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WOORD VOORAF

"W illen dP arbeiders niet onder het juk komen van nieuwe tirannen, dan is het
noodzakelijk, dat zij geen blind vertrouwen stellen in de leiders of bestuurders,
maar steeds op hun hnede zijn en in staat om hen te weerstaan en te overwinnen".

(Uit De Tabaksbewerker 1904-1940.)

De totstandkoming van dit proefschrift heeft een lange voorgeschiedenis. In l 976 zegde ik prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt toe mijn doctoraaLscriptie voor het vak sociale geschiedenis uit te werken tot voorGggende dissertatie. Als promotor heeft hij veel
geduld moeten beoefenen. Immers ik kon het niet nalaten op gezette tijden mijn maatschappelijke en politieke geldingsdrang te effektueren in navenante aktiviteiten. Tot op
het laatst gingen politieke aktiviteit en het werken aan mijn proefschrift samen. Het heeft
mijn inlevingsvermogen in en mijn affiniteit met het onderzoeksobjekt zeker bevorderd.
Voor de voortgang van mijn historisch onderzoek en de gemoedsrust van mijn promotor
was deze kombinatie van werkzaamheden echter allerminst bevorderlijk.
Het volharden van mijn promotor heeft het uiteindelijk gewonnen. Tezamen met mijn
historische belangstelling heeft dat in belangrijke mate bijgedragen aan het voorliggend
resultaat. Een lacune in de geschiedschrijving van de arbeidersbeweging is ingevuld.
Weer is een deel van het recente verleden van 's-Hertogenbosch ontsloten. Weer ook is
een academisch gevormde, die buiten het gezichtsveld van de professionele wetenschapsbeoefening werkzaam is, in staat gesteld de hoogste wetenschappelijke graad te
behalen. Omdat Van den Eerenbeemt aan de basis heeft gestaan van vele promoties die
in soortgeGjke omstandigheden plaatsvonden, heeft hij zich een plaats verworven als een
'bijzonder' hoogleraar. Zogoed als ik de aanmoedigingen van Van den Eerenbeemt nodig had, zogoed was dat ook het geval met die uit familie- of vriendenkring. Of het nu de
bijna wekelijks terugkerende hint van mijn inmiddels overleden schoonvader was of de
minder frequente opwekkingen van mijn ome Sjef, ze hebben hun werk gedaan.
Ik draag dit proefschrift op aan mijn overleden ouders. Met deze geste spreek ik tevens
mijn dank uit aan al die mensen, die op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan de afronding van deze dissertatie, al was het dan op de achtergrond. De aanmoedigingen, de materiële en praktische ondersteuning, adviezen en bijdragen vanuit de herinnering of partikuGere collecties, ze waren van eminent belang.
Vrouwen hebben bij de totstandkoming van dit proefschrift een grote rol gespeeld, al
komt dat dan niet herkenbaar tot uiting in het voorliggend resultaat. De lezer zal zich
kunnen voorstellen dat er heel wat typewerk vooraf is gegaan aan deze uitgave. 7,onder
anderen daarin tekort te doen denk ik dat de bijdrage van mijn vrouw Ans daarbij nog
het belangrijkst is geweest. Zonder haar mentale en materiële steun zou mijn promotie
een onhaalbaar ideaal zijn gebleven.
Eenieder die deze studie van de kritiek zou willen voorzien dat de rol en positie van
V

vrouwen onderbelicht is, moet zich realiseren dat ik me terdege bewust ben geweest van
de rol van vrouwen, ook in de geschiedenis van de Bossche azbeidersbeweging. Ook onder de traditionele man-vrouwverhoudingen was hun invloed op het werk van degenen,
die de arbeidersbeweging 'maakten' van grote invloed, meer op de achtergrond dan in
de luwte van de strijd.
Een woord van dank is ten slotte zeker op zijn plaats voor al die instanties en representanten daarvan, die op enigerlei wijze bij de totstandkoming van mijn proefschrift een rol
hebben gespeeld. Het Unger-van Brero Fonds, De Centrale Verzekeringen N.V. en het
gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch dank ik voor de financiële bijdragen, die de uitgave van mijn proefschrift mede hebben mogelijk gemaakt. Het bestuur van de Stichting
Zuidelijk Historisch Contact dank ik voor de opname van deze studie in de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland.
Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam, het (~~emeentearchief te 's-Hertogenbosch, de bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen en het Bisschoppelijk Archief te 's-Hertogenbosch kenden
in mij gedurende enige jaren een van hun meer frequente bezoekers. De hulp van de
medewerkers van deze instituten was voor mij van het grootste belang evenzo goed als de
adviezen van hun kant.
Mijn werkgever, de S V B 0, heeft mij veel ruirote gegeven om deze studie af te ronden. Zo'n onderneming is het schrijven van een proefschrift wel dat die hard nodig is geweest.

's-Hertogenbosch, 1 mei 1989
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F.J. van Gaal

STELLINGEN
I
De stelling dat de confessionele arbeidersorganisaties werden opgericht op het moment dat de socialisten of geestverwanten van hun aanwezigheid blijk gaven, gaat voor's-Hertogenbosch in versterkte mate op. De
ontwikkeling van katholieke arbeidersverenigingen tot volwaardige belangenorganisaties was in deze stad verbonden met opkomst en groei van
de socialistische of zelfstandige arbeidersbeweging.
II
De keuze van een aantal Bossche sigarenmakers voor anarchistische of
libertair-socialistische groeperingen werd mede ingegeven door de wil
om te ontkomen aan bevoogding van welke zijde dan ook, of deze nu van
katholiek-clericale of sociaal-democratische zijde kwam. Onder de Bossche omstandigheden vertoonden anarchistisch- of libertair-socialistische groeperingen mede hierom zowel een populistische als opportunistische inslag.
III
De geringe betrokkenheid van het overgrote deel van de leden van katholieke arbeidersorganisaties in 's-Hertogenbosch, gekoppeld aan de
vanzelfsprekende groei en het dominante, maatschappelijke optreden
van de geestelijkheid, vormt een bevestiging van Stuurmans stellingname
dat de verzuiling steeds een mengeling vormde van 'spontane' herkenning en 'berusting' in een moeilijk te breken mechanisme van sociale
controle en repressie. ~`
~) S. Stuurman, Venuiling, kapitalisme en patriarchaat, 334 - 335.
IV

Het maatschappelijk bewustzijn was nooit identiek aan de ideologie
van de zuilen. Er bleven bijgevolg altijd mogelijke breuklijnen en wrijvingen bestaan. Zowel de verdeeldheid in het katholieke kamp ten tijde van
de gemeenteraadsverkiezingen in 's-Hertogenbosch in 1919 en de tegenstellingen tussen de katholieke maatschappelijke organisaties ten tijde van de cao-strijd na 1920 vormen daarvan het levende bewijs.

V
Het verzet dat religieus-socialistische uitingen zoals bijvoorbeeld het
'Eindhovens socialisme' binnen de SDAP ontmoetten, stond niet op zichzelf. Het doen en laten van deSDAP-afdelingen van bescheiden omvang
werd gedomineerd door de 'formules' die in de centra van de Nederlandse arbeidersbeweging succesvol gebleken waren. Aangezien binnen de
S D A P ook het centralisme nauwgezet werd aangehouden, was er in deze
partij te weinig oog voor het streekgebondene.

VI
De omvattende en krachtdadige reactie van katholieke zijde op uitingen
van socialisme in zowel Breda als's-Hertogenbosch kan gezien worden als
een bevestiging van de stellingname dat de invloed van het socialisme in
het Zuiden veel verder ging dan in de getalsverhoudingen tot uitdrukking
komt.

VII
De doorbraak van een gemeentepolitiek met een sociaal gezicht zoals
deze na 1919 ook het optreden van de RK kiezersverenigingen ging domineren was mede een gevolg van de revolutionaire dreiging in Europa gedurende de jaren 1917 -1919. Overigens had deze nieuwe gemeentepolitieke benadering tot effect dat de SDAP-oppositie in een aantal zuidelijke
steden zoals bijvoorbeeld 's-Hertogenbosch, wind uit de zeilen werd genomen.
VIII

Het is aannemelijk dat de Bossche geestelijkheid veel overredingskracht heeft moeten gebruiken om de plaatselijke katholieke ondernemers tot meer repressie van andersdenkende arbeiders aan te zetten. Onder vele gegoede ingezetenen van de stad bestond immers de neiging in
'wereldse' aangelegenheden liberaal te denken.
IX
Dat de zogenaamde 'Verelendungstheorie' al meerdere malen gelogenstraft is, mag als bekend worden verondersteld. De ontwikkelingen

rondom de sigarenfabriek van Goulmy 8z Baar in 's-Hertogenbosch tonen
echter aan dat ook het omgekeerde niet altijd opgaat. Een redelijke tot humane opstelling van de ondernemer ten opzichte van zijn personeel leidt
niet per definitie tot minder opstandigheid onder deze groep.

X
Als overheden het gebruik van de fiets willen bevorderen zullen ze het
gebruik van de auto met meer verve moeten ontmoedigen. Te denken valt
daarbij ondermeer aan kortere wachttijden voor de fietser en langere
wachttijden voor de automobilist bij het stoplicht.
XI
Omdat de verhoogde aandacht voor het computeronderwijs ten koste
gaat van vakken, gebaseerd op de geestes- en cultuurwetenschappen zal
deze ontwikkeling tot een geestelijke en culturele verschraling leiden.
XII
De afschaffing van de B KR (Beeldend Kunstenaars Regeling) heeft vele
kunstenaars in ernstige sociale problemen gebracht. De ontwikkeling van
een nieuwe beroepskostenregeling voor beeldend kunstenaars, is daarom onafwendbaar.

XIII
Als de gevestigde politieke partijen nu nog doorgaan met besluitvorming gericht op de aanleg van autowegen door aantrekkelijke natuurgebieden, leggen ze voor jaren htm ongeloofwaardigheid vast.

XIV
Er zijn de afgelopen zeventig jaar in's-Hertogenbosch heel wat werkzame en vlijtige bestuurders geweest die deze stad het'imago' van werkstad
hebben willen bezorgen. Ze zijn daar slechts zeer ten dele in geslaagd. De
huidige locale bestuurders zouden daar lering uit moeten trekken.
Stellingen behorende bij de dissertatie van F.1. van Gaal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886 - 1923; over organisatie en mentaliteit, Ti16urR 1989.
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INLEIDING
Maatschappelijk verzet en revolutionaire woelingen zijn geen verschijnselen die gemakkelijk in verband zullen worden gebracht met de
nieuwe geschiedenis van de stad 's-Hertogenbosch. Sterker, studies van
zowel Franssen t als Wouters 2 wijzen eerder op geheel andere tendenzen.
Het maatschappelijke en politieke klimaat dat 's-Hertogenbosch bijvoorbeeld gedurende de negentiende eeuw in zijn greep had valt het best te
typcren met conservatisme bij de heersende groepen en lijdzame lotsaanvaarding bij de volksklasse.
De vaak bittere armoede en schrijnende maatschappelijke tegenstelling leidden nauwelijks of niet tot sociale onrust van enige betekenis. Van
groot belang hierbij was de rol van de bedeling. 's-Hertogenbosch kende
een rijkdom aan charitatieve instellingen. In'uiterste instantie' werkte dit
als een effectief politiek en sociaal vangnet. Godshuizen - een uniek instituut - en st. Vincentiusvereniging waren misschien geen garantie voor
sociale vrede, voorwaarde waren ze zeker!3

Zoals in geheel Brabant en Limburg het geval was, groeit ook in 's-Hertogenbosch de Rooms-Katholieke kerk in de loop van de negentiende
eeuw uit tot en instituut dat het maatschappelijke en politieke leven nagenoeg volledig zou domineren. Als hoofdstad van een toonaangevend bisdom binnen de Nederlandse kerkprovincie maar zeker ook als stad waarvan de bevolking tientallen jaren lang voor meer dan 900~o uit katholieken
bestond staat's-Hertogenbosch nog steeds geboekstaafd als een katholieke stad. Voorzover het katholicisme de basis vormde van politieke of sociale organisaties was sprake van een contrarevolutionaire grondhouding, gericht tegen welke uiting van opstandigheid of rebellie dan ook tegen de door God gewilde orde.
In deze studie gaat het ons nu juist om die grondhouding van maatschappelijk verzet en opstandigheid. Hoe ontwikkelden de bewegingen
en organisaties zich die in 's-Hertogenbosch die grondhouding belichaamden? Het maatschappelijk verzet tegen armoede en sociaal onrecht zoals zich dat aan het eind van de negentiende eeuw begon te uiten
kende in de socialistische beweging en 'zelfstandige' of niet-confessione~) Franssen; De Bossche arbeider in zija werk- en leefmilieu II, 615 - 621.
2) Wouters; Van bedeling tot verheffing, 453 - 459.
3) Wouters; a.w., 456.
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le arbeiders- en werkliedenorganisaties de belangrijkste vertegenwoordigers. Ze werden toonzettend voor het vooruitstrevende denken over de
inrichting van een nieuwe, vooral rechtvaardige samenleving. Ons gaat
het in deze studie dus om de ontwikkeling van het socialisme en de zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch.
In de S D B verkreeg het Nederlandse socialisme de eerste landelijk opererende politieke organisatie. De SDAP volgde deze organisatie op. Was
de SDB de vertegenwoordiger van een socialisme waarin utopisme en
idealisme nog de koers bepaalden, de SDAP ontwikkelde zich tot een politieke formatie waar het socialisme een meer geïnstitutionaliseerd en reformistisch karakter verkreeg. Rondom de persoon van Ferdinand Nieuwenhuis groepeerden zich na het verval van de SDB aanhangers van een
type socialistische beweging, dat met name het geïnstitutionaliseerde karakter van de SDAP afwees. Als Vrije Socialisten heeft deze beweging in
sommige steden en streken nog een aantal jaren een rol gespeeld.
Het begrip zelfstandige arbeidersbeweging ontlenen wij aan Jan Oudegeest. Hij was een van de initiatiefnemers tot de oprichting van het'Nederlands Verbond van Vakvereenigingen' (NVV). In Degeschiedenis van de
zelfstandige vakbeweging heeft hij een aantal van zijn ervaringen, herinneringen en ook persoonlijke gezichtspunten vastgelegd. Door middel van
het begrip'zelfstandig' maakte hij een onderscheid tussen de ontstaansgeschiedenis van de vak-, arbeiders- en werkliedenorganisaties die vanuit de
schoot van de arbeidersklasse zelf waren voortgekomen en voornamelijk
de confessionele arbeidersbeweging. Met name de katholieke vak- en werkliedenorganisaties waren toch meer uit het brein van de geestelijkheid
ontsproten dan vanuit de spontane wilsuiting en organisatiezin van de katholieke arbeiders. De kerkelijke hierarchie drukte een zwaar stempel op
deze beweging. Ook door middel van een actief beleden klassenstandpunt
onderscheidde de zelfstandige arbeidersbeweging zich met grote nadruk
van de katholieke tegenhanger.4
In 1886 is voor het eerst sprake van een als socialistisch 'gebrandmerkte' werkliedenvereniging in 's-Hertogenbosch. Daar ligt ook in hoofdzaak
het aanvangspunt van deze studie. Met nadruk stellen we 'in hoofdzaak'
omdat ook aandacht besteed wordt aan de eerste uitingen van progressief
denken in 's-Hertogenbosch, die reeds van voor 1886 dateren. Om twee
redenen achten wij dit voor deze studie relevant. In de eerste plaats wordt

