De Jong. De voorz s1uit hierbij de verg met een
woord van dank aan de aanwezigen voor hun opkomst. Hij spoorde hen
aan zoovee1 moge1ijk mede te wer~n aan een betere opkomst der verg.
Hiermede acht de voorz de verg voor ges1oten te beschouwen.

vrijdag 12 febr 1932
de secr J.A. Donders
de voorz C. Snoeren

dinsdag 22 maart 1932

Huishoude1ijke verg. De verg werd om 7.3Ou door de voorz geopend met
een woord van we1kom aan de aanwezigen. Deze verg was a1s bestuurs-
verg aangegeven maar wegens verkeerd opnemen van het te1egramhebben
wij u hier bijeen geroepen en zul1en we de verg alseen huishoudelijke
verg door laten gaan, aldus de voorz, en hij beschouwde hiermee
de verg als geopend. Hierna voorlezing der notulen van vorige verg
welke onveranderd werden goedgekeurd. Behandeling ingekomen stukken,
nl contributieschuld. De voorzitter zette dit uiteen en spoorde de
leden aan geen weken schuld te maken, daar als een lid werkloos
wordt en contributieschuld heeft, hij geen recht op uitkeering heeft.

Hiermee werd het woord gegeven aan kam De JO~ die de uitslag vande conversatie met de directie der NVLO over oonsverlaging uiteen-
zette. Ook werd de ontslagkwestie van de penningmeester vd Berg
besproken. Spr betreurde het als dat vd Berg zijn ontslag niet
ongedaan heeft kunnen maken. Hierna rondvraag. Er werd gevraagd of
het mogelijk zou zijn om bij de geschillen welke zich op de fabriek
voordoen een gekombineerde verg op te roepen van de Moderne en BK
bonden. Daar er volgens de verg geen gecombineerde ledenverg worden
gehouden zal onsafdbestuur zich in verbinding stellen met de RK~
bestuurders. Wanneer er wederom feiten zijn te behandelen zouden
we zo nu en dan zoodoende een gecombineerde verg kunnen houden.

Hierna sluiting der verg. dindsga 22 maart 1932
de secr JA Donders
de voorz 0 Snoeren

donderdag 14 april 1932

Huishoudelijke verg. De voorz opent om 7.3Ou de verg met een welkom
aan de aanwezigen. Wij hebben u, aldus spr, bijeen moeten roepen
omdat onzen kameraad vd Berg wegens omstandigheden heeft moeten
bedanken als penningmeester. Dus wij zullen vanavond voor deze
vakature een andere penningmeester moeten kiezen. Hierna voorlezing
der notulen van vorige verg welke onveranderd werden goedgekeurd.
Ingekomen stukken: beste1ling jeugd-brochure. Hiervan werden 25
brochures besteld en deze zullen aan onze leden worden verkocht
a 0,10 ct. Heirna verkiezing bestuursvacature vd Berg. Als candidaten
gaven zich op A. Dekker, J vd Biggelaar. Bij stemmen werd gekozen
voor A Dekker bij meerderheid van stemmen. De voorzitter bedankt
vd Berg voor zijn goed werk dat hij heeft verricht als penn en hij
betreurde het dat hij heeft moeten bedanken voor een functie waar-
voor hij een geschikt persoon was. Hij hoopte dat de nieuwgekozene
zijn functie op deze1fde voet zal uitvoeren en behartigen. Hierna
verkiezing voorz. Hiervoor was geen candidaat zodat kam Snoeren
b1eef a1s waarnemend voorz. Hierna verkiezing 2de penn en 2de Beer.
Daar vd Berg zich hiervoor a11een opgaf werd hij zonder stemmen
aangenomen en b1ijft hij als bestuurder in onze rijen. Daarna
rondvraag waarvan geen gebruik werd gemaakt. Hierna s1uiting der

verg. donderdag 14-4-1932
de secr JA Donders
de voorz C Snoeren

donderdag 7 juli 1932

Huishoudelijke verg van de Lederbewerkers.
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De voorzitter opent de verg met een woord van dank aan de aanwezigen.
De opkomst was gering naar ge1ang de bespreking der verg. Wegens
de geringe opkomst werden de notulen van vorige verg niet opge1ezen

en daarna werd het woord gegeven aan kam De JO~. Wij hebben, a1dusspr, een conferentie gehad met dê directie der NLO, we1ke directie
met een voorstel naar voren kwam om vanaf 8 juli voortaan 47 1/2 uur
te gaan werken, en dat vanaf die datum een 1oonsverlaging in zal
treden van maximaal 5%. Kam De Jong wist de directiete bepratenom
de verlaging nog eenige dagen op te schorten daar dit V

,

oorstel eerts
met de leden en het HB diende te worden besproken. Verder zette

kam De Jon~ het lederindus,

trie1even uiteen zoals het produce
,

eren
en het op e markt brengen van de productie. Mocht deze loonsver~ing
doorgaan dan zal spr trachten de bestaande loonen minstens een ha1f
jaar vast te 1eggen in een coll overeenkomst zoodat er niet telkes
gekomen kan worden met een nieuwe verlaging. Hierna rondvraag.
Bekker vraagt of er niets aan te doen às dat er inde afd schaverij
door een paar menschen altijd de groote vellen geschaafd moeten
worden waardoor zij door hardwerken nog niet aan hun loon kunnen
komen en wanneer dit werk verdeeld werd daar niemand schade van zou

ondervinden. Kam De Jon~ gaat dit onderwerp nader met de directie

bespreken. Hierna sluit1ng. donderdag 7-7-1932
de secr JA Donders
de voorz C Snoeren

Maandag 25 juli 1932

Huishoudelijke verg. der 1ederbewerkers der NVLO. De voorz opent de
verg met een woord van welkom. Ondanks de be1angrijkheid van de
agenda waren er slechts 7 leden ter vergadering gekomen~ Er werd
overgegáan tot het voor1ezen van de notulen van de verg van 7 juli
we1ke op een punt na goedgekeurd werden, n1 in plaats van 14 dagen
moest er een opschorting van 8 dagen zijn ivm de 1oonsver1aging der
NVLO. Hierna voorlezing der notulen van 14 apri1. Snoeren trok
zijn dankbetuiging in welke hij had uitgesproken tegen ex-penn
vd Berg vanwege de feiten die 1ater ontdekt zijn. Hierna wist kam.
De Jong en ook andere 1eden hun meening te zeggen dat tot s1otsom
va Ber~ a1s penn der Ned.Fabr.arb.Bond geen enke1 verwijt toekomt
daar h1j vo1gens de controle zijn p1icht gedaan heeft. Wat de andere
functie betreft deelen wij de meening van kam Snoeren. Hierna kwam
aan het woord kam De Jong over de bespreking met de directie der
NVLO. Hierover bracht spr een breed en duide1ijk betoog ter verg.
Door Muller, RK, en De Jong van de modergeorganiseerden werd de
loonsverlaging besproken, maar de directie was niet te overwegen
de loonsverlaging in te trekken en moest vo1gens ~unnen meening
doorgevoerd worden om te kunnen cocurreeren op de wereldmarkt met
hun product..Ook was de directie niet bereid de bestaande 1oonen
voor een zeker ~a1 maanden vast te 1eggen in een c011 overeen-
komst, maar de directie zal dit nader met het HB bespreken. Wat de
afd schaverij betreft, de directie zal dit persoon1ijk onderzoeke4
Hierna rondvraag waarin weÈerom eenige woorden werden gewisse1d
over de aid schaverij en ,ka1khuis. Hierover werden eenige looncijfers
naar voren gebracht welke nader bij de directie ae~bangig gemaakt
zullen worden. Hierna vertrok kam De Jong en er werden nog eenige
ingekomen stukken behande1d. Hierna sluiting.

25-7-1932
de secr JA Donders
de voorz C Snoeren

verg 7 dec 1932

de voorzitter opent de verg met een woord van we1kom aan de aan-
wezigen. De opkomst was gering. De notulen van vorige verg werden
onvèreanderd goedgekeurd. Hierna ingekomen stukken. De klachten
van onze 1eden over de werkverschaffing werden door kamDe_Jong
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besproken en hij zal dit nader onderzoeken. Een ingekomen schrijven
van de Tilburgsche bestuurdersbond om daar bij aan te sluiten werd

met algemeene stemmen verworpen. Hierna besprak De Jon~ hetpropagandaplan.Als propagandistengaven zich op C Bek ers, .

C Snoeren, J Donders, J vd Bifgelaar en A Dekker. Er zal op huis-bezoek gegaan worden en er za getracht worden voor het geven van
een algemeene verg. Hierna rondvraag..Daniäls stelde een vraag
betreffende de contributie~ Dit zal nader door het bestuur worden
onderzocht. Niets meer aan de orde sloot de voorz de verg.

de secr JA Donders
de voorz

verg 28 dec 1932

De voorzitter opende de verg met een woord van welkom aan de aan-

wezigen en gaf hierna het woord aan kam De Jo~. Ik zal, aldusspr, met het oog dat ik weer vroeg weg moet me mijn uiteenzetting
betreffende een bespreking met de directie der lederfabriek
kortmaken. Op deze conferentie deelde de directie mede dat als de
bestaande loonen niet langer gehandhaafd 'kunnen blijven (1). Spr
zet dan uiteen de termen van de aangekondigde loonsverlaging en hij
betreurt het dat er weer zoo weinig leden ter vergadering gekomen
zijn daar het toch zoo'n belangrijke kwestie is. Spr meent dan ook
te kunnen volstaan met de ui~eenzett1ng van de onderhandelingen daar
er v66r de verlaging zal1ngaan er nog altijd wel enltele
besprekingen zullen plaatsvinden. Spr wijst er met klem op dat wij
ons zoo sterk mogelijk tegen deze verlaging moeten bl~en verzetten;
Hierna wordt nog wat gediskussieerd over slachtofferschap, welk
0 derwerp op behoorlijk bevredigende manier wordt opgelost. Er
wordt met kracht op gewezen om een nette en verstandige propaganda
te maken voor onze moderne arbbeweging en ons ledental zoo hoog mo-
gelijk op te voeren. Dan zal men onze leden vanzelf wel met rust
laten. Bekkers spoort dan ook de leden aan zooveel mogelijk
mede tehelpen aan 'een goed verg.bezoek en dat wij wekelijks hun vak-
blad goed lezen, dan krijgen wij een beter overzicht van het
werk onzer vereeniging en hoeven zij niet wanneer zij het tegen een
tegenstander hebben te discussi~ren met hun mond vol tanden blijven
staan en kunnen zij zich behoorlijk verdedigen. Hierna sluiting.

de secr JA Donders
de voorz

(Hierbij stopt Donders zijn notities en neemt Snoeren de zaak van
hem over. Donders schreef uitermate beroerd, beheerste de taal
slecht, schreef nergens punten en vergat vaak aan het einde der
zin het begin. De getypte weergave is vaak krom, maar laat wel
de 'stijl' van Donders in tact. Schrijffouten zoveel mogelijk
verbeterd. ST)

verg 7 januari 1933

Daar de voorzitter afwezig is open~ de 2de voorzitter met een woord
van welkom deze goed bezochte vergadering en geeft direct het woord
aan kam. De Jong welke een uiteezitting geeft aangaande de
loonsverlaging op de NVLO. Na de uiteenzetting geeft de voorzitter
de leden gelegenheid hierover hun meening te zeggen, vrij uit te
spreken en zich niet te schamen over de wijze van het woord voeren.
Er komen verschillende leden naar voren. Na eenige gezellige dis-
cussies besluit de vergadering zich eenpaarig tegen deze loons-
verlaging te verzetten en deze aanva: op hun levenspeil af te
sla~. De voorzitter spoort aan paraat te zijn in dezen tijd en
zooveel mogelijk propaganda te voeren voor onzen moderne arbeiders
beweging om ze groot en sterk te maken. Na nog een woord van dank
voor de goede opkomst van dezen vergadering sluit de voorzitter
deze goed bezochte vergadering. Bestuursvergaderingop zondag 8
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jan is noodig door het afdtreden van onzen secretaris Donders. De
voorzitter brebgt een woord van dank aan hetgeen Donders voor de
afdee1ing gedaan heeft. Daar onze kameraad Jansen is gekozen as
nieuwe bestuurder ook een woord van dank. Er werd overgegaan tot
de verdeeling van de verschillende functies waardoor nu C Bekkers
gekozen werd tot voorzitter, C Snoeren tot secretaris,
Dekker nog penningmeester, vd Berg 2de voorzitter en CJ Jansen tot
2de secr-penningmeester. secr C. Snoeren