;) Oudegeest; De Geschiedenis derzelfstaadige vakbetaeging in :vederland I, 10.
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door zo'n beschrijving verduidelijkt wat de politieke betekenis was van arbeiders, ambachts- en werklieden in 's-Hertogenbosch toen de eerste uitingen van socialisme zich openbaarden. In de tweede plaats wordt hiermee ook verduidelijkt dat de dominante positie van het katholicisme als
politieke factor niet steeds vanzelfsprekend is geweest. Omdat wij er in deze studie vanuit gaan dat de katholieke sociale beweging in overwegende
mate reageerdeop de uitingen van socialisme en verwante stromingen achten wij dit van het grootste belang.
Het jaar 1923 is gekozen als eindpunt van deze studie aangezien in dat
jaar gemeenteraadsverkiezingen plaats vonden waarvan de uitslag een bevestiging was van een aantal markante ontwikkelingen rond socialisme,
zelfstandige arbeidersbeweging en andere tegendraadse groeperingen in
's-Hertogenbosch. Tegelijkertijd vinden we in deze uitslag een bevestiging van het proces van verzuiling dat ook's-Hertogenbosch in zijn greep
had gekregen.

Deze studie beoogt een verband aan te tonen tussen het georganiseerd
optreden van arbeiders, ambachts- en werklieden en de structuur, produktiewijze en arbeidersomstandigheden in verschillende bedrijfstakken.
In de keuze van die bedrijfstakken hebben wij ons laten leiden door datgene wat op het gebied van industrie en nijverheid tot de belangrijkste activiteiten in 's-Hertogenbosch behoorde in het onderhavige tijdvak.
Van eminent belang in dit verband is het dat 's-Hertogenbosch nooit tot
een industriestad is geworden, een hoedanigheid die toch in belangrijke
mate verband houdt met de overwegende aanwezigheid van grotere concentraties arbeiders in fabriekmatige produktie-eenheden.
Organisatie en mentaliteit hangen ten nauwste met elkaar samen. De
wijze waarop mensen zich organiseren en óf ze dat doen, het is niet los te
zien van voorstellingen, overtuigingen, gevoelens en waarden die zeker
ten dele groepsgewijze beleefd worden. In dàt perspectief was het katholicisme als factor die in alle geledingen van de Bossche samenleving haar invloed deed gelden, basis voor een zekere gemeenschappelijkheid. De
geestesgesteldheid wordt echter ook in sterke mate beïnvloed door de sociale en economische omstandigheden waaronder geleefd en gewerkt
wordt. Zeker dit aspect gaf aanleiding tot tegenstellingen in geestesgesteldheid, welke de basis vormen voor deze studie.
Werkte de economische structuur van de stad in het algemeen niet in
het voordeel van een krachtige ontwikkeling van een socialistische arbeidersbeweging, voordelig voor zo'n sociale beweging was wel de historisch
verankerde gewenning aan het vreemde of allochtone. Enerzijds trok de
3

stad 's-Hertogenbosch als garnizoensstad vreemden aan uit bevolkingslagen, die zich elders reeds ontvankelijk hadden getoond voor het socialisme, anderzijds was ook de vermaarde handelstraditie een factor die aan
een dergelijke gewenning had bijgedragen en nog bijdroeg in het onderhavige tijdvak. In zekere zin was 's-Hertogenbosch ontmoetingsstad.
De voortdurende beweging van actie - reactie werpt zich in deze studie
op als een rode draad. In dat perspectief beschouwen wij met name ook de
ontwikkeling van de katholieke arbeidersbeweging zonder dat we daarbij
het eigene van deze beweging uit het oog zullen verliezen.
De uitdaging van een studie naar de ontwikkeling van het socialisme en
zelfstandige arbeidersbeweging in een stad als 's-Hertogenbosch zit hem
niet zozeer in de omvang van die beweging, alhoewel hier en daar verrassende conclusies kunnen worden getrokken. Het is de charme die uitgaat
van het onontgonnen terrein die ons tot deze studie gebracht heeft. Zoals
reeds gesteld, 's-Hertogenbosch en haar geschiedenis van de laatste 1 SO
jaar wordt allerminst vanzelfsprekend in verband gebracht met omvangrijk of in het oog springend maatschappelijk protest. Des te uitdagender
wordt het dan om toch te zoeken naar gebeurtenissen en ontwikkelingen,
die bijvoorbeeld hun invloed hebben gehad op de meningsvorming binnen de Nederlandse arbeidersbeweging.
Alhoewel deze studie op zich zelf geen overwegend vergelijkende pretenties heeft is het natuurlijk ook interessant na te gaan of er niet van die
ontwikkelingen en bewegingen zijn geweest die typisch waren voor's-Hertogenbosch of steden, vergelijkbaar met de provinciehoofdstad.
Zeker in relatie met studies zoals die van Perry over Maastricht S en Ten
Teije 6 moet het mogelijk zijn vergelijkingen te trekken.
Naar onze mening ging de opkomst van socialisme, zelfstandige en confessionele arbeidersbeweging gepaard met meningenstrijd en debatten
inzake kwesties, die in al hun oorspronkelijkheid over de essentie in de
doelstellingen en strevingen van de arbeidersbeweging werden gevoerd.
Hier en daar herwinnen bepaalde thema's hun actualiteitswaarde. Afgezien van dit laatste is een studie naar socialisme, zelfstandige arbeidersbeweging en andere vormen van tegendraads verzet ook om eerstgenoemde
reden zecr interessant.
Ten aanzien van de opzet merken wij het volgende op. De hoofdstukkenindeling is chronologisch-thematisch van opzet. Het eerste hoofdstuk
5) Perry; Roomsche Kinine tegen roode Koorts.
6) Ten Teije; De opkontst vaa het socialisme in Breda.
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geeft een schets van de stad 's-Hertogenbosch. Aan de hand van de belangrijkste sociaal-economische ontwikkelingen en opvallendste tendenzen in het sociaal-culturele klimaat wordt de positie geschetst waarbinnen
socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging moesten gedijen.
Het tweede hoofdstuk geeft een beschrijving van de eerste vooruitstrevende geluiden in 's-Hertogenbosch met als centrale thema de ontwikkeling van socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging tot 1903.
Het derde en vierde hoofdstuk beschrijven beide de ontwikkelingen
rond socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging tussen 1903 en '1914.
Het jaar 1914 is gekozen omdat toen een staking plaatsvond onder de sigarenmakers bij Goulmy en Baar, die met name in haar afloop vèrgaande
en zelfs blijvende gevolgen zou hebben voor de lokale ontwikkelingen
rond socialisme en zelfstandige èn confessionele arbeidersbeweging.
Hoofdstuk drie is daarbij vooral gericht op het ideologische aspect. Welke tendenties kregen de overhand in ideeën en algemene beweging onder
de Bossche arbeidersklasse. Het vierde hoofdstuk richt zich met name op
de ontwikkelingen in de verschillende bedrijfstakken, min of ineer als gevolg van de in hoofdstuk drie beschreven tendenzen. Eenzelfde opzet kennen de hoofdstukken vijf en zes.
In de slotbeschouwing geven wij een uiteindelijke beoordeling van hetgeen in de voorgaande hoofdstukken beschreven is.

S

HOOFDSTUK I
's-HERTOGENBOSCH, GEEN FABRIEKSSTAD MAAR
HANDELS EN VERZORGINGSCENTRUM

~ 1. Inleiding
Voor een gemeente van beperkte omvang bezat 's-Hertogenbosch in
de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw een zeer gevarieerde nijverheid. Deze was verdeeld over een aantal bedrijven zonder één dominerende bedrijfstak. 's-Hertogenbosch was daarnaast een stad, die in
naam en faam bekend stond als bestuurlijk centrum van de provincie
Noord-Brabant, garnizoensstad, bisschopsstad, onderwijs- en handelscentrum. Hoewel de bevolking voor het merendeel katholiek was, omvatte met name de sociale bovenlaag veel protestanten die in sociaal opzicht domineerden. Zij bezetten naar verhouding veel meer belangrijke
maatschappelijke posities dan de katholieke meerderheid. In de politiek
beheerste een liberale bovenstroom nbg de verhoudingen.

De nauwe omsluiting door de wallen en daarmee de vestingstatus oefenden nog steeds een grote invloed uit op het dagelijkse leven. Enerzijds
had dit tot gevolg dat de bevolking, arm en rijk, in ruimtelijk opzicht niet
sterk van elkaar gescheiden kon zijn. Anderzijds drukte de vestingstatus
ook een stempel op de mogelijkheden van de stad plaats te bieden aan
uitbreidingen van enige betekenis.
Misschien was de relatief lange instandhouding van de vestingstatus in
's-Hertogenbosch, eerst in 1874 werd deze opgeheven, wel karakteristiek voor het conservatisme en de afkeer van nieuwigheden die het
maatschappelijke en politieke leven toch in overwegende mate bepaalden. Zelfs nadat de vestingstatus was opgeheven duurde het nog jaren alvorens sprake was van een feitelijke ontsluiting. De eerste belangrijke
stadsuitbreiding na 1874 dateert immers van de jaren negentig.
Leek in Maastricht de opheffing van de vestingstatus in 1867 een logisch gevolg van een voortvarende ontwikkeling die de stad zelf doormaakte, in 's-Hertogenbosch was de opheffing, toch al laat, meer ingebed in een lijdzaam aanvaarden van dat wat al jaren onafwendbaar was.
De uitkomsten van de beroepstellingen van 1889 over beide steden gemeten benadrukken nog eens hoezeer Maastricht het centrum was van
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ene krachtige industriële ontwikkeling en dat men in 's-Hertogenbosch
daarentegen was blijven steken.~
Tussen 1849 en 1889 groeide het aantal inwoners in 's-Hertogenbosch van 21703 naar 27138, een stijging van 25010. De beroepsbevolking steeg in die periode van 9120 personen tot 10543 personen. Deze
groei werd bijna geheel opgevangen door de dienstensector. De nijverheidsbevolking vertoonde ten opzichte van 1849 maar een geringe stijging namelijk van 4789 tot 4903 personen ofwel 3010. In verhouding tot
de totale beroepsbevolking was het aandeel van de nijverheidsbevolking
zelfs gedaald. Ten dele had dit overigens te maken met een verandering
in de wijze van tellen sinds 1849.2 De grootste fabriek in 's-Hertogenbosch telde in 1889 114 werklieden. Slechts 5 bedrijven telden meer
dan 50 werklieden. Als er iets domineerde in de Bossche nijverheid dan
was het wel de veelzijdigheid aan bedrijven en vooral ook de kleinschaligheid.3

In 1889 was Maastricht reeds uitgegroeid tot een industriestad van formaat. Weliswaar was de betekenis van het kleinere bedrijf voor de werkgelegenheid ook hier groot, in Maastricht ging dit echter gepaard met de
nadrukkelijke aanwezigheid van enkele giganten zoals de fabrieken van
Petrus Regout, de Société Céramique en de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek. In de drie fabrieken van Regout werkten 3151 mensen. De
Société Céramique was goed voor 767 arbeiders terwijl de Koninklijke
Nederlandse Papierfabriek ook nog altijd 518 arbeiders telde.~
Werden de contouren van de stad 's-Hertogenbosch gedomineerd
door voornamelijk de St. Janskathedraal, in Maastricht speelden fabrieksschoorstenen een zeker zo grote rol als de St. Servaaskerk.
~ 2. Industrie en nijverheid na 1890

Gedurende de jaren negentig kwamen sommige bedrijfstakken in 'sHertogenbosch terecht in een zekere stroomversnelling. De levensmiddelenindustrie, grafische- en metaalnijverheid, schoenfabricage en het
sigarenbedrijf groeiden uit tot bedrijfstakken, waarbinnen sprake was