voorzitter C. Bekkers

vrijdag 24 januari 1933

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen harte1ijk
we1kom en zegt dat er die dag een be1angrijke kwestie te rege1en
is, n1 de 1oonsverlaging op de NV Lederfabriek. Het doet spreker
genoegen te zien dat hier in Oisterwijk voor het eerst een gecom-
bineerde hoofd- en afdee1ingsbstuursvergadering heeft plaatsgehad
met de bestuurders van de RKbond van fabrieksarbeiders _aangaande
deze kwestie. Dit hebben wij te danken aan onze hoofdbes~urders,
zegt spreker, die er bij onze tegenstanders steeds op hebben ge-
wezen dat het samenwerken der organisaties noodzakeli~k is. Doch
hier in Oisterwijk heeft men er altijd anders overgedacht en meende
men ons hier west te ku:cnenmissen. Spreker is er van overtuigd
dat onze invloed op deze gecombineerde veragdering zich terdege
heeft doen gelden en dat d zaken er zeker anders zouden hebben
voorgestaan als thans het geval is, wanneer wij er niet vertegen-
woordigd waren geweest. Na deze uiteenzetting geeft spreker het
woord aan kam De Jong om deze bespreking nader uiteen te zetten.
- eze weet zich op voortreffelijke manier van zijn taak te kwijten en
äe ledn geven hieraan aandachtig gehoor. Als deze spreker geein-
digd heeft vraagt kameraad Van Leersam van het hoofdbesttur nog
het woord. OOk hij heeft de vo11e aandacht van de vergad~ring op
zich gevestigd. Hij spoort dan ook de leden aan actief te zijn,
en spreekt hun moed in, hun volle vertrouwen in onzen organisatË
te schenken en deze spoedig de sterkste te maken hier in Oisterwijk,
dan zu1len hun belangen het best behartigd worden. Hierna geeft
de voorzitter het woord aan de leden welken dan nog eenige grieven
naar voren brengen en ook deze worden op aangename wijze afgehan-
deld. Na een woord van dank tot de aanwezigen te hebben verricht
sluit de voorzitter deze vergadering die goed geslaagd was.

secr C. Snoeren
voorzitter C. Bekkers

vrijdag 25 februari 1933

De voorzitter opent om ha1f acht de vergadering en heet alle
aanwezigen hartelijk welkom. De propaganda wordt nog eens ter
sprake gebracht maar dat heeft tot nu toe geen resultaat opgeleverd.
Er hebben zich wel twee nieuwe leden opgegeven maar die hebben
ook weer bedankt. Hierna komt de districtsvergadering ter sprake,
waarnaar afgevaardigd worden de voorzitter en de secretaris. Ov~
de verrichtingen wordt door vd Berg opgemerkt daar goede notitie
van te nemen. Voorstel Den Haag wordt ook nog besproken. Dat
luidt: wat is de oorzaak van het slechte vergaderingsbezoek?
Volgens de vergadering is het hier toe te schrijven aan de-slechte
gelegenheden die hier zijn om de menschen eens wat meer te geven, bv
film, een goede spreker en zooal meer. 2de: het bouwen van een
eigen zaal hier in het zuiden zal al een hele verbetering zijn.
De bsturen worden bij acc1ama~ie gekozen, waarbij Bekkers opmerkt
dat als er een betere komt hij zijn functie direct wil neerleggen.
Van de rondvraag maakt vd Berg gebruik en merkt op dat toch zek~
de besturen toch wel beter ter vergadering mochten kmnen, wat toch
een eerste vereischte is. De voorzitter is het er mee eens en
hoopt dat ze in het vervolg op de vergadering komen, maar merkt op
dat vd Berg ook nog a1 eens gemankeerd heeft. Daar niemand van de

~-~ ----
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vrijdag 28 april I~J3

Direct na de opening neemt De Jonq het woord, hij zet uiteen wat
hij besproken heeft met de directie van de leerfabriek, Van der
Aa was zeer g€belgd over het courantenbericht aangaande de
toestanden en de tactiek over loonsverhoging op dë fabriek.Hi~
zou niet meer met ons cofereren als zoiets nog eens voorkwam.
De Jong was het met hem lang niet eens aangaan~e dit, hij legde
hem uit dat wij toch nooit verantwoordelijk konden zijn over
wat Het Volk schreef en dat hij hiervoor de fabrieksarbeidersbond
niet verantwoordelijk kon stellen. Hij wist ook te vertellen
hetgeen op de vergadering besproken werd, zoodoende wist hij ook
dat van verzet bij de arbeiders eigenlijk geen sprake was, al
wilden zij hem dat wijs maken. En wat die 5% betreft, die moesten
eraf wegens de contigenteering, hij stond er dan ook op dat de
leiders een briefje zouden tekenen want dan was de kous af want de
arbeiders waren het er al lang mee eens. Zoo dacht het hoofdbestuur
van de katholieken er ook over. Maar onze bestuurder dacht er toch
anders over en wou het eerstnog eens met zijn afdeling besprek~n~
Maar hier is van verzet ook geen sprake: er waren maar twee leden
van de leerfabriek OD de vergadering, alzoo werd maar besloten het
ook te aanvaarden omdat er niets anders opzat, want de katholieken
waren het er al lang mee eens. Maar met dat alles hebben wij toch
de loonsverlaging vier maanden tegengehouden: want was die gecom-
bineerde vergadering er niet geweest, dan was alles al lang aan-
genomen.En wat de steenindustrie betreft, daar staat het er
nog veel slechter voor. Aan de Waal bijvoorbeeld hebben de heren het
maar overgelaten aan de arbitragekommissie en de uitspraak is 25%
voor de vaste- en 20% voor de seizoeharbeiders. Hier in Brabant
zal het niet veel beter worden, al wordt het hier wat gerekt. Hier
willen ze vacantie en heilige dagen plus 30-33%, dus dat zal
niet veel beter worden.
Arbeiders aan U de taak daar verandering in te brengen, en dat
kan door een geregelder vergaderingbezoek en propaganda te maken
voor de afdeling.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze vergaderino.

secretaris C. Snoeren

donderdag 10 augustus I=:J.! 3
De voorzitter o~ent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk
welkom. Aanwezig waren 5 leden. Hierna ingekomen stukken welke
werden afgehandeld. Besproken werd ook de propaganda nog eens ter
hand te nemen. Besloten werd verder f 10.00 uit te trekken voor
de vereeniging Eigen Gebouw welke de voorzitter bij de opening
aan zou bieden. Wat deloonen in de steenindustrie betreft, een
contract bestaat niet meer, de vakantiedagen zijn we~ em op de
meeste plaatsen is eeri loonsverlaging van 15-2D% doorgevoerd. Van
de rondvraag maakt niemand gebruik, waarna de voorzitter de ver-
gadering sluit,

voorzitter C. Bekkers
secretaris C. Snoeren

maandag 9 October I~ a3 .

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Aanwezig waren8ledeh. Hierna voorlezen van de notulen welke
onveranderd werden. .goedgekeurd. Daar de secretaris aftreedt wordt
bij acclamatie C.J.: Jans.en in zijn plaats gekozen. Deze aanvaardt
zijn functie.tevens als bestuurder van de vereeriiging Eigen gebouw.
J. vd Bi.ggeTaar werd als tweede bestuurder gekozeri..Besproken werd
de werfactie. Er werd dan ook een hele lijst op§esteld wie in
aanmerking zouden komen voor een bezoek. Nu komt de kunstavond ter
bespreking waarvoor ieders hulp gevraagd wordt. Iedereen zal
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zooveel mogelijk kaarten verkopen als in hun vermogen ligt. Ieder
kri9t kaarten die op de avond van de voorstelling bij de ~enning-
meester moeten worden afgerekend. Hierna de rondvraaa waarvan
niemand gebruik maakt. De voorzitter sluit met een woord van dank
de vergadering, ook aan het adres van ondergeteekende welke uit
de afdeeling overgaat naar de bouwvakarbeidersbond.

secretaris C. Snoeren
voorzitter C. Bekkers

maandag 29 januari 1934

De voorzitter opent de vergadering en spreekt zijn ontevredenheid
uit over de germnge opkomst. Hij verzoekt de secretaris voor-
lezing van de notulen. De secretaris deelt mede geen notulen te
hebben bijgehouden op de vorige vergadring. Hij dacht dat het
niet noodzakelijk was om voor één aanwezig lid ook notulen bij
te houden. De voorzitter toont begrip en verzoekt de sekretaris
de volgende keer wel de notulen te noteren. Met de sekretaris
samen wil de voorzitter pogen de afdeeling wakker te schudden,
want deze is lelijk ingedommeld.
De voorzitter zegt dat er op de leerfabriek 40 uur wordt gewerkt
en dat enkele mensen nog 19 uur schuld hebben. (7)
De voorzitter zegt dat deze week met huisb~zoeken begonnen zal
worden. Bij gebrek aan andere kandidaten wordt het gehele.
bestuur opnieuw gekozen. De voorzitter deelt verder mede dat
Jan vd Biggelaar door moet worden gegeven aan het hoofdbestuur
daar hij nog steeds niet De Strijd ontvangt waar hij als
bestuurder toch recht op heeft. Na de aanwezigen te hebben aan-
gespoord tot grotere aktiviteit sluit de voorzitter de
vergadering. C. Bekkers

ledenvergadering 19 maart 1934

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen wel-
kom. Hij geeft het woord aan de secreataris om de notulen voor
te lezen, deze worden onveranderd goedgekeurd. De voorzitter
zegt dat er een misverstand heeft plaatsgehad om deze vergadering
vanavond te houden aangezien er om 7 uur een vergadering zal
plaatshebben van het I.V.A.O (Instituut voor arbeidersontwikke-
ling, voorloper NIVON, ST) en wij in de meening verkeerden dat deze
om 8 uur zou plaatshebben. Gezien onze belangrijke agenda
zullen wij die deze avond niet af kunnen handelen, maar wij
zullen trachten dit zover mogelijk te doen. Punt 3: verkiezing
voorzitter en secretaris. De voorzitter zegt te moeten bedanken
op advies van zijn arts en meent dat hij zijn werk niet langer
naar behoren zal kunnen voortzetten. Verder zegt de voorzitter -

dat het hem heeft getroffen op de laatst gehouden vergadering toen
hij de mededeling deed te zullen bedanken als voorzitter van de
afd. om gezondheidsredenen, dit door een van zijn medebestuurs-
leden niet werd geloofd en dus schijnbaar niet werd aangenomen.
Hij voegde hem toe het niet mooi te vinden de afd. in de steek te
laten daar er geen betere voorz. te vinden is. De voorzitter
zegt dat het niet in zijn bedoeling ligt de afd. in de steek
te laten en aktief te zullen blij~en zover dit in zijn vermogen
ligt en steeds te E.ullen helpen als het mogelijk is. De secretaris
zegt ~ dat ~bedankt omdat hij zijn werk niet
naar behoren vervult en dus persoonlijkbedahkt. De voorzitter
noemt dit een leugen en vraagt de secr. of hij dat kan bewijzen,
waarop deze hem het antwoord schuldig blijft. De voorzitter geeft
nogmaals een uiteenzetting van zijn bedankargumenten.en nogmaals
wordt door de secr. het een en ander opgemerkt. Dan neemt DeJon~
het woord over. Hij schetst in korte trekken het werk van de afd.
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Oisterwijk en zegt dat het hier echt niet minder slecht gaat dan
op andere plaatsen. Hieruit trekt hij de konklus~e dat het werk
van de voorzitter en d~andere bestuurders helemaal niet zo slecht
is geweest. Hij meent dat de zaak te scherp gesteld wordt. Het spijt
hem echter dat de voorzitter om deze redenen moet bedanken en
acht het wel aannemelijk. Hij meent dat de secr. zijn werk zou
moeten blijven vervullen. Doch deze blijft yan mening niet bekwaam
genoeg te zijn voor het werk van secretaris. Daar de tijd te beperkt
is om verder te vergaderen wordt besloten dat De Jong voorlopig
het voorzitterschap op zich neemt en hij verzoekt Jan sen zijn
funktie te handhaven tot de eerst volgende ledenvergadering welke
zoo spoedig mogelijk zàl worden gehouden, waarna de voorzitter de
vergadering sluit. . "tt C B kkvoorZl er . e ers