~ 1 Uitlwmsten Beroepstellirtg 1889, 50 - 55; 155.
'1 Uitkomsten Vnikstelling 1849. 84 - 89; Uitkonulen Beroepstelling 1889, 32 - 63.
;I ARA..Viji~erheidi.ctati.ctiek 1887- 1889 1Enyuête Struve-Bekaarl. Noord-Brabant. 5- 85;
Vecclagen t~an de Inspecteurs ncui den Arbeid in het Koninkrijk der;Nederlanden over 1890, 366.
~I A RA, .1'ijrerheidcstati.uiek 1887 - 1889 (F,nyuête Struve-Bekaar~. Limburg, 90 - 185; Verslagen ran de Inspecteurs ~~an den Arbeid in het Konirzkrijk der.Vederlanden oz~er 1890, 370.
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van industrialisatie. Het sigarenbedrijf ging hierin voorop, gevolgd door
de schoenindustrie.
Was het kenmerkend voor 's-Hertogenbosch en haar nijverheid dat
verschillende bedrijfstakken meegingen in die groei, typerend was ook
dat de belangrijkste van deze bedrijfstakken, het sigarenbedrijf ondanks
de opkomst van enkele grotere fabrieken toch ook een aantal eigenschappen vertoonde die nog deden denken aan de traditioneel manufaktuurachtige wijze van produceren.
a. Eugène Goulmy, voorbeeld van een ontwikkeling
In 1898 opende Eugène Goulmy een voor de toenmalige begrippen,
moderne sigarenfabriek aan de Boschdijkstraat, gelegen in het gebied
dat de eerste belangrijke stadsuitbreiding vormde na de ontmanteling
van de stad.
Er waren tijdens de feestelijk opgezette openingsplechtigheid vele prominenten aanwezig. Onder hen was ook de commissaris van de koningin
in de provincie Noord-Brabant. Deze stelde de energie en geestkracht
van het Amerikaanse volk ten voorbeeld om vervolgens de loftrompet uit
te steken over dergelijke karaktereigenschappen van Eugène Goulmy.
Hij zei onder meer: "Maar wat krachtsontwikkeling betreft en energie,
dan wil ik wijzen op deze firma die voor 11 jaren begon te arbeiden met
één knecht op de vierde verdieping in een pand te Amsterdam, en op het
resultaat van heden wijzende, zeg ik: zie wat energie vermag". Aan het
eind van zijn betoog sprak hij de hoop uit dat "dit grootsche gebouw nog
te klein moge blijken".'
Het ontbrak Goulmy niet aan ambities en kwaliteiten. Sinds de zomer
van 1890 was hij bevriend met en zakelijk gelieerd aan de financier Rudolph Baar, waarmee de basis werd gelegd voor een succesvol compagnonschap. Zij vulden elkaar goed aan. Rudolph Baar was bereid zich in
de schaduw van Goulmys bedrijvige persoonlijkheid te ontfermen over
de kassa. Eugène Goulmy was de man met visie, fantasie en zeker ook
marktgevoeligheid. Zijn komst naar 's-Hertogenbosch was niet toevallig.
Via zijn ouders had hij nauwe banden met de stad. Hij was er bovendien
geboren.~
Toen hij in 1890 zijn eerste vestiging in 's-Hertogenbosch inrichtte be') Prouinciale :Voordbrabantsche en 's-HertogenbosschP cotiraret. 1 o maart 1898.
~') Particulier archief Camilie Huf-Goulmv, stukken betreffende oprichting koninklijke sigarenfabrieken Goulmv en Baar.
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stond er onder tal van zijn collega-fabrikanten in noord- en west-Nederland al een duidelijk waarneembare neiging zich in het zuiden te vestigen. Inmiddels waren de loonkosten tot de meest bepalende factor in de
opbouw van de kostprijs van de sigaar geworden. De verbeterde
transport- en verkeersmogelijkheden hadden er bovendien toe geleid dat
het niet langer noodzakelijk was in de buurt van de belangrijke aanvoerhavens van tabak gesitueerd te zijn. Bestaande sigarenfabrieken werden
groter en nieuwe vestigingen sloten zich aan bij de bestaande in het zuiden van het land. "De provincies waar de landbouw niet alle krachten in
beslag nam en de opbrengst van den landbouw door de grote versnippering van het grondbezit slechts zeer schaars voorzag in het noodzakelijke
levensonderhoud van de bevolking, verschaften deze loonintensieve industrie de goedkope arbeidskrachten die zij zocht", schreef Meyers.'
In 's-Hertogenbosch bestond al een traditie op het gebied van de tabakshandel, terwijl bovendien enkele sigarenfabrieken, de stedelijke sigarenindustrie al een zekere faam hadden opgeleverd.g
Eugène Goulmy werd in nog een opzicht ten voorbeeld gesteld aan andere fabrikanten in de stad en zelfs in de rest van Nederland. Immers in
zijn nieuwbouw was ook, sterker dan nog vaak bij andere fabrieken het
geval was, rekening gehouden met de arbeidsomstandigheden. Door de
arbeidsinspectie werd zijn bedrijf zelfs een modelfabriek genoemd. Hoe
anders waren enkele jaren daarvoor de toestanden op de fabrieken van
Petrus Regout in Maastricht niet gekenschetst. De arbeiders daar waren
er slecht aan toe. Nog jaren na de arbeidsenquête van 1887, die zulke
schrijnende toestanden openbaarde, werden Regout's fabrieken gekenschetst als 'moordhol'.y Terwijl de Maastrichtse arbeidersklasse al enkele tientallen jaren gewend was geraakt aan het hardvochtige arbeidsklimaat dat met de industriële ontwikkeling gepaard ging zouden de Bossche arbeiders dat eerst rond de eeuwwisseling ervaren. De belangrijkste
sigarenfabrikant, Goulmy, beoogde echter iets anders.l"
Tussen 1890 en 1930 vond, volgens Sluyterman een onmiskenbare
verschuiving plaats in het sigarenbedrijf. Er was sprake van een trek van
noord- naar zuid-Nederland. Opvallend is ook dat de - allerwege - plaatsvindende bedrijfsconcentratie vooral het zuidelijke sigarenbedrijf beroerde. In de wijze waarop de produktie plaatsvond was de concentratie