secretaris C. Snoeren

woensdag 25 juli 1934

Op 25 juli hield onze afd een huishoudelijke vergadering. De voor-
zitter opent en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Aanwezig
waren 7 leden. De Jong zegt dat dat hij van Jansen'al gehoord had
dat er een nieuwe secr benoemd moest worden en hij hoopt dat
Snoeren dit weer op zich zal nemen nu hij weer lid van onze afdeling
is. (Het is overigens zeer onduidelijk wie de vorige n~tulen schreef,
het moet Jansen geweest zijn, maar steeds wordt met Snoeren
ondertekend. Jansen schreef zeer beroerd en leek bijna analfabeet,
alles moets werkelijk vertaald worden. Aan te nemen valt dat
Jansen de eerdere notulen 'naschreef' en gewoon ook met Snoeren
ondertekende. Het verklaart mogelijkerwijs zijn eerdere opmerking
niet bekwaam te zijn, ST) .
Snoeren neemt dit aan. Maar nm is het bestuur nog niet volledig.
Snoeren meent dat Bekkers wel weer voorzitter kan worden, maar
Bekkers zegt dat hij het nog niet kan, zijn gestel zal er onder
lijden daar hij te zenuwachtig is. De kunstavond wordt bedproken.
Ook zal moeten worden nagegaan hoeveel arbeiders er op de ver-
schillende fabrieken werken onder en boven de 21 jaar. ( )

(geen vervolg, st)

maandag 24 september 1934

Onze afdeling hield haar maandelijkse vergadering en aanwezig
waren 6 leden. Voorzitter C. Bekkers opent de vergadering (:)en
zegt dat hij gezien had dat het zoo niet langer kon gaan, om al
het werk aan een man over te laten. Hij heeft deze taak weer op
zich genomen en zegt het zoo lang mogelijk te willen doen en hee-
alle aanwezigen welkom en geeft het woord aan de secretaris voor
het voorlezen der notulen welke onveranderd werden goedgekeurd.
De ingekomen stukken werden vlot en goed afgewerkt.
Verkiezing algemeen Congres. Gekozen werden C. Bekkers en
Snoeren als plaatsvervanger. Besprekingkmnstavond. Hiervoor
gaven VDBiggel'aar,' en C.' Bekkers zich op als medewerkers om te
trachten zoo veel mogelijk kaarten te verkopen als het maar
enigszins kan. De Becr zal voor de kaarten zorgen. Hierna werd ook
nog besproken de filmavond van het NVV die we ook in Oisterwijk
kunnen krijgen. De afd der Partij, de afd van de sigarenmakers-
en tabaksbewerkersbond en het IVAO hebben hun medewerking
toegezegd en alsmede een bijdrage te storten van f2,50. De film
kost f 10,- plus entree. Hie~na rondvraag en besluit.

voorzitter C. Bekkers

secretaris C. Snoeren
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vrijdag 21 december 1934

Huishoudelijke vergadering. De voorzitter opent en geeft het
woord aan de secretaris en deze leest de notulen welke Onveranderd
goedgekeurd worden. Hierna worden de ingekomen stukken bespro-
ken. De NVV-film. De secr wil nog eens proberen om die te krijgen
en tracht een vergunning voor het draaien te krijgen. Over de
winterpropaganda werd ook nog een en ander gezegd, men zou eens
proberen om de eigen leden binnen de bond te krijgen (bedoelt
vergaderingen e.d. neem ik aan, ST) want die zijn het ei~enlijk
toch wel verplicht .Jan vd Biggelaar maakt gebruik van de rdmdvraag
aangaande de werkloosheid. De voorzitter antwoordt. waarna de
vergadering sluit. "tt C B kk. voorZl er . e ers

secretaris C. Snoeren

vrijdag 20 september 1935

Huishoudelijke vergadering. Aanwezig 7 leden. De voorzitter
opent de vergadering en heet de aanweziqenwelkom. Hierna voor-
lezing notulen welke onveranderd worden goed~ekeurd. De inqekomen
stukken stonden in ieders belangstelling, vooral de kunstavond.
Iedereen zou dan ook meehelpen om de avond doen slagen. C. Jansen
zou voor de piano zorgen door dit bij Adriaansen na te vra~en.
Van de rondvraag maakt Roovers (moeilijk leesbaar,st) gebruik.
Hij zou graag zien dat de vergaderingen zoo gekozen worden dat
hij er tegenwoordig kan zijn, men zou er rekening mee kunnen
houden.
Hierna bespreking van het conflict te Tilburg, waarvoor De Jong
aanwezig wasen waarvoor de voorz en secr naar het hoofdbestuur
geschreven hadden, aangaande de steunbeweging. Men had ook
antwoord gegeven, maar niet naar de zin van de leden, die meende-
de stakers te moeten steunen.. Bekkers meent dat wij de stakers
in de steek laten als we hen niet zouden steunen.
We hebben inmiddels een circulaire aangaande deze kwestie
ontvangen waarin de zaak uiteengezet wordt. De Jong meent echter
dat wij deze staking niet mogen steunen daar we anders onze
bond in de rug aanvallen, wat wijzelf ook wel begrijpen, daar
anders voortaan de bond voorbij geqaan zou worden en dat wij dan
steeds meer wilde stakingen zouden krijgen die toch op niets
uitlopen en onze menschen dan steeds overgeleverd worden aan
een Comrnunistenrel. Het HB van de EEndracht kon niet anders han-
delen dan zij gedaan heeft, en wat ook de wil was van hun leden.
Er waren een goede 100 menschen van ons bij tegen 4000 van de
RK-bond. Het was wel moeilijk voor onze menschenom de fabriek
weer in te gaan, maar het HB van de Eendracht kon en mocht niet
anders adviseren, hoe beroerd het ook voor onze menschen was.
Na nog wat heen en weer gepraat sloot de voorzde vergadering
die heel goed was dat zij gehóuden was n~ar aanleiding van deze
kwestie. voorzitter C. Bekkers

secretaris C. Snoeren

21 november 1935

Als de voorzitter om 8 uur de vergadering opent zijn er 10
leden aanwezig welken hij een hartelijk welkom toewerpt. Hier-
na geeft hij het woord aan de secrtot voorlezing der notulen
der vorige vergadering welke onveranderd worden goedgekeurd. Dan
is aan de Orde het stemmen voor een gecr en penningmeester. Wordt
bij accalamatie verkozen M vd Be.rgalssecr en Mart. SnOeren
als penningmeester, met als toeziend voogd zijn vader, onze oude
secr-penn C.. SnOer.en. Devvorz brengt namens de afd een woord
van dank aan C. Snoeren voor het werk dat hij gedaan heeft in het
belang van deafd en hoopt dat de nieuwe functionarissen opdezelfde
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voet met dezelfde ijwer het werk voort willen zetten. Propaganda
voor de feestavond. Deze avond wordt gehouden op 24 december
1935. De voorz zet hierover uiteen waarna 6 leden zich opgeven
voor de verkoop der kaarten: c. Bekkers,. c. Snoeren, P. Moonen,
J vd Biggelaar,. C..Jahsen en P..Bijvelt. De voorz en de escr
zullen zorgdragen voor het huren van een piano.
Daarna is de ledenwinactie aan de orde. Door de bode zijn al eenige
weken bladen uitgezet bij verschillende bekenede adressen. De
voorzitter heeft er al enkele bezocht maar nog geen succes gehad.
Maar hij mocht op enkele adressen nog eens terugkomen. De voor- .

zitter dringt er op aan dat iedereen moet trachten leden te
winnen voor de afd., voor onze vakbeweging. Hierna is aan de orde
de aankoop van de Planvlag (Plan van de Arbeid, ST). De voorz
zeqt dat het in de bedoeling ligt een Planvlag te kopen, die
welke hij 0:9de bestuursvergadering had gèzegd ons fl 7,50 zou
kosten. Hij had zich hierin enigszins vergist, de vlag kostte
oorspronkelijk wel 7,50 maar met alle bijbehoren ongeveer
fl 11,50. De voorz stelde voor de helft uit ons potje te halen en
de andere helft, als het gaat, op te halen, door het laten
circuleren van een lijst bij de leden, en zoo er nog niet 0ènoeg
wordt ópgehaald, dan nog een beroep te willen doen on de goed-
geefsheid van de bezoekers van onze feestavónd. Hiermede Gaan
allen accoord waarna wordt opge8ragen de vlag zoo s~eoèig'mogeliijk
te koopen, en in te laten wijden op onze feestavond.
Hierna is de rondvraag aan de orde. Jansen vraagt of we vóór
de feestavond nog een vergadering houden. De voorz antwoordt
bevestigend. Hart Snoeren vraagt wanneer de strooibiljetten voor
het Plan worden uitgezet. Besloten wordt deze uit te zetten op
vrijdagavond 22 november 1935, de volgende personen geven zich
hiervoor op:.C..Jansen,. C..SnÖe.ren, C. Bekke.rs,~T \rdBiggelaar,
M vd Berg, P. r1öÖnen. Daarna brengen voorz eh secr versla,! uit
van de door hen bezochte kaderbijeenkomst te Breda op zondag
17 november 1935, gaande over het Plan van de Arbeid. De voorz
brengt eerst dank uit aan hen die het Plan hebben opgesteld en
hij vervolgt dat het Plan hiet alleen voor onze arbeidersbeweging
gemaakt is, maar voor ons geheele volk. Ons Plan voor ons volk
brengt wanneer het wordt uitgevoerd ongeveer 200.000 arbeiders
aan het werk. Als volgt verdeeld: .

5000 arbeiders aan de o~enbare werken,
.2000 arbeiders voor het vervaardigen van materieel voor deze
werken,
45000 arbeiders die voor het levensonderhoud van deze menschen
moeten zorgen,
37000 door invoering van de40-urige werkweek, 30.000 door ver-
lenging van de leertijd van 2 jaar, (cijfers zeer onwaarsch. ST)
Hierna neemt de Becr het woord over. De ,werken die door het
Plan worden beOogd zijn werken die reeds o:n uitvoering lirrgen te
wachten, en werken die in versneld tempo moe'ten worden uit-
gevoerd. Dus geen werken welke door dePlancornmissiezelf zijn
gezocht. Het gaat dus om werken die al jaren o~ uitvoering
wachtten maar door de crises steeds maar weer uitgesteld werden.
Het zijn niet alleen werken die op staatskosten moeten worden
uitg~voerd, maar het gaat om zowel gemeentelijke en provinciale
als staatswerken. Daarvoor hebben we noodig 600 miljoen gulden,
te verdelen over drie jaar. Vooral onder de arbeiders vraagt men
zich af waar dat geld vandaan moet komen. Als men dan terugblikt
naar onze mobilisatietijd, toen stroomden de miljoenen toch.
ook binnen voor de verdediginG van onze staat. Toen was het geld
er ook dus nu ook: Vorrihk zei hierover dat de geldmarkt zich-
zelf wel regelde naar het bestuur van het land. Hij wee~ toen
op Zweden, daar is het:)geld er ook. Hij wees op de vorige .kabinets-
krisis: toen"vloeiden ettelijkemil;oenenin goud van onze bank
naar het buitenland en later toen dë nieuwe regeeering er was kwam
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het geld weer successievelijk terug. Wanneer wij dus een regerinq
krijgen die weet wat ze wil, en dan ons Plan uitvoert, dat dan
we~k brengt aan honderdduizenden arbeiders, dus ook welvaart brengt
in alle bedrijfstakken, die regeering kan de credieten, die noodiq
zijn voor ons Plan van den Arbeid, gemakkelijk bij elkaar krijaen.
De voorz besluit: De propaganda die wij voor het Plan maken ~oet de
steun krijgen van iedere arbeider. Ik hoop dat als wij een beroep
op jullie doen, voor het verspreiden van strooibiljetten, voor. het
doen slagen van mobilisat-ievergaderingen en openbare veraaderingen,
dat jullie dan ook ten volle bereid zullen zijn om daaraan mede te
werken. Tevens doe ik een beroep o~ allen die hier aanwezig zijn,
door het vers~reiden van de Plangedachte, door mede te helpen verkoonen
en door het zelf te leezen van pnze Plancourant: Vrijheid, Arbeid,
Brood.
Hierna sluit
dank voor de