') Vieyers. Eerz onderzoek naarde aoodzakelijkheid oan ordening in de sigarenindusGrie, 1 S.
ri) Franssen. De Bo.csche arbeider in zijn n-erk- en leefintlieu L 56 - 57.
y) De Volkstribuun, 18 maart 1891.
~~~) Prot~inciale.l'uordbrabantscheen 's-Henogenbosschecourant, 10 maart 1898.
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in min of ineer grote bedrijven zowat het enige waarin het sigarenbedrijf
aansloot op een modern-kapitalistische ontwikkeling. Voor het overige
was in deZe bedrijfstak, lange tijd, nog veel aanwezig dat deed denken
aan het tijdperk van voor de industriële revolutie.l t
De centrale werknemersfiguur in de sigarenfabriek had veel weg van
een klein-zelfstandige. Het kwam immers vaak voor dat de geoefende sigarenmaker, zowel een bosjesmaker als strippenjongen i~oor zich liet werken, terwijl hijzelf in dienst was van de fabrikant. In de cao (de eerste landelijke) van 1920 moest nog vastgelegd worden dat het aan bosjesmakers
toekomende loon, door de werkgever (!) moest worden betaald.12
Langer dan in welke andere industrieel-gerichte bedrijfstak handhaafden zich in het sigarenbedrijf gewoontes die meer traditioneel dan modern waren. Tot diep in de twintigste eeuw wist bijvoorbeeld het familiebedrijf zich te handhaven, ook onder de grootste vestigingen. De directeur was ook eigenaar en bemoeide zich met het dagelijkse en
minder-dagelijkse in de gang van het bedrijf. Soms wist hij zich geassisteerd door een dominant aanwezig fabriekshoofd. Het was in 's-Hertogenbosch niet anders.~3 Goulmy beschouwde het als een erekwestie zijn
bedrijf als familiebedrijf te handhaven. De firma als ondernemingsvorm
beheerste ook de andere toonaangevende Bossche sigarenfabrieken.

Het ligt voor de hand dat ook de sigarenindustrie niet ontkwam aan het
euvel huisindustrie. De geoefende en 'gelouterde' sigarenmaker moet
het in mentaal opzicht nauwelijks als een verschil ervaren hebben te werken in een positie van 'klein-zelfstandige' op de fabriek en thuis werkend
en leiding gevend aan zijn gezinsgenoten. De benodigde produktiemiddelen namen niet veel ruimte in. Het loon behoefde bovendien maar al te
vaak aanvulling.
De Bossche sigarenindustrie beleefde zijn bloeiperiode tot omstreeks
1917. Daarna zouden verschillende toonaangevende Bossche sigarenbedrijven in grote problemen geraken. Personeelsinkrimping, werkloosheid en malaise waren het gevolg. De oorzaken van de achteruitgang, die
overigens het gehele Nederlandse sigarenbedrijf beroerde, bleken van
strukturele aard te zijn. De opkomst van de sigaret, de terugval van exportmogelijkheden èn de vergrote concurrentie vanuit het buitenland
bleken factoren, die lange tijd de resultaten van het sigarenbedrijf zouden beïnvloeden.
~~) Shrvterman, Ondememen in sigaren, 48 - ~ 1.
~`') Sluvterman, a.rc., 48.
~';) Persoonlijk Archief, gesprekken met oud-sigarenmakers, cassetteband nr. I.
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Op het hoogtepunt van zijn ontwikkeling verschafte het Bossche sigarenbedrijf aan zeker 1700 Bosschenaren en inwoners van omliggende
plaatsen werk.t`~ In de jaren twintig liep dit aantal terug tot omstreeks
1200. Weliswaar herstelde het sigarenbedrijf zich in de tweede helft van
dit decennium enigermate van deze vrije val, maar de oude positie zou
het niet meer bereiken. t'
In de maalstroom van crisis en malaise verging het ook Eugène Goulmy
ronduit slecht. Geplaagd door lichamelijke slijtageverschijnselen en opvolgingsproblemen trok hij zich in 1929 terug als actief ondernemer. In
1897 nog vanwege zijn energie en modern zakelijk inzicht ten voorbeeld
gesteld aan al die Bossche fabrikanten, die niet met hun tijd meewilden,
was Goulmys mentale instelling in 1929 niet meer opgewassen tegen de
nieuwe eisen die nu aan het ondernemerschap in het sigarenbedrijf
gesteld werden.

Goulmy was niet bereid zijn weliswaar efficiënte maar tamelijk traditionele, ambachtelijk ingestelde produktiemethode in te ruilen voor een die
op mechanisatie gebaseerd was. De goede sigaar, het handgemaakte
kwaliteitsprodukt had plaats moeten maken voor lichtere en goedkopere
tegenhangers, die de concurrentieslag met de sigaret beter aankonden.t~
In Eindhoven en omgeving waren verscheidene fabrikanten bereid de
nieuwe ontwikkelingen te volgen. Willem II uit Valkenswaard, geleid
door de familie Kersten was een van die ondernemingen. Deze firma nam
het fabrieksgebouw van Goulmy over. Dat was in het najaar van 1929.
Omstreeks honderd sigarenmakers konden weer aan de slag op de fabriek, die voortaan Willem II sigarenfabriek heette. De fabriek werd ingericht op een wijze die voldeed aan de nieuwste eisen. Zo namen machines een plaats in die in nog geen Bossche sigarenfabriek was geëvenaard.
Het handgemaakte produkt was immers tientallen jaren lang een soort
Bosch waarmerk geweest.l'
b. "Gevlucht voor een tehoop geloopen massa"
Enkele tientallen jaren lang was de stoomschoenfabriek van het fabrikantengeslacht Van den Bergh toonaangevend onder de Bossche bedrij-

~F) DeSiKarenmaker,8juli 1916.
~') ET 1~. Rapport inzake de..uciaal-ecanornische toestand en hare aatruikkelingstendenties in
degemeente ~s-Hertogenbusch- dcel t- Industrie.
~r~) Sluvterman, a.n.. ~0 - 55.
~' I Ue.Sigarenmaker, 5 oktober 1929.
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ven terwijl ook landelijk de fabriek bekend stond als een van de grootste,
zo niet de grooiste in haar soort. ~~
In vakkringen, van schocnmakers wel te verstaan, was het bedrijf bij
het ene deel een toonbeeld van wat moderne produktietechnieken vermochten op te leveren. Bij een ander deel was de fabriek juist een voorbeeld van een bedreiging voor de ambachtelijke bedrijfs- en hroduktiemethoden en daarmee voor de werkgelegenheid. Het was ook een gcdurfde aanpak waarvoor Van den Bergh had gekozen. Zo zou het gehele
produktieproces binnen de fabrieksmuren gaan plaatsvinden. Sinds
mensenheugenis was in de Langstraat, waar Van den Bergh zich in eerste
instantie vestigde (Besoyen), veel van het werk op verschillende plaatsen
gedaan. Ook voor de reguliere schoenfabrikant was het voorbereidendc
werk dat door de vele schoenmakers in de avonduren verricht werd onontbeerlijk. De traditionele produktiewijze was er op gericht. Van den
Bergh ging daar al minder vanuit. Bovendien voerde hij enkele belangrijke nieuwe machines in. Dai stoomkracht de drijvende factor werd moet
in het Besoyen van de jaren tachtig ook als een inbreuk zijn beschouwd
op datgene wat al enkele eeuwen vertrouwd was. Van den Berghs opzet
ging natuurlijk uit van een veel grotere produktie in één fabriek, ongekend voor die dagen. Het denkbeeld dat motorische en machinale kracht
hun het werk uit handen zou nemen maakte ze ontevreden, in die mate
zelfs dat in 1887 de gemoederen onder de Langstraatse arbeiders zodanig verhit raakten dat een 'te hoop gelopen massa' bedreigingen in daden
omzette. iy
Van den Bergh week ven~olgens naar 's-Hertogenbosch uit, waar ten
aanzien van zijn produktiemethode een meer onbevangen houding werd
aangenomen. Opvallend was het daarbij wel dat hij voor zijn bedrijf een
beroep deed op de Langstraatse vakbekwaamheid ten behoeve van de
kaderfuncties in het bedrijf. Hij trok ook nogal wat Duitse arbeiders aan
omdat deze volgens hem meer geschikt waren voor het fabriekmatige
werk dan de toch ruim voorhanden Bossche arbeidskrachten.Z~' Naarmate het bedrijf zich ontwikkelde tot een van de grootste fabrieken in 's-Hertogenbosch deed hij ook een steeds groter beroep op jongere arbeidskrachten en vrouwen. In het verloop van deze studie zal blijken dat dit
van grote invloed was op de ontwikkeling van de vakbeweging. Op het
hoogtepunt in de geschiedenis van dit bedrijf werkten er meer dan 600
mensen.
~"1 DeFabrie~surbeider.25januari 1923.
'`') Wekelijkechrijdcchrift i~oorhetgezin, deeember 1922, 825.
z") WeAelijksch tijdschrift ,~oor hel gezin, december 1922. 726.
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Alhoewel 's-Hertogenbosch minder dan de Langstraat een naam had
als centrum van schoenfabricage groeide deze bedrijfstak in de eerste decennia van deze eeuw uit tot een sector van belang. Naast Van den Bergh
groeiden ook de schoenfabrieken van de 'Weduwe de Booy' en van Van
Grinsven uit tot belangrijke ondernemingen. Eerstgenoemde fabriek
maakte daarbij gebruik van de bepaling van de Nederlandse overheid,
dat de Nederlandse soldaten alleen op fabrieksschoenen mochten lopen.Z~ In de periode 1914-1918 maakte dit bedrijf dan ook de grote
bloei door met meer dan 100 arbeiders en arbeidsters in dienst.2z
c. De metaalindustrie
Omstreeks 1865 was de metaalindustrie in 's-Hertogenbosch nog tamelijk beloftevol. De ijzergieterij van Dufaylco., de capsulefabriek van
Lewin en de loodpletterij van Rouppe van der Voort deden in degelijkheid niet onder voor metaalbedrijven elders in het land. In 1865 plaatste
Willem Grasso zijn eerste stoommachine in zijn bescheiden bedrijfsruimte aan het Hinthamereinde.23 In 1858 was de energieke smid voor zichzelf begonnen als zelfstandig ondernemer. Tien jaren later startte de
bouw van een nieuw fabrieksgebouw aan de Zuid-Willemsvaart, pal
naast Grasso's woonhuis. Was dat laatste in die tijd allerminst ongebruikelijk, van belang was zeker ook dat de Zuid-Willemsvaart de meest bedrijvige lokatie was. De oude handelstraditie werd zo door Grasso gebruikt als springplank naar meer succes voor zijn bedrijf.
In de loop van het jaar 1896 zag zijn opvolger Henri Grasso zich geplaatst voor een ruimteprobleem dat blijkbaar niet anders opgelost kon
worden dan zijn bedrijf, dat aan uitbreiding toe was, te doen verhuizen
naar Vught. Eerst in 1913 was hij weer in de gelegenheid een gunstig gesitueerde plek westelijk van het spoorwegstation in 's-Hertogenbosch in
te nemen voor een nieuwe en aanzienlijk grotere vestiging. In de jaren
twintig groeide Grasso uit tot het belangrijkste Bossche metaalbedrijf.2~

De vestiging van Grasso werkte uiteindelijk niet als een katalysator voor
de ontwikkeling van omvattende metaalnijverheid in 's-Hertogenbosch.
Als de stad al in trek geweest mocht zijn als vestingsplaats voor grotere

21) Kamernan Koophandel 's-Hertogenbosch, jaarverslag 1916, algemene beschouwingen.
ZZ) Kamer ran Kaophandel 's-Hertogenbosch, jaarverslag 1914 - 1918,
algemene beschouwingen.
23l Damen, 125jaarindustáëleinnot~atie.7.
~~) DamPn,a.~o.,14.
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metaalbedrijven dan was er altijd nog het tweeslachtige in de houding
van opeenvolgende Bossche gemeentebesturen.
In 1918 kwam bijvoorbeeld een ambachtsschool tot stand, een lang gekoesterde wens van de Kamer van Koophandel en zeker ook in het belang als vestigingsvoorwaarde voor het industrieel-gerichte metaalbedrijf. Een jaar daarvoor werd echter een beslissing genomen die een andere vestigingsvoorwaarde benadeelde. In dat jaar werd een voormalig
exercitieterrein nabij de Zuid-Willemsvaart beschikbaar gesteld aan de
zusters van Trier, terwijl toch ook enkele belangrijke ondernemingen 'in
de markt' waren om daar een bedrijf te vestigen.2'
Dat Grasso tot ver in de jaren dertig de enige belangrijke industriële
vestiging bleef, westelijk van het spoorwegstation, was ook opvallend.
Het terrein leende zich immers uitstekend voor meer industriële vestigingen.
Tussen 1914 en 1930 groeide het aantal arbeidskrachten in de metaalnijverheid van omstreeks 200 tot ruim 550, daarmee een positie verwervend die belangrijk was maar zeker niet dominant.~c'

Verwant aan de metaalindustrie was het goud- en zilverbedrijf. Deze
bedrijfstak, kleinschalig en traditioneel-ambachtelijk van opzet, was van
oudsher sterk vertegenwoordigd in 's-Hertogenbosch. Met Schoonhoven, Hoorn en Amsterdam behoorde de stad tot de belangrijkste centra
voor goud- en zilverbewerking.
In 1911 noemde De Hazepoot, orgaan van de katholieke vakorganisaties van goud- en zilverbewerkers een aantal van meer dan 150 vakbekwame goud- en zilversmeden, terwijl het totaal aan arbeidsplaatsen de
200 oversteeg.2' Dat deze bedrijfstak in 's-Hertogenbosch zo goed gedijde had veel te maken met enkele belangrijke funkties of kenmerken van
de stad. 's-Hertogenbosch was bijvoorbeeld hoofdstad van een toonaangevend bisdom. Op het gebied van lithurgicverzorging en publiciteit was
de stad een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven die zich hierop
richtten.

De goud- en zilverindustrie was gebaat bij de vraag naar een uitgebreid
scala van attributen voor de katholieke eredienst. 's-Hertogenbosch was
ook als centrum van verzorging en dienstverlening voor de Meierij en
ook daarbuiten aantrekkelijk als koopcentrum voor goud- en zih~erproZ') Masselink, De irzdustrie, haarfucatieen uat:uikkelirzgin 's-Hertogeabosch, 22.
zr'1 ETI1, a.io. L[ndustrie, 166.
~' ) De Hazepoot, mei 191 1.
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dukten. Voor velen waren goud- en zilverattributen een voor de hand liggende wijze van beleggen. Als het de boeren in de Meierij goed ging dan
voer de goud- en zilverindustriP daar wel bij. Veelgehoord was de uitdrukking; "het gaat ons goed dankzij het veelvuldig debiet van den
landsman".zs
Tot ver in de twintigste eeuw domineerde de sfeer van ambachtelijkheid. Superioriteitsgevoelens ten opzichte van andere beroepsgroepen
waren de goud- en zilversmid niet vreemd.
Binnen de bedrijfstak ging men prat op de goede verstandhouding tussen patroon en werkman. Een ambachtsman kon 'gemakkelijk' patroon
worden. In 1915 schreef een tot patroon 'gepromoveerde' ambachtsman, Piet de Rooy, over de arbeidsverhoudingen en vooral ook de introduktie in het vak: "Het goudsmidvak stond hier bekend als een mooi, een
kunstzinnig, een zoogenaamd net vak; als een vader of moeder bij een
patroon kwam om hun jongen als leerling te doen plaatsen werd hij nooit
zoo direct aangenomen maar moest na eenige dagen op bescheid komen".2y Lange tijd wisten de Bossche goud- en zilversmeden zich nog het
best vertegenwoordigd door een vereniging, die zichzelf geafficheerd wilde zien als de confrérie St. Eloy. Het was De Rooy een doorn in het oog
dat er in 1915 zo veel veranderd was. De groei van de bedrijfstak had
ook zo haar schaduwzijden volgens hem. "De patroons, die als meer gezegd zoo eensgezind en als frère-compagnon met de gezellen altijd en
overal omgingen werden werkgevers, de gezellen werknemers.~o
Na 1920 zou er nog meer veranderen. De Bossche goud- en zilverindustrie ontkwam immers ook niet aan de gevolgen van crisis en werkloosheid. Toen in de periode 1923-1924 het college van B en W een aantal
werkverschaffingsprojecten was opgestart, moesten ook een aantal werkloze goud- en zilversmeden van deze voorziening gebruik maken. Van
het'voetstuk' was weinig meer over.31
d. Een katholiek publiciteitscentrum
Reeds in het midden van de negentiende eeuw werden vanuit's-Hertogenbosch heel wat katholieke uitgaven en publikaties verzorgd. Drukkerijen speelden daarin een zeer belangrijke rol. De katholieke emancipatiebeweging wist zich in haar groeiende maatschappelijke en politieke be2~1 UeHazepoot,juni1911.
Z') De Rooy, UP Bosschegaud- en ziluenndustrie, 5.
'311) De Rooy, a. ~u.. 14.
';~) Jaan~er.claggenaeente's-Henogertbosch, 1924.6ijlage.
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tekenis gesteund

door een steeds groter aantal publikaties. Het
traditioneel goed veriegenwoordigde grafïsche bedrijf in 's-Hertogenbosch voer er wel bij. Door deze ontwikkeling ontstond uiteindelijk een
zekere afhankelijkheid van de Bossche boekdrukkerijen [en opzichte van
de katholieke opdrachtgevers.
In 1909 werkten ongeveer 250 mensen in deze bedrijfstak. Toonaangevende drukkerijen in die dagen waren de firma Arkesteyn, waar o.a.
de Provinciale ~Ioordbrabantsche Courant werd gedrukt, de firma Lutki
en Cranenburg en C. Teulings. Laatstgenoemde drukkerij zorgde elke
dag weer voor het meest gelezen dagblad in 's-Hertogenbosch, Het Huisgezirc.';2
In 1930 werkten 527 tvpografen, letterzetters en andere groepen arbeiders in deze bedrijfstak. Schaalvergroting had onmiskenbaar toegeslagen. Dit aantal was immers verdeeld over nog maar zes bedrijven.
In 1909 bestonden er nog twaalf grafische bedrijven.'3'i
In 1930 was de Bossche grafische industrie al weer enige jaren over
een dieptepunt heen. Zoals met andere bedrijfstakken het geval was, was
ook het grafische bedrijf niet ontkomen aan de gevolgen van de crisisperiode in de jaren twintig. De slag om de afzetmarkt werd slechts
doorstaan door de sterksten, die bijvoorbeeld in staat waren een proces
van modernisering en mechanisatie door te maken.3`t Werkloosheid en
werkverschaffing bepaalden in die jaren ook het leven van een aanzienlijk aantal typografen. In de werkverschaffingsobjecten moeten zij zich al
net zo ongelukkig gevoeld hebben als bijvoorbeeld goud- en zilversmeden. In hun betere dagen stonden de Bossche typografen immers bekend
als vaklieden die er heel wat florisanter voorstonden dan diverse andere
groepen arbeiders en werklieden. In beroepstrots deden de Bossche grafici niet veel onder voor de goud- en zilversmeden. Ook hier kwam dat ten
dele tot uitdrukking in hun wijze van organiseren. Het mocht dan na de
eeuwwisseling in tal van andere grafische centra gebruikelijk zijn dat de
typografen zich verenigden in organisaties, die de pretenties van een vakvereniging koesterden, de Bossche typograaf hield het voor een niet onbelangrijk deel nog steeds op de beroepsvereniging 'Door Eendracht
t'zaam verbonden'. Deze vereniging was in 1849 opgericht en paste geheel in de sfeer van beroepsverenigingen zoals 'Door Costers Fakkel,

~Z) Franssen, a.~~. I, 49.
~~~) ETIti, a.u~. 1, Industrie, 167. Beroepstelling 1909, 130.
';l ETI~,a.u.l.Industrie, 168.
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voorgelicht' en 'Hoe schoon is het broeders verenigd te zien', ook daterend uit tijden die elders al lang vervlogen waren.3'
~ 3. De Bossche beroepsbevolking, nadergetypeerd
Voor 1940 bereikte 's-Hertogenbosch nooit het karakter van een
industrie- of fabrieksstad. Dit had natuurlijk zijn weerslag op de samenstelling van de beroepsbevolking. De nijverheidsvormen die in 's-Hertogenbosch tot ontwikkeling waren gekomen bf zich hadden kunnen handhaven tussen 1889 en 1930 hielden, zeker ten dele, verband met de
handelsfunctie van de stad. Ook de verzorgingsfunctie ten opzichte van
de 'ommelanden' kwam erin tot uitdrukking.
Zoals reeds gememoreerd bepaalden zeker in de negentiende eeuw de
veelzijdigheid aan bedrijven tezamen met kleinschaligheid het beeld van
de Bossche nijverheid. De groei van bedrijfstakken zoals metaal-,
schoen-, sigaren-, goud- en zilver- en grafische industrie na 1900 ten
spijt bleef dit beeld gehandhaafd. Temeer wordt dit bevestigd als we de
situatie in 's-Hertogenbosch vergelijken met andere steden.
In 1909 werkten ongeveer 5700 mensen in de Bossche nijverheid.
Een grote hoeveelheid bedrijfjes was nog steeds meer typerend dan de
dominante aanwezigheid van grote fabrieken. De veelzijdigheid was zeker in relatief opzicht nog steeds herkenbaar in de aanwezigheid van
meer dan twintig te onderscheiden bedrijfstakken.'3~'
Ook de belangrijkste industriële bedrijfstak, het sigarenbedrijf kende
een aanzienlijk aantal kleinere vestigingen. Van de ongeveer 1500 arbeiders waren er naar schatting 1100 werkzaam op vijf grotere fabrieken.
De overige 400 waren verdeeld over zeker 15 kleinere vestigingen.37
In Maastricht domineerden de grote fabrieken veel sterker. Twee glasfabrieken gaven werk aan 930 mensen. In de porcelein- en keramiekindustrie werkten 3212 mensen bij zeven vestigingen.3~

Ook in een stad als Tilburg waren bijvoorbeeld de textielindustrie en
de werkplaats van de Staatsspoorwegen reeds zo sterk tot ontwikkeling
gekomen dat ze de nijverheid in deze plaats nadrukkelijk domineerden.
In de textielindustrie waren reeds meer dan 5300 mensen werkzaam. De

i') Franssen, u.~a. [I, 506. De Vrankrijker, Eengroeiendegedachte, 35.
3~') Beroepstelling 1909, 130.
3' 1 Beroeps!elliag 1909, 130.
3e) Beroepstelliag 1909. 178.
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werkplaats van de staatsspoorwegen verschafte werk aan tenminste 1300
~
mensen.~

In 1917 nam Van der poes de Willebois afscheid van de stad in zijn
hoedanigheid van burgemeester. Het liefst zag hij zich geafficheerd als
degene die politiek verantwoordelijk was geweest voor de eerste belangrijke stadsuitbreidingen na de opheffing van de vestingstatus. Hij achtte
het van groot belang dat hij daarmee de moge.lijkheden voor de stad had
vergroot mee te gaan in de vaart der industriële ontwikkeling.`~t~ Toch
stelden de feiten hem enigermate in het ongelijk. De industriële ontwikkeling was immers beperkt gebleven. Natuurlijk, de uitbreidingen in het
westen van de stad hadden onder meer de vestiging van Goulmy en Baar
aan de Boschdijkstraat en de terugkeer naar 's-Hertogenbosch van Grasso aan de Parallelweg mogelijk gemaakt. Maar tegelijkertijd moet Van
der poes de Willebois zich gerealiseerd hebben dat de mogelijkheden
voor industriële vestigingen westelijk van de spoorlijn in zijn ambtsperiode beperkt waren gebleven. Grasso stond daar immers jarenlang alleen.
Halverwege de jaren twintig kreeg het bedrijf gezelschap van een wielerbaan. In 1931 volgde het Veemarktcomplex. Dat laatste nu beschouwde
burgemeester Van Lanschot als de kroon op zijn werk en inspanningen
die zich nog veel meer dan zijn voorganger Van der poes de Willebois
hadden gericht op het doen herleven van de status van 's-Hertogenbosch
als handelscentrum. Nog tijdens de nieuwjaarsrede van 1929 had hij het
met zoveel woorden gezegd. 's-Hertogenbosch is nu eenmaal niet in de
wieg gele~gd om uit te groeien tot industriestad, "zij moet blijven een centrum van handel en cultuur".`~t Van Lanschot verloochende zijn afkomst
als telg uit een bankiersgeslacht niet. Evenmin was het aan zijn aandacht
ontsnapt dat 's-Hertogenbosch een naam had op te houden als handelscentrum.