de voorz de goedgeslaagde vergadering met een woord van
onkomst.

- de secr M vp Berg
de voorz C. Bekkers

vri~dag 21 augustus 1936

Een huishoudelijke vergadering. Aanwezig vijf leden.De voorzitter
opent om half acht de vergadering en heet de aanwezigen welkom en
spreekt zijn leedwezen uit over het slechte bezoek van de verç-radering.
Notulen waren er geen èaar de secr bedankt heeft en 1'1.Snoeren er
ook niet voor gezorgd had en niet was opgekomen.
Na de ingekomen stukken de besnrekin~ van de openbare vergadering
van den Plandag oT) 6 september waar pg Drop zal spreken. De voorz
wekt op om allen mede te werken voor het welslagen van deze vergader-
ing, en tevens vraagt hij hun medewerking om zelf ook naar de 6
septemberdemonstratie te gaan. Hierna rondvraag en sluiting.

secr C. Snoerem
voorz C. Bekkers

huish. verg. 1 oktober 1936

De voorzitter opent de vergadering en spreekt zijn ongeneogen uit
over de slechte opkomst: 1 lid is slechts aanwezicr.En dit terwijl het
zo'n belangrijke vergaderinq is, nl het kiezen van een secr-penn.
Dpar een ièder weet dat wij'al eenige tijd zonder deze functionaris
zitten staat het voor de spreker vast dat er bij onze leden nog maar
weinig organisatiebesefitbestaat, zeker daar we onze verige ledenverg
ook al niet konden laten doorgaan wegens de slechte opkomst. Daar ons
oud lid C. SnOeren al een paar keer te kennen heeft qeC]even de funktie
als secretaris niet lanqer te kunnen doen, acht spreker het dan
ook nobdig dat er iets anders moet gebeuren. Wij kunnen toch van
C. SnOeren niet verlangen dat hij als buitenstaander van onze organi-
satie dit no~ langer doet? Ik verklaar mij dan maar voorlo~i~ bereid
dit werk op me te nemen en ik zal me hierover met onze districts-
bestuurder De JOng en ons hoofdbestuur in verbinding stellen. We
zullen dan verder maar moeten afwachten wat er gaat gebeuren om deze
kwestie zoo spoedig mogelijk opgelost te krijgen. De aanwezi~en gaan
hiermede accoord en de voorz sluit de vergadering.

voorz C. Bekkers

dinsdag 27 juli 1937

De voorz opent de verg en heet de aanwezigen welkom. De laatste
. notulen dateren alweer van 9 maanden geleden en men zal die maar
niet voorlezen. Wel hebben wij nadien nog twee ledenvergaderingen
gehad maar die konden geen doorgang vinden omdat erge~n menschen
aanwezig waren. Hieruit blijkt dat er nog maar weinig organisatie-
besef leeft. Ook het bezoek voor deze zeer belangrijke vergadering is
weer slecht en "spreker spreekt hierover zijn misnoegen uit. Het zijn
vooral de leden werkzaam op de Lederfabriek Oisterwiik die zich van
de verkeerde kant laten zien, door thuis te blijven.-En dat terwijl
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het hier in hoofdzaak hunbelangen zijn die hier vanavond besproken
hadden moeten worden. Hierna worden de ingekomen stukken behandeld.
Belangrijk is een schrijven van het HB over de controle die door de
Rijksdienst wordt ingesteld voor wat betreft de werklozenkas. Met klem
worden de leden ero!> attent gemaakt vooral geen kontributie schuld
te hebben bij eventuele werkloosheid want zij krijgen dan absoluut
geen uitkeering. Ook de afd. penn. wordt gewaarschuwd vooral de rè-
gelementaire bepalingen strict na te komen daar er anders ook voor
hem ernstige moeilijkheden uit voort vloeien. Deze zegt zelf ook niet
te willen wi~kenen wanneer er leden zijn die onvoldoende contributie
betalen, zij zelf de volle verantwoording moeten dragen bij eventuele
moeilijkheden. Verder wordt besproken de kunstavond op 14 september
te Tilburg. De secr zal zorgen dat we in het bezit kunnen komen van
kaarten welke verkocht kunnen worden a 30 ct plus belasting. De leden
van onze vereeniginq die de kunstavond bezoeken krijgen hun reiskoste-
vergoed van het HB. Dus laten we ervoor zorgen dat niemand van ons
deze avond wegblijft. Verder nog een schrijven over de Arbeidersavond-
school waaraan de noodige aandacht besteed zal worden om tot een
oprichting hiervan te komen (wanneer er tenminste liefhebbers zi~n).
verder neemt" kameraad De .Jona noer even het woord over de kwestie
van de Leerfabriek. Getracht~zal~nu worden een fabriekscommissie in
het leven te roepen daar het dan misschien mogelijk wordt verschil-
lende moeilijkheden beter tot hun recht te ,laten komen (bedoeld
worden natuurlijk de onlossingen daarvan, ST). Daarna rondvraag ~
sluiting. d t .