Zo goed als de veemarkt, vóór 1931 nabij het stadscentrum gelegen,
was ook de Markt steeds een belangrijke plaats toebedeeld geweest in het
economische leven van de stad. Dat nu kwam bijvoorbeeld ook tot uitdrukking in de beroepsopbouw.
In 1909 telde 's-Hertogenbosch 923 kooplieden. Tezamen met 412
werknemers waren 1335 Bossche ingezetenen betrokken bij deze bedrijfstak. Tezelfdertijd kwam 1~Iaastricht, met een hoger inwonertal niet

3`') Beroepstelliag 1909. 225.
t") Provinciale.~'oordbrabantscheen 's-Hertogenbossche courant, 17 oktober 1917.
t~) :1~otulengemeerzteraad 's-Hertogenbasch, 5 januari 1929.
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verder dan 1124. Tilburg evenaarde 's-Hertogenbosch, daar bedroeg
het aantal 1334. Maar ook deze stad telde reeds aanzienlijk meer inwoners dan 's-Hertogenbosch.~~ De Markt en daarmee de handel was belangrijk voor 's-Hertogenbosch, zowel voor het vermogende als minder
vermogende deel.
De beroepstellingen over 1930 bevestigen het beeld van een stad die
niet echt uitgegroeid was tot industriestad. Eerder was sprake van het tegendeel. De crisis in de jaren twintig had haar tol geëist. Van de eertijds zo
bloeiende sigarennijverheid waren nog slechts negen bedrijven over in
de categorie met meer dan tien arbeiders. Ze hadden tezamen nog 1009
arbeiders en arbeidsters in dienst. Enige honderden Bossche sigarenmakers pendelden inmiddels op en neer naar o.a. Tilburg en Eindhoven.
Dertien bedrijfstakken boden werk aan 4752 mannen `~3 en vrouwen in
vestigingen met meer dan tien arbeiders. Slechts de levensmiddelenfabriek van De Gruyter was in de jaren twintig, spektaculair gegroeid. In
1930 werkten er 527 arbeiders en arbeidsters, voor een belangrijk
deel afkomstig uit de omliggende agrarisch ingestelde gemeenten.`~`~ Zoals in andere steden was tussen 1909 en 1930 ook in 's-Hertogenbosch
het inwoneraantal gegroeid. In 1909 telde de stad 34.928 inwoners. In
1930 waren dat er iets meer dan 42000.`~'
Alhoewel ook Maastricht de gevolgen van crisis en malaise had moeten
ondergaan telde deze stad in 1930 nog steeds een aantal toonaangevende en opvallend aanwezige fabrieken. De zeven grootste fabrieken hadden 5631 mannen en vrouwen in dienst. De twee grootsten, respectievelijk de Sphinx en de Société Ceramique boden werk aan 2315 en 1200
mannen en vrouwen.`~~ Maastricht telde inmiddels bijna 60000 inwoners.}'

Steden als Tilburg en Eindhoven hadden gezien in het licht van de industriële ontwikkeling een opzienbarende vooruitgang geboekt. Het aantal mannen en vrouwen dat in de Tilburgse textielindustrie werkzaam
was, was alleen reeds groter dan het totaal aantal arbeiders en arbeidsters in de Bossche nijverheid. Eindhoven, inmiddels uitgegroeid tot
tz) Beroepstelling, ]909, 130.
ta) ET[N, a.ii~.. [ndustrie 1, 166.
~FI ETI`,a.tc..tndustriel, 167.
~'') Jaarverslag gemeente's-Hertogenbosch, 1909 en 1930.
t~') Jansen. Arbeidsbemiddeling en arbeidsmarkt !e Maaslricht in; Studies over de sociaal-economischegeschiedenis van Limóttrg, deel XVII (19721. 27.

t') .laanerslaggem.eente.Maastricht, 1930.
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een stad met bijna 90000 inwoners verschafte door middel van een aanzienlijk aantal industriële vestigingen werk aan meer dan 29000 Eindhovenaren en mannen en vrouwen uit de verre omgeving.48
a. Handel en markt
Voor de bedrijvigheid in 's-Hertogenbosch en daarmee voor haar beroepsbevolking was de handelsfunctie nog steeds van groot belang. De
Bossche Markt was in dit opzicht meer dan alleen het geografisch centrum van de stad. Dat de Bossche marki als stimulans diende voor de vestiging van kooplieden in deze stad lijkt waarschijnlijk. Reeds in de jaren
negentig van de vorige eeuw signaleren verschillende Bossche dagbladen
een tendens waarbij een toenemend aantal kleine neringdoenden en 'bescheiden' handelslieden uit de omgeving zich in 's-Hertogenbosch vestigen. Op gezette tijden trok de Bossche markt bijvoorbeeld ook nogal wat
sigarenmakers aan. Soms was hen het keurslijf van de fabriek te beknellend geworden, vaker waren ze onvrijwillig werkloos geworden. Het beroep van sigarenkoopman was dan een gewild en vaak beproefd alternatief. Volgens de verslagen van de Kamer van Koophandel zou dit bijvoorbeeld in sterke mate het geval zijn geweest in de jaren na 1918 toen crisis
en malaise het Bossche sigarenbedrijf zozeer in hun greep kregen. Tussen 1920 en 1925 zijn er jaren geweest dat 80 tot 100 sigarenmakers op
een dergelijke wijze trachtten zich een bestaan te verschaffen.49

Over het jaar 1930 beschikken we over cijfermatige gegevens, die bevestigen hoe belangrijk de Bossche markt, zeker in relatief opzicht was
voor de kleine neringdoenden. In dat jaar stonden 252 Bosschenaren ingeschreven als marktkoopman of marskramer. In Tilburg bedroeg dat
aantal omstreeks 130.'~ Het aantal handelsvestigingen was, gerelateerd
aan het aantal inwoners, nergens groter in de provincie Noord-Brabant
dan in 's-Hertogenbosch.st Ook ten opzichte van een stad als Maastricht
scoorde 's-Hertogenbosch in dit verband hoger.s~ In het perspectief van
werkgelegenheid waren de handelsvestigingen in de provinciehoofdstad
van aanzienlijke betekenis. Dit alles wordt ook in dit geval benadrukt
ts) Van Oorschot, Eindhoven, een .carnen-leving ia neranderirzg, I, 322.
t`~) Kamer van Koophandel. ~s-Hertogenbosch, jaaniecslagen 1920 - 1925, staat gegevens industrie en handel.

~'~) ETIN, a.w. II, Handel, 213.
'~) ETIN,a.w.l[,Handel213.
'~) Jansen, Arbeidsbemiddeling ea arbeidsmarkt te Maastricht in; Shidies over de sociaal-econonaischegeschiedenis i~an Gimbarg, deel XVII 119721. 28 - 30.
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door dit af te zetten tegen steden zoals Tilburg, Eindhoven en Maastricht.'~
De Bossche Markt vormt tot op de dag van vandaag het geografisch
centrum van de stad. In relatie tot de traditionele handelsfunctie van 'sHertogenbosch was de Markt ook van grote betekenis. De Markt was een
ontmoetingspunt van formaat tussen handelaren onderling, kopers en
verkopers, stedelingen en 'plattelanders'. De cafés en etablissementen
die de Markt omzoomden onderstreepten dat nog eens. Met name in de
jaren twintig werd de Bossche Markt ook tot springplank voor een loopbaan als lokaal politicus voor verschillende marktkooplieden.
De marktkoopman genoot vaak een grote populariteit. Die had hij bijna
beroepshalve nodig. Hij was daarnaast niet afhankelijk van de klandizie
in één plaats. Dat moet het hem mogelijk hebben gemaakt op een vrije en
onbevangen wijze meningen te poneren over datgene wat in die dagen
kwesties van belang waren. Het politiek succesnummer, dat Harry Kuijpers, gewezen sigarenmaker, na 1923 bleek te zijn was hiervan nog het
meest sprekende voorbeeld.54 De teugels van regelmaat en orde op de
fabriek van Eugène Goulmy waren hem op een bepaald moment te beknellend geworden. Hij koos daarom uiteindelijk voor een zelfstandige nering als sigarenkoopman. Per saldo had hij voor een dergelijk bedrijf niet
veel meer nodig dan een ruime koffer en een spoorwegabonnement. Dat
was nóg minder dan hetgeen de sigarenmaker nodig had, die zijn geluk
ging beproeven als zelfstandig producent."

b. Huisindustrie en bedeling
Zeker tot 1920 waren in 's-Hertogenbosch nu juist die bedrijfstakken
vertegenwoordigd, welke zich gemakkelijk voor huisindustrie leenden.
De sigarenindustrie ging hierin voorop. Tussen 1910 en 1912 telde men
in deze bedrijfstak ongeveer 1000 personen die op enigerlei wijze bij de
huisindustrie betrokken waren. Dit getal was goed voor tweederde deel
van het aantal personen dat in totaliteit werkzaam was in de sigarenindustrie. De huisindustrie was dus medebepalend voor het'imago' van de
sigarennijverheid.

'~;) F,TIti, a.tc. II. Handel, 2t.
'ti) Bosch Belang. 60 jaar. 5.
~") Kamer van KoophandeL ~s-Hertogenbosch. jaan~erslagen 1920 - 1921, algemene beschouwingen.
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Binnen de gelederen van de vakorganisaties bestonden, eigenlijk vanzelfsprekend, grote bezwaren tegen de huisindustrie. Theo Beerens, Bosschenaar en voorman uit de sigarenmakersbeweging beschreef dP schaduwzijde van huisindustrie in 's-Hertogenbosch eens als volgt: "Onder
de kast haalde vader zijn werkzinkje tevoorschijn, waarop dekblad gesneden moest worden en de bosjes gerold. Moeder trok de olielamp wat omlaag opdat vader beter zou kunnen zien, en zo dicht mogelijk in 'n hoek
bij de Brabantsche kachel gedrongen, zaten moeder en de kinderen om
de stripzak. Een weemakende tabakslucht droop door het woonvertrek
en wanhopig grepen de vingers in de natte tabakshoop, die iedere avond
weer van een monsterachtige omvang leek".'F'
Vooral bij het NVV aangesloten 'moderne' vakorganisaties hebben
zich steeds consequent afwijzend opgesteld ten opzichte van het veel voorkomende verschijnsel huisindustrie. Algemeen was men van mening dat
huisindustrie de strijd voor betere arbeidsvoorwaarden op fabrieken en
werkplaatsen in de weg stond. Bovenal ontkrachtte huisindustrie de eis
voor een kortere arbeidsdag.

"Met de huisindustrie zijn onafscheidelijk verbonden: lage loonen, lange arbeidsduur, kinderarbeid, ongezonde werkplaatsen, slechte bewoning, ontoegankelijkheid voor organisatie, onttrekking aan een deel der
sociale verzekering, benadeeling van het gezinsleven"; schreef inen in
een memorie van toelichting op een huisarbeidwet in 1929.'' In deze zin
ligt de drijfveer besloten die een groot deel van de georganiseerde arbeidersbeweging had bewogen in het conseyuente verzet tegen huisindustrie. Opeengedrongen in de nauwe steegjes van de sloppenbuurten
wisten de sigarenmakers van elkaar dat ze het fabrieksloon door middel
van huisindustrie aanvulden. Dat ze daarbij de eisen van hun vakorganisaties ontkrachtten moeten ze ook van elkaar geweten hebben, zogoed als
dat ook bekend was bij de fabrikanten. Toen het de laatsten dan ook uitkwam werd dit argument ten volle benut. In het bijzonder was dit het geval
tijdens de crisis in het sigarenbedrijf na 1920. Een openlijke aanval op de
nog zo jonge cao werd toen gerechtvaardigd met de stellingname dat zoveel sígarenmakers in huisindustrie en sigarenbedrijfjes de cao ondermijnden.
De sfeer van het heimelijke en clandestiene beheerste de huisindustrie.
De vakbeweging had in haar openlijke strijdwijze nog de meeste redenen
het verschijnsel huisindustrie in alle ondubbelzinnigheid terug te wijzen.
'r') Beerens, Van leed en strijd. 3.