C B kke secre ar~s . e ers

16 november 1937

DB De Jong opent de verg en heet de aa~wezigen welkom. De agenèa
vermeldt de bespreking der ingekomen stukkrn en de propaganda van
de kunstavond met de jonge spelers. "

De ingekomen stukken worden besproken en besloten wordt toe te treden
tot de Tilburgse Bestuurdersbond. Dan komt de kunstavond aan de orde.
Aanvankelijk hadden wij de avond in Tilburg moeten bezoeken, maar
daar de "afd Tilburg geen werk maakt van deze prachtav6nd kunnen wij
alsnog de avond in 'sHertogenboschbezoeken. Het HB stelde ons ook
in de gelegenheid zelf een kunstavond te houdenmet dit gezelschap,
mits wij er zorq voor kunnen dragen dat deze avond door een behoor-
lijk aantal mensen wordt bezocht~ Tot het laatste w~rdt besloten.
Een aantal werkers, voor de voorverkoop-kaarten geeft zich o~. Na nog

eens flink aangespoord te zijn aililenons best te doen om deze avond te
doen slaaen kon de voorz onder dankzegging deze tamelijk 00ed bezochte
vergadering sluiten.

de voorz
de sedr C. Bekkers

15 maart 1939

Huishoudelijke verg afd Oisterwijk. De voorzitter opent de vergen
heet de aanwezigen welken. Sledhts één agenda punt: het medewerken
van onze afdeling om te komen tot een CAO in delederindustrie. Na
dit in korte trekken door karn.'De JOn"g is weergegeven. Het voor-
ontwerp van dit contract was in elkaar g~zet door de secretaris
van de Ned Ver van Lederfabrikanten. Na -een è,iskussie werd besloten dat
wij aan dit contract geen medewerking konden verlenen.
Hierna neemt de voorz het woord en zegt dat hij (ofschoon de
convocatie slechts één punt van bespreken bevat) toch van de gelegen-
'heid gebruik wil maken nu het meerendeel van onze leden aanwezig is,
om te komen tot de uitbreidin9 van het"hdagelijks'bestuur. Drie of
vier vergaderingen waren door hem al aangezegd maar konden door de
geringe opkomst niet doorgaan. Dus ben ik hier maar zo vrij om twee
kandidaten te noemen die een bestuursfunktie kunnen aanvaarden.
nl lv'deGroot en'~TL"irnbÜrg.Beiden verklaren bereid te zijn in het
db plaats te nemen. De verschillende funct~es zullen onderling worden
verdeeld en worden OP de eerstvolgende verg bekend gemaakt.

. de secr C. Bekkers
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donderdag 2 november .1939

De voorz opende de verg om 8.00 en heette de 9 leden hartelijk
welkom en gaf daarna de secr de gelegenheià, tot het voorlezen
van de ingekomen stukken. Er was heel wat b~nnen gekomen. Punt 1:
een poging een duurteclausule in het Contract van de schoenfabriek
te krijgen dat volgens de vergadering wel wenselijk was. Punt 2-3-4:
de cursus avondschool wordt qevolgd door één lid die wel verder voor
zijn eigen z~l zorgen (?????) - en de rest ging gewoon door.
Punt S: feestavonden. De lichtbeeldenavond op 1 dec vond algemene
instemming en allen zullen er zorg voor dragen dat er een aantal
bezoekers zullen komen die ook voor huisbezoek in aanmerkincr zullen
komen. En voor de kunstavond van 24 febr 1940 ziin reeds 18~kaarten
besteld terwijl er no~ geen programma bekend is,'en dat zullen nog
niet alle kaarten zijn.
Punt 6: Propaganda. Door nogmaals de leden te bewerken toch allen

r deel te nemen aan het propagandawerk omdat de noodzaak er dik op-
ligt, heeft zich naast de bestuursleden nog een lid opgegeven.
Zodoende is er naar het hoofdbestuur geschreven dat wij hier in
Oisterwijk 6 ~ropagandaleden hebben waarvan onze vriend Bekkers"
de leider is. Tevens hebben we voor de propaganda om 10 extra kranten
gevraagd. In de rondvraag wildenVan den Berg weten hoe het met de CAO
in de leerfabriek zat. Hij had allerlei dingen gehoord. Het bestuur
wist van niets. Dit is weer op naam van de RK geschoven als kletspraat
Daarop heeft de voorz de verg besloten onder het zeggen van de "

saamhorigheid en na de leden nogmaals op het hart gedrukt te hebben
toch vooral goed aan de propaganda te denken. Tot slot kwamen we tot
de ontdekking dat het nieuwe bestuur nog niet was voor~esteld, iets
wat alsnog gebeurde:

N 0e Groot voorzitter

'--'

J Limburg

C Bekkers

secretaris

'Penningmeester
4 nov '39
Limburg
De Groot

secr
voorzitter

" ' 22 februari 1940

Om acht uur opende voorz de verg en heette de 9 leden welkom,
maar hij betreurde het tevens dat er zo weinig notities van de ver-
gaderingen worden genom"en, te meer daar het nu juist tijd. was de
Ledenwerfactie gezamelijk te bewerken. Om dat doel te berieken was
er een propagandablad ontstaan die dan 1 maart moest worden
uitgezet. Tevens wees de voorz erop dat het toch wenselijk was wat
meer aandacht aan de contributie te besteden daar er verschillende
leden een achterstand hadden. Voor de penningmeester alleen was dit
een ondoenlijke zaak. Verder was er nog een verslag van,depenn.m.
en de secr wat geen reden gaf om er verder over te spreken. De voorz
sloot de verg met de opmerking toch niet te verslapren in de
ledenwerfactie. J L 'mb

"

1 urg gecr

'-./

27 maart 1940
" " "

$.00. In den zaal van den heer La"pien aan de Udenhoutsenvleg hield
de districtsbestuurdereenlezing over "De Democratie na den
Oorlog". De opkomst was bedroevend. Buiten Sleden van het bestuur
was" er 1 aspirantlid. Dit is volgens onder"getekeric1eeen schande voor
de leden van Oisterwijk die op dergelijke manier hun geest loonen.

J Limburg secr