") Wet op de huisarbeid, memorie van toelicheing, 5.
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Van die ondubbelzinnigheid was in veel mindere mate sprake bij fabrikanten en patroons. Als het druk genoeg was, zo druk zelfs dat huisindustrie nodig was om aan de vraag te kunnen voldoen lieten fabrikanten
alles meer dan oogluikend toe. Gereserveerd tot afwijzend werd het standpunt van de patroon of fabrikant als drukte plaatsmaakte voor slappe
tijden en het dringen was geblazen om afzetmogelijkheden en 'opdrachten'.
Het rapport Onderzoekingen naarde toestand in de Nederlan.dsche huisindustrie, in 1911 uitgebracht, bracht aan het licht dat 's-Hertogenbosch
een stad was, waar huisindustrie veelvuldig voorkwam.'s Zowel in de
kleinschalige kleding- en goud- en zilverindustrie kwam dit euvel veelvuldig voor. De schoenindustrie, in's-Hertogenbosch toch vooral bekend geworden vanwege de grootschalige aanpak van Van den Bergh ontkwam er
al evenmin aan. In kringen van de RK Lederbewerkersbond was men er
bijvoorbeeld van overtuigd dat huisindustrie lange tijd het werk van deze
organisatie in de weg stond. S`'
Franssen komt na raadpleging van bovenvermelde bron tot de conclusie
dat zeker 1500 personen bij huisindustrie in 's-Hertogenbosch betrokken
waren.f'o Hebben we het hier over de periode 1910-1911, ook daarna
bleef de huisindustrie van belang voor's-Hertogenbosch, al was het maar
omdat het ook een tendens aangaf. Zeker 200~o van de beroepsbevolking,
die werkzaam was in de nijverheid zag zich genoodzaakt deze individueelgerichte oplossing te kiezen. Deze keuze, voorzover het een keuze kon
zijn, stond op zijn minst op gespannen voet met het collectieve streven van
de georganiseerde arbeidersbeweging.~l

"De rijken waren geen vijanden levend van zijn zweet en bloed, maar
goede menschen, weldoeners, op wier beurs hij teerde", schreef RolandHolst over een belangrijk aspekt in de levenshouding van de Nederlandsche proletariër in de negentiende eeuw. In diezelfde geest schreef zij ook:
"De levensstemming van den Nederlandschen proletariër was er niet eene van verzet maar van berustende lijdzaamheid".~2 De bedeling, waarvan in een aantal steden soms 3001o van de bevolking afhankelijk was in het
midden van de negentiende eeuw, was hieraan vooral debet.
De bevindingen van Wouters in gedachte is het niet te veel gezegd dat de
'~) Onderzoekingen naarde loestand in de:lrederlandsche huuindustrie, deel I, 82 - 86.
''~) De RK l~ederberuerker, 1 o januari 1913.
~'rrl Franssen, a. rr. I, 66.
~'r I Beerens. Van leed en strijd. 6- 7.
~'~I Roland-Holst, kapitaat en arbeid. deel I, 110.
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sociale verhoudingen in 's-Hertogenbosch nog tientallen jaren later door
juist dit feit in sterke mate beïnvloed zouden worden.
In de ogen van de 'Hollandse' vakbondsbestuurders waren invloedrijke
factoren als de positie van de RK Kerk, het carnaval, de borrel èn de charitas een belemmering voor een verdergaande maatschappelijke bewustwording van de Bossche arbeidersklasse.
Tussen 1920 en 1925 was de lokroep van vermaarde instanties als De
Godshuizen en de St. Vincentiusvereniging nog steeds zo sterk dat het tot
een vestigingsoverschot van armen leidde in 's-Hertogenbosch. Omliggende, agrarisch ingestelde dorpen en gemeenten zagen zo de allerarmsten naar 's-Hertogenbosch vertrekken. In 's-Hertogenbosch was
men tenminste verzekerd van een armenuitkering verstrekt door een filantropische instantie. Omdat dit mechanisme tientallen jaren lang zijn werk
had gedaan kon het niet anders of in's-Hertogenbosch was een sterke concentratie van paupers aanwezig, groter nog dan in een stad als Breda.~';

Ook voor de 'autochtone' Bosschenaren moet de aanwezigheid van de
diverse aanzienlijke filantropische instellingen als een sociaal vangnet
hebben gefunctioneerd. De maatschappelijke betekenis van de diverse
grote bedelende instanties in 's-Herrogenbosch was vergelijkbaar met die
van Maastricht. Het is waarschijnlijk dat net zoals in deze fabrieksstad de
charitatieve instellingen in 's-Hertogenbosch een onmiskenbare sociale
controle hebben uitgeoefend op een wijze die Perry als volgt omschrijft:
"De armen waren afhankelijk van materiële bijstand; afhankelijk ook van
aanbevelingsbriefjes van geestelijken om aan een baantje te komen. Die
situatie werd gebruikt om hun deelname aan het kerkelijk leven en het
schoolbezoek van hun kinderen op peil te houden".~'~
Daarnaast vormde de nadrukkelijke aanwezigheid van instellingen zoals De Godshuizen ook een bevestiging van het vigerende katholieke denken over de inrichting van de maatschappij. Daarin was geen plaats voor
klassentegenstellingen, geen plaats ook voor opstand tegen de door 'God
gewilde orde'. Een harmonieuze betrekking tussen de verschillende
maatschappelijke geledingen diende voorop te staan. In het bijzonder de
St. Vincentiusvereniging, de belangrijkste kerkgebonden instelling op
het gebied van liefdadigheid, zag het vooral ook tot haar taak in godsdienstig en zedelijk opzicht de armen te verheffen en daarmee te behoeden voor kerkvijandige invloeden. De gevolgen hiervan op de sociale
controle in de overzichtelijke provinciehoofdstad spreken voor zich.
h'3~ ETI1, a.tc. [, ondersteunin~swezen, 81.
fi~) Perrv, Roomsche kinine tegen roode koorts, 62.
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De grote betekenis van de charitas in 's-Hertogenbosch heeft waarschijnlijk te maken met de handelsfunctie van de stad. Enerzijds had dit
positieve gevolgen voor de inkomenspositie van betrokkenen. Anderzijds
was de handelssector niet voldoende in staat de groeiende beroepsbevolking, vooral na 1900, werkgelegenheid te bieden.
Onder de Bossche bestuurdersklasse die voor 1930 de dienst uitmaakte was slechts een persoon die zich met grote nadruk heeft ingezet om de
stad ook als centrum van nijverheid enige bexekenis te geven. Dat was
iVlanis Krijgsman, wethouder van 'sociale aangelegenheden en bedrijvigheid~ tussen 1919 en 1935.fi' Hij aanvaardde zijn ambt in een tijd dat
diverse Bossche bedrijfstakken in grote problemen waren gekomen door
de afzetmoeilijkheden die na 1919 het hoofd moesten worden geboden.
Als enige moet Krijgsman daarbij gepleit hebben voor vervangende industriële werkgelegenheid. Niet in de laatste plaats was zijn aandacht
daarbij gericht op die groeiende schare van werkloze sigarenmakers en
schoenfabriekarbeiders. Terwijl in een stad als Breda nieuwe werkgelegenheid ontstond, waarvoor weinig scholing nodig was, gebeurde dat in
's-Hertogenbosch niet. Krijgsman moet iets soortgelijks voor ogen hebben gestaan om aan een structurele lancune in de Bossche werkgelegenheid te ontkomen.~~
De wijze waarop Manis Krijgsman gedurende zijn lange ambtsperiode
zich heeft ingezet voor werkgelegenheidsprojecten in de sfeer van sociale
woningbouw, onderhoud en verbetering van de infrastructuur werd niet
in de laatste plaats door zijn zorg voor de arbeidsmoraal ingegeven. Zo
schreef hij eens: "Het stond van meet af aan vast bij ons, dat het verleenen van geldelijke ondersteuning niet de beste vorm van hulpverleening
was en dat dit op den duur funeste gevolgen moest hebben voor de betrokken arbeiders. Ledigheid, immers zegt het spreekwoord, is des duivels oor kussen. Het niets doen ontzenuwt den mensch, ontneemt hem
het gevoel van eigenwaarde en maakt hem na eenigen tijd moreel minderwaardig".~'
Krijgsman trok aan het kortste eind. De meerderheid in het bestuurscollege waarvan hij deel uitmaakte koesterde de handelsfunctie en hield
daarmee, ongewild, de bestaande toestand intact.

`") Wouters, Van verheffingtot begeleiding, 7- 8.
''`') Krijgsman. Een moeilijke bestuureperiode, 3- 10.
~") Krijgsman, Sociale rnaatregelen. 12.
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HUOFDSTUK II
PROGRESSIEVE GELUIDEN EN ONTLUIKEND SOCIALISME
TOT 1903

~ 1. Inleiding
In het midden van de vorige eeuw stond het opkomende liberalisme
voor vernieuwing en maatschappelijke vooruitgang. Het was de politieke
vertegenwoordiging van een nieuwe klasse in opkomst, namelijk die van
ondernemers en groothandelaars. Met de oude vormen en mentaliteit
van het vroeg-kapitalisme werd langzaam maar zeker afgerekend. !Vlet
enthousiasme associeerden de liberalen zich met de maatschappelijke
vooruitgang die het, aanvankelijk voorzichtig, opkomende kapitalisme teweegbracht.
Armoede, behoeftigheid, lage lonen, slechte huisvesting en een navenante toestand van de volksgezondheid beheersten het leven van het
overgrote deel van de Nederlandse volksklasse in de negentiende eeuw.
De opkomst van het kapitalisme bracht daarin geen verandering ten goede. Zo mogelijk nog schrijnender, nog scherper werden de tegenstellingen tussen arm en rijk toen het kapitalisme zover was dat het tot industrialisatie aanleiding gaf. De sociale noden werden groter en manifesteerden zich in de industriële centra in de kompaktheid van sloppen en
stegen in al hun scherpte. In verscheidene Europese landen had dat alles
al geleid tot een georganiseerde beweging van hen die onder de nieuwe
verhoudingen alléén te lijden hadden. Dat het gistte in Europa gedurende het voorjaar van 1848 was hiervan de uiting. De opkomst van opstandige 'ismen', socialisme en communisme, werd in andere Europese landen zoals bijvoorbeeld Frankrijk tot een reële politieke bedreiging voor
de nieuwe machtsverhoudingen, daar al min of ineer gevestigd.

In Nederland was het vooral het zogenaamde 'verontruste liberalisme',
dat rondom 1860 de schaduwzijde van de maatschappelijke vooruitgang
aan de kaak stelde. De verontruste liberalen pleitten voor een minder rigide benadering van staatsonthouding inzake kwesties van sociale of economische aard. Als het dogma van de vrije markt leidde tot schier onbegrensde rijkdom van geslaagde ondernemers en handelslieden ten koste
van bittere armoede van de volksklasse moest de praktische beleving van
dit beginsel tenminste verzacht worden, aldus de verontruste liberalen. ~
~~ De Vrankrijker, EPn groeiendegedachte. 69.
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Niet alleen medelijden met de behoeftigen bewoog hen maar zeker ook
de angst voor ontwrichting van de maatschappelijke verhoudingen, bijvoorbeeld als gevolg van massaal verzet. Als er wetten nodig waren die de
vrijheid van werkgevers en fabrikanten beperkten, dan moesten ze er
maar komen. Van Houtens wet ter beperking van de kinderarbeid uit
1879~ wordt als startpunt van onze arbeidswetgeving gezien.
a. Het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond
"Een aanhangsel in de politiek der liberalen"; noemt Romein deze organisatíe, opgericht in 1871.2 Giele benadrukt dat het AN W V als een
remmende kracht op de ontwikkeling van de Internationale werkte, die zoveel radikaler was in zijn pretenties. Het ging bij deze organisatie om een
"gehate en gevreesde groep arbeiders". In zijn betere dagen leidde de Internationale akties in die maar al te vaak met sukses werden beloond.3 De
Nederlandse, feitelijk Amsterdamse, afdeling van de socialistische Internationale was echter een Gideonsbende, die slechts de sterkste en meest
bewusten onder de arbeiders wist te verenigen. Het A N W V paste in zijn
optreden meer bij de voorzichtige, vaak zelfs benepen houding van het
merendeel der Nederlandse arbeiders. In 1873 telde deze organisatie
reeds 30001eden, een resultaat dat nog geen andere werkliedenorganisatie in dat tempo had kunnen evenaren.4
Gematigdheid was troef in het optreden van het A N W V. De belangrijkste woordvoerders van deze organisatie ontkenden ook niet het feit dat de
oprichting van het A N W V een reaktie was op het optreden van radikale
groepen arbeiders en organisaties zoals de socialistische Internationale.
De meubelmaker Heldt, een van de gangmakers van het ANWV, stond
min of ineer model voor die groep handwerk- en ambachtslieden die zich
uitstekend verhielden met de vooruitstrevenden onder de liberalen. Hij
onderhield bij zijn aktiviteiten voor het ANWV contacten met Mr. B.H.
Pekelharing. Deze was lid van het, door verontruste liberalen beheerste,
'Comité ter bespreking van de sociale questie'. Onder meer in deze hoedanigheid beschouwde hij zichzelf als een van die meer ontwikkelde en
beter gesitueerde Nederlanders, die de arbeiders graag wilde helpen om
de juiste koers te vinden in hun streven naar lotsverbetering.s
zl Romein, De lage landen bij de zee, 578.
';) Gielc, De eerste Intemalionale in .Vederland, 212.
~1 Giele, a.i~., 2l'2-213.
') De Vran4crijker, a.r4~.. 103-105.
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In al zijn gematigdheid was het ANW V toch een belangrijk fenomeen in
de ontwikkeling van de arbeidersbeweging in Nederland. Het was immers
toen nog een van de weinige landelijke organisaties van werklieden die het
opkomen voor arbeidersbelangen als een wezenlijk gegeven voor de aktiviteiten beschouwden.
~ 2. Vroege vooruitstrevende geluiden in 's-Hertogenbosch
a. Napoleon Sassen
In november 1848 richtte een aantal Thorbeckiaans-liberale Bosschenaren de kiesvereniging'Vrijheid, Openbaarheid en Orde' op. Voorzitter
werd de arts H. de Poorter. Gangmaker en meest invloedrijke politikus
binnen deze liberale vereniging werd Napoleon Sassen. Hij was jurist, net
zoals zijn grote politieke voorbeeld en vriend Rudolph Thorbecke. 'Vrijheid, Openbaarheid en Orde' was een vereniging die zonder omhaal gekarakteriseerd kan worden als de belichaming van het veldwinnend liberalisme onder de gegoede burgerij in 's-Hertogenbosch. Tussen 1848 en
1860 zou deze organisatie een belangrijke rol spelen in de lokale politiek.
De vereniging verdient het ook de titel mee te krijgen van het eerste teken
van de nieuwe tijd in 's-Hertogenbosch.
In het licht van de toenmalige politieke verhoudingen in 's-Hertogenbosch had de kiesvereniging van Napoleon Sassen een verfrissende invloed op hetgeen binnen en buiten de Bossche gemeenteraad plaatsvond.
Konservatief-klerikale politiek, aangevoerd door een groep regenten van
de Godshuizen onder leiding van Hein de Wijs was jarenlang i,ormgevend
geweest. Het vanzelfsprekende karakter daarvan kwam met de intrede
van Napoleon Sassen en zijn adepten te vervallen. Zijn verkiezing in het
najaar van 1848 tot lid van de Bossche gemeenteraad had niet voor niets
tot enthousiaste samenkomsten op de Bossche markt geleid. Opkomende
kooplieden, vrije beroepsbeoefenaars en andere ondernemende Bosschenaren stonden kritisch genoeg tegenover het konservatisme onder de
leidinggevende Bossche politici, om in Sassen het nieuwe te verwelkomen.
Sassen hee~ft ze niet teleurgesteld.~
Zo slaagde hij erin de betrekkelijke apathie en zelfgenoegzaamheid in
de Bossche gemeenteraad te doorbreken met een ingrijpend voorstel tot
wijziging van het vigerend belastingstelsel. Geheel in de lijn van hetgeen
Thorbecke enige jaren daarvoor landelijk had voorgedacht stelde hij in
fi) F'ranssen, De Bossche arbeider in zijn u~erk- en leefmilieu. I 2.
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1853 een tamelijk vèrgaande afschaffing van het stelsel van indirekte belastingen voor op een aantal'luxe' en noodzakelijke konsumptiegoederen.
Sindsjaar en dag was dit een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor
de gemeente geweest. Teneinde die gemeentelijke financiën toch sluitend
te maken stelde Sassen voor een vorm van vermogensbelasting in te voeren. Het voorstel paste geheel in de economische principes van het opkomend liberalisme. Laat 'de markt' zoveel mogelijk economische vrijheid.
Overheid, wees terughoudend. Van de prijsverlagingen zouden kleine en
grote producenten, kleine en grote handelaars kunnen profiteren. Het zou
de economische bedrijvigheid stimuleren. De talrijke paupers zouden hun
voordeel kunnen doen wegens lagere prijzen voor enkele belangrijke eerste levensbehoeften. Een zekere sociale rechtvaardigheid lag in het voorstel besloten, temeer omdat de belastingdruk verschoven zou worden van
de armen naar de rijken. Sassen behaalde een, weliswaar tijdelijke, overwinning op zijn tegenstanders. Die concentreerden zich rond de traditioneel-aristokratische sociëteit 'de Zwarte Arend' en in de groepering van
Hein de Wijs. Diens aanhang kwam voornamelijk uit katholieke kring en
beheerste een belangrijk instituut in 's-Hertogenbosch. Voor een niet onbelangrijk deel waren ze immers regent van de Godshuizen.'` Ook om die
reden getuigt Sassens voorstel èn de overwinning ervan van een vernieuwend element in de Bossche samenleving. Charitas streek al sinds decennia de meest extreme sociale noden enigermate glad, zonder dat het bestaande verhoudingen en wetten, als veroorzakers van sociale ellende, ter
diskussie stelde. Sassens voorstel was in dit opzicht bepaald struktuurdoorbrekend.
Sassen was er bovenal ook in geslaagd, het fenomeen politieke strijd te
introduceren. Als deze zich al niet manifesteerde in de Bossche gemeenteraad dan was het wel in andere omstandigheden.
b. De sociëteit
Politieke en maatschappelijke machtsvorming ontwikkelde zich, rond
het midden van de negentiende eeuw, voornamelijk op het platform van
'de soc,iëteit'. Een uitgelezen en select gezelschap van maatschappelijk en
economisch bevoorrechte Bosschenaren bevolkte dergelijke sociëteiten.
Officieel werd er rond biljarttafel en schaakbord niet aan politiek gedaan.
:Vlaar de praktijk was zoveel anders. Gezellig samen zijn en cultureel-ont') Brabants-Dagblad, 25 september 1971, Hollenberg, Het Brabants Uagblad en zijn voorgeschiedenis.
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spannende aktiviteit werden afgewisseld met politiek geladen diskussies.
Hoe kon het belang van de eigen groep op de beste wijze geëffektueerd
worden`? Napoleon Sassen vond zijn aanhang vooral binnen de sociëteit
~de Unie', voor die tijd de meest vooruitstrevende en 'democratische'
groep Bossche ingezetenen, ontspanning biedend. De ledenlijsten verraden voornamelijk de aanwezigheid van opkomende handels- en kooplieden en industriëlen. In de sociëteit de 'Katholieke Kring' zocht Hein de
Wijs zijn conservatief-katholieke aanhang. Na 1870 zou binnen deze sociëteit de basis worden gelegd voor een bijna alomvattende en gedurige
katholieke machtsovername. In de sociëteit 'de Zwarte Arend', waarvan
het gebouw voornaamheid en allure uitstraalde aan de Markt, vonden de
aristokratische liberalen elkaar."
Hoge lidmaatschapsgelden en een strenge en uitvoerige ballotage garandeerden tientallen jaren lang een exclusief karakter. Hoe typerend is
niet het volgende fragment uit statuten en huishoudelijk reglement van de
sociëteit 'de Zwarte Arend': "Behalve de contributie, betaalt ieder nieuw
aankomend gewoon lid voor inkoomgelden zeven gulden, welke inkoomgelden aan den Thesauriër worden betaald vóór en aleer het nieuw aangenomen lid de sociëteit mag bezoeken".`' Zeven gulden was een bedrag dat
het wekelijks inkomen van vele Bossche arbeidersgezinnen in die dagen te
boven ging. De ambachtsman, kleine neringdoende en bescheiden
beambte werd geen toegang gegund. De Bossche volksklasse in de meest
algemene zin van het woord bleef trouwens gedurende de gehele negentiende eeuwverstoken van noemenswaardige politieke invloed. Zo er trouwe~ns al aspiraties gekoesterd werden om politiek te maken, dan was er wel
het vigerend census-kiesrecht. Nog in 1884, toen Van der poes de Willebois aan zijn loopbaan als burgemeester begon, was meer dan 850~o van de
bevolking van kiesrecht verstoken. t t'

De Bossche volksklasse stond gedurende de negentiende eeuw overwegend onverschillig ten opzichte van de politiek. Ook Sassens belastingvoorstel, toch rechtstreeks ten goede komend aan de inkomenspositie van
zovelen uit de Bossche volksklasse, kreeg van de buiten het kiesrechtgestelden geen steun. ~ ~

s) Franssen, a.u~.. 12-13.
`~) GA H, Archief sociëteit De 7.warte Arend, Statutea en Huishoudelijk reglement 1879.
~") Gemeenteverslag ~ s-Hertogenbosch 1884.
~~ 1 Maassen, niet-gepubliceerde scriptic over de politieke verhoudingen in ~s-Hertogenbosch
1825-1875.
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c. Liberaal doch 'regtgeloovig'
Na 1870 raakte Sassens kiesvereniging 'Vrijheid, Openbaarheid en
Orde' in verval. Sassens teloorgang kwam ten goede aan de katholieke
kiesvereniging'Noord-Brabant'. Deze was ontstaan vanuit de sociëteit'de
Katholieke Kring'. Aristokratische liberalen, verenigd in de kiesvereniging 'Nederland' werden tot belangrijkste politíeke rivalen van de katholieke kiesvereniging. De plaatselijke politiek stond in de jaren zeventig van
de vorige eeuw in het teken van de machtsstrijd tussen deze beide stromingen. Die machtsstrijd had een sterk ideologisch karakter en richtte zich op
de vraag of de katholieke geloofsbasis, die beide stromingen gemeen hadden, uitgangspunt kon zijn voor het bedrijven van politiek.
In aristokratisch-liberale zin stond men bijvoorbeeld op het volgende
standpunt: "Verkiezingen zijn zuiver politieke verrigtingen, die in de burgelijke, en niet in de kerkelijke maatschappij te huis behooren. De stembus behoort op het gemeente-raadshuis te blijven en niet naar elders te
worden verplaatst". t Z Heilzaam, nuttig en verdienstelijk werd het oordeel
van geestelijken inzake geestelijke en godsdienstige zaken genoemd naar
"ieder verstandig en zelfdenken regtgeloovige moet toch erkennen dat in
zaken van politiek, wij, burgers en leeken veel juister kunnen oordelen
over de personen en zaken dan priesters".13 De aristokratische liberalen
slaagden erin dit tot hoofdstroom in de plaatselijke politiek te maken. Op
het moment dat Van der poes de Willebois in het voorjaar van 1884 aantrad als burgemeester was deze een typische exponent van deze stroming.
Hij stamde uit een voornaam en adellijk geslacht. Zoals verscheidene van
zijn politieke geestverwanten ging hij daar ook prat op. Want behalve het
liberale placht men in deze kring ook het 'aristokratische' als nuttig voor
de politiek te kenschetsen. Zo schreef inen in een verkiezingspamflet:
"Men kieze geen mannen die afhankelijk zijn van hun positie in de maatschappij. Lieden die met moeite in handel, nijverheid of winkelnering hun
dagelijksche brood moeten verdienen of wier winstbejag en overdreven
speculatiegeest hen als het ware vastketent aan hun beroep".14 Dat men
in deze kringen weinig op had met de opkomende klasse van fabrikanten,
ondernemers en kooplieden wordt door deze stellingname wel bevestigd.
Wellicht ook verklaart dit de passieve houding ten opzichte van industrialisatie in deze jaren.
12) KGB, Archief Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, map verkiezingspamlletten, De 's-Hertogenbossche Wekker, 1871.
~';) Ktr B, t.a.p., De 's-Hertogenbossche Wekker, 1871.
~;) K U B, t.a.p., De 's-Hertogenbo.csche Wekker, 1871.
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Katholiek georganiseerde politiek zou eerst in de jaren negentig van de
vorige eeuw in de meerderheidspositie geraken, die daarna zo vanzelfsprekend werd voor de politieke verhoudingen in 's-Hertogenbosch.
Daarvoor werd de stad aangevoerd door een liberaal-aristokratische stroming onder de Bossche ingezetenen. In geloofszaken gedroegen deze zich
loyaal-katholiek. Bestond tussen beide rivaliserende stromingen overeenstemming over het gezag van de kerk inzake kerkelijke en godsdienstige kwesties, consensus was er ook in een ander belangrijk vraagstuk: 'de
sociale questie'. In hun voortdurende politieke strijd brachten deze stromingen niets dat maar enigszins verband hield met de 'sociale questie' ter
sprake. Het was kenmerkend voor het exclusieve karakter van de politiek
in die dagen.
Reden tot vrees, dat deze exclusiviteit ter diskussie werd gesteld door
een volksbeweging met enige politieke aspiraties behoefde men nog niet te
hebben. Burgemeester Van der poes de Willebois had bijvoorbeeld geen
reden tot ingrijpen in de geest van een waarschuwing die de commissaris
van de Koning Bosch van Drakestein hem en zijn Brabantse collega's in
oktober 1885 voorhield. Gewaarschuwd door een groeiende invloed van
het socialisme in sommige delen van het land, hield het hoofd van de provincie zijn burgemeesters voor geen toestemming te verlenen voor het
houden van 'optochten' ten gunste van het algemeen kiesrecht. De waarschuwende proclamatie begon als volgt: "Bij verschillende der in den
laatsten tijd door de voorstanders van het algemeen stemrecht gehouden
optochten heeft men vlaggen en andere tegen de goede orde gerichte symbolen rond gedragen. Dit verschijnsel komt bedenkelijk voor". t'

In 's-Hertogenbosch was nog geen sprake van een dergelijke manifeste
blijk van verzet en maatschappelijk protest onder de volksklasse.
d. De 'sociale questie' en de eerste Bossche werkliedenverenigingen
Verontruste, ook wel geafficheerd als 'jong'-liberalen waren de eerste,
die de samenleving en haar politieke instituties confronteerden met de
naargeestige en gevaarlijke kanten van wat wel wordt aangeduid met de
'sociale questie'. In hun pleidooien voor een verbetering van de positie
van de behoeftige volksklasse werden zij daarin vaak bijgestaan door sociaal voelende artsen.
Dr. Godefroy, een Bossche huisarts, zou het begrip 'sociale questie' in
~') GAH, !14ap verkiezingspamlletten, gedrukte brief van de commissaris van de koning aan
de burgemeesters in de provincie !~oord-Brabant, oktober 1885.
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de jaren zestig geïntroduceerd hebben in 's-Hertogenbosch. Hij deed dat
in zijn hoedanigheid als lid van het bestuur van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.1ó In de daarop volgende jaren
heeft hij tal van pogingen ondernomen om het Bossche gemeentebestuur
te winnen voor meer engagement met de toestand waarin zich een groot
deel van de plaatselijke volksklasse bevond. Veel succes had hij daarbij
niet. Het particulier initiatief had zich, per traditie, het terrein van de sociale zorg toegeëigend. Afgezien van het feit dat dit paste in het vigerend
liberale denken hadden ook de Bossche charitatieve instellingen een
naam verworven, die ze graag erkend wisten. En voorzover bepaalde
maatschappelijke problemen, zoals kindersterfte of cholera-epidemieën
buiten de competentie van de charitas vielen, was het tijdsgewricht er nog
niet naar om deze kwesties tot politiek geladen vraagstukken te maken.
De liberaal-aristocratische regeerstijl was er geen om zich met deze vragen intensief bezig te houden. Er was geen politieke machtsfactor die dit
aan de kaak stelde.
De invloed, die uitging van de pauselijke encykliek 'Rerum Novarum'
was nodig om de 'sociale questie' ook in 's-Hertogenbosch een zekere politieke dimensie te verlenen. Weliswaar bleef de politiek het domein van
de meest bevoorrechten, na 1892 verandert er iets aan de intonatie van
katholieke politiek. De financiële problematiek van de stad werd, vanuit
katholieke kring, bijvoorbeeld nogal eens in verband gebracht met de sociale problemen waaronder velen gebukt gingen.
Een zeker sociaal engagement kan ook niet ontzegd worden aan de
vooraanstaande geestelijken, die zich, met de leerstellingen uit Rerum
Novarum in de hand, oriënteerden op het organiseren van werklieden in
katholieke organisaties. De 'ontdekking' van de arbeidersklasse kwam
bijvoorbeeld ook tot uiting toen rond de eeuwwisseling zelfs de liberaalgezinde kiesvereeniging 'De vooruitstrevenden' in deze, kleur bekende.
Het bestuur van deze vereniging pleegde overleg met de als gematigd bekend staande werkliedenvereniging'Broederhulp' om tot inniger samenwerking te komen. Het doel daarvan was een dam opwerpen tegen de
groeiende invloed van de 'R.K. Werkliedenvereeniging', in handen van
een'gepolitiseerde', plaatselijke geestelijkheid.t7
De eerste organisaties van werklieden dateren van voor 1850. Ver gingen de aspiraties van deze werkliedenverenigingen nog niet. In alles
~~'1 KUB. Archief Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, verslag
bestuursvergadering provinciaal genootschap 15 juni 1868.
~') H'ranssen, a.tc., 505.
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ademden zij de geest van het ambachtelijk en kleinschalig bedrijf, dat
verspreid over het land, de opkomst van grootindustrie niet zozeer belemmerde als wel op de achtergrond hield. Het koesteren van het beroepseigene en het scheppen van enige sociale zekerheid voor de leden
waren belangrijke beweegreden in het optreden van deze organisaties.
Bovendien beantwoordden dit soort verenigingen aan de behoefte die bestond onder de 'standgenoten', elkaar te ontmoeten in de context van gezellig samenzijn en geëigende cultuurbeleving.
In 1847 werd een dergelijke vereniging opgericht in 's-Hertogenbosch. Het betrof de Confrérie St. Eloy. Het tamelijk geachte beroep van
goud- en zilversmid was erin vertegenwoordigd.t~
In 1849 richtte een aantal typografen, ook een ambacht dat in 's-Hertogenbosch in behoorlijk aanzien stond, de typografenvereniging 'Door
Eendracht t'zaam verbonden' op. In dat zelfde jaar verenigde ook een
aantal militairen van lagere rangorde zich in het 'Algemeen Noord-Brabantsch Werkliedenfonds'. Als garnizoensstad was 's-Hertogenbosch
immers rijkelijk voorzien van militairen. ~`'
Met vakbonden hadden deze verenigingen nog weinig van doen. In dat
opzicht weken deze organisaties niet af van de talrijke ambachts- en werkliedenverenigingen, die elders in het land werden opgericht. Belangenbehartiging of enigerlei vorm van confrontatie met de patroon werden
nog uit de weg gegaan. Het 'beruchte' wetsartikel dat werkstaking verbood en belangenorganisatie van werklieden onmogelijk maakte noopte
bovendien tot gematigdheid. In 's-Hertogenbosch waren de verhoudingen er allerminst naar om aan deze teneur afbreuk te doen.
Zoals elders in het land was de standensamenleving in 's-Hertogenbosch onaangetast gebleven. Feitelijk waren de eerste Bossche 'arbeiders'verenigingen hiervan een bevestiging. Vereniging van beroepsgenoten was een wijze van zich onderscheiden van andere werklieden. In het
bijzonder de Confrérie St. Eloy was hiervan een voorbeeld. De leden
werden veelal gerekruteerd onder de betere gezellen, zoons van patroons
en werkgevers in hoogst eigen persoon.z~

De verstandhouding met de patroon was uitstekend en veelal aanleiding tot gevoelens van trots. Omgekeerd genoot bijvoorbeeld de Confrérie St. Eloy de sympathie van de patroons vooral vanwege de bereidheid
door sparen tot onderlinge hulpverlening te komen. De aanwezigheid der
Confrérie onderstreepte ook het onderscheid tussen de goudsmidgezel~s) Franssen, a.w., 506.
~") Franssen, a.to., 507.
21) Donkers, De confrérie St. Elor, kandidaatsscriptie, 18.
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len en de werkman die op de stedelijke armenzorg was aangewezen in tijden van nood.
Onverbiddelijk was het reglement van de Confrérie als de leden zich
niet gedroegen naar de strenge maatstaven van dit beroepsgenootschap.
Een lid dat voor de derde maal was betrapt op volksvermaken als beugelen en biljarten werd geroyeerd. Dat overkwam ook degene die het gewaagd had zich 's-avonds na 9 uur op straat te vertonen. Het voorwenden
van ziekte, aangeduid als "gewaande ziekte" werd onmiddellijk bestraft
met royement.21

Nog in de jaren negentig hield de toenmalige president zijn 'confrères'
voor zich verre te houden van maatschappelijk protest op een wijze die
zelfs in katholieke kring als te conservatief zou zijn ervaren. De president
schreef het bestaan van de "tegenwoordige sociale questie" toe aan
"dien verdorven geest van den werkman".Z2
Nadat in 1872 het anti-coalitieartikel uit de Code Pénal was opgeheven
werd door enkele leden van de Confrérie een poging in het werk gesteld
de vereniging om te vormen tot een soort belangenorganisatie. "Het doel
is verhooging van het loon te erlangen" verduidelijkten de initiatiefnemers hun voorstel tot verandering. Het leidde tot scherpe conflicten, die
zelfs op splitsing leken uit te draaien. Zovèr kwam het uiteindelijk niet.
Van een omvorming was geen sprake. Sterker, de Confrérie heeft als weinig anderen volhard in haar conservatisme. St. Eloy bestond overwegend
uit katholieken, die zich in hun werk ten sterkste afhankelijk wisten van
de kerkelijke opdrachtgevers. In katholieke kring was men in 1872 nog
lang niet zo vèr om tot oprichting van een arbeidersorganisatie over te
gaan.23

Eenzelfde richting ging het ook op met de typografenvereniging 'Door
Eendracht t'zaam verbonden'. Vooral de verwikkelingen rondom de
oprichting van de 'Algemeenen Nederlandschen Typografen Bond',
kortweg ANTB genoemd, zouden aangeven dat ook de Bossche - veelal
katholieke - typografen niet aan een vakorganisatie toe waren in het jaar
1866. In die tijd werd deze'eerste vakbond' opgericht.
Volgens Bymholt zou de Bossche vereniging van typografen'Door Eendracht t'zaam verbonden' ook aanwezig zijn geweest op de eerste algemene vergadering van deze bond. Dat was op 2 april 1866. "De vergadering
21) Donkers,a.w., 18.
22) Donkers, a.ta.. 13.
23) Franssen, a.u., 504.
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kwam tot de conclusiën, dat in Nederland de toestand der typografen geheel beklagenswaardig is", dat er "Geen typograaf was aan te wijzen, die
overeenkomstig zijne roeping, naar waarde werd bezoldigd"; dat men
"den patroons een adres zou aanbieden verzoekende 500~0 loonsverhoging; den werktijd te bepalen op 10 uur".l4
Wat er daarna binnen de gelederen van het Bossche 'Door Eendracht
t'zaam verbonden' heeft plaatsgevonden is onduidelijk. Maar van een feitelijke aansluiting bij de ANTB was geen sprake.25 Eerst in 1896 vond
een tiental typografen de weg naar de ANTB en richtte een afdeling op.
Die was volgens F. van der Wal geen lang leven beschoren. Voor 1913 (!)
waren ten hoogste elf en meestal geen Bossche typo's aangesloten bij de
ANTB.2~ Van der Wal noteerde tevens: "Tusschen 1869 en 1889 vertoonde het ledental waarschijnlijk niet veel verschil, er kwam tijdelijk een
afdeeling bij zoals b.v. Den Bosch, doch deze verdween dan weer
weldra".27
Ook al gaf de ANTB duidelijk te kennen redelijkheid en gematigdheid
voorop te stellen, het was voor 1900 zelfs onmogelijk openbare bijeenkomsten te beleggen. In 1872 wilde de ANTB een vergadering beleggen in
's-Hertogenbosch. Geen caféhouder, geen liberale sociëteit was bereid de
ANTB onderdak te verschaffen voor een "vakvereenigingsspreker".28
Van enige verdraagzaamheid ten opzichte van vakbonden was nog geen
sprake in's-Hertogenbosch. Omdat de ANTB een aantal plaatselijke verenigingen van typografen bij elkaar had gebracht in een landelijke organisatie, die 'looneisen' toevoegde aan het gematigde pakket van doelstellingen, is die typering als'oudste vakbond' juist. Dat doet echter niets af aan
het feit dat ook de ANTB in zijn 19e-eeuwse periode, gematigdheid en
correctheid, vooropstelde in de belangenbehartiging als daartoe ook maar
enige ruimte werd geboden. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van
de Haagse typografenvereniging, inmiddels aangesloten bij de ANTB,
sprak de secretaris toen ondermeer dank uit aan de "geachte patronen,
voor het goede dat Uwe hand aan onze werkmansstichting deed" en beval
de vereniging nogmaals in hun bijzondere bescherming aan, "daar doch
de patroon de natuurlijk beschermer van den werkman is".2y
De Bossche pendant van deze patroonsvriendelijke Haagse typografen2;) Bijmholt, Geschiedenis der arbeidersbeaueging irz ,Nederlaad, 24 - 25.
zi) Bijmholt, a.w., 25 - 26.
zh) Van der W al, De oudste vakbond in ons land 1866 - 1916, 26.
2~) Van der Wal, a.u~., 212.
2H) Van der Wal, a.w., 29.
Z`') Van der Wal, a.w.. 26 - 27.
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vereniging, werd niet eens lid van de ANTB. Dat ging de vereniging'Door
Eendracht t'zaam verbonden' te ver hoewel ze bij de eerste pogingen om
tot een soort ANTB te komen wel betrokken moet zijn geweest. Aangenomen dat de bestuurders van deze Bossche vereniging niet radicaler gedacht zullen hebben dan hun Haagse collega's tekent dat iets van de toenmalige verhoudingen in het grafische bedrijf ín 's-Hertogenbosch.~o
e. Onrust onder sigarenmakers
"Over de geest van ontevredenheid der werklieden viel te klagen, men
vreest de invloed der Internationale", noteerde het verslag van de Kamer
van Koophandel over 1872.31 De vrees moet op dat moment groter geweest zijn dan het gevoel voor realiteit. Want van enige invloed van de
Eerste Internationale was in 's-Hertogenbosch geen sprake. Of het moet
zo geweest zijn dat de naamsverandering van de Nederlandse Sigarenmakersbond in 'afdeeling Nederland van de Internationale
Sigarenmakers- en Tabaksbewerker Bond' de bestuurders van de Kamer
van Koophandel in verwarring bracht.32 Omstreeks die tijd was namelijk
sprake van een kleine afdeling van die bond in 's-Hertogenbosch, de enige in Zuid-Nederland overigens.33 Het bestuur van de Kamer van Koophandel moet zich wat onwennig gevoeld hebben. Er was eerder onrust
gesignaleerd op de sigarenfabriek van C. Houtman en een groep Bossche
sigarenmakers had zich aangesloten bij een bond, die volgens haar naam
'internationale' aspiraties koesterde.34
Al was het dan zo dat de Bossche sigarenmakersbond-afdeling betrokken raakte bij een landelijke confrontatie tussen de bond en de patroons,
echte daadkracht vermocht de kleine sigarenmakersvereniging nog niet
op te brengen. In verscheidene grotere steden gingen de sigarenmakers
in staking. In 's-Hertogenbosch was dat niet het geval. Toen op 29 april,
1 mei en 3 mei 1873 elf Bossche sigarenfabrikanten een advertentie
plaatsten in o.a. de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche
Courant, waarin zij mededeelden dat, na 3 mei geen leden van de 'Internationale Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond' in dienst werden
genomen of gehouden, reageerde zelfs de voorzitter van de Bossche af{~') Bijmholt, a.w.. 26 - 27.

;~I ~aan~erslag t~an de Kamer i~an Kouphandel in ~s-Hertogenbosch, 1872, atgemene beschouh-ingen.
';~) Giele,a~.w., t63.
';'{l Hudig. De vakbeu,eging in ;1~ederland, 1866 - 1878. 95 - 96.
;~) Franssen.o.u~.,50~.
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deling geïntimideerd.35 Nauwelijks drie dagen later verklaarde A. Suanet in een voor hem vernederende advertentie bij wijze van boetedoening: "geen President of lid meer te zijn van de Nederlandse Sigarenmakersbond, onder welken naam of vorm ook, of daaraan te betalen en voor
het geval ik nog als president of lid aldaar ben aangeschreven, als zoodanig te bedanken".'3f' Suanet verdween voor jaren in de anonimiteit. Van
een Bossche afdeling van deze sigarenmakersbond werd niets meer vernomen. Franssen noemt deze gebeurtenissen een incident. Gemeten naar
wat toen gangbaar was in de Bossche arbeidsverhoudingen stellen de feiten hem in het gelijk. Meer dan incidenteel, symbolisch eigenlijk was het
feit dat sigarenmakers de eersten waren in 's-Hertogenbosch die - hoe
tijdelijk en geïsoleerd ook - blijk gaven van een radikale afwijzing van de
bestaande verhoudingen.';'

~ 3. Het vroe,g socialisme
a. De Sociaal-Democratische Bond
Ruter karakteriseerde de eerste twintig jaren van de socialistische beweging eens als "de leerschool der ontgoocheling". Van alle verwachtingen die de vroeg-socialistische beweging koesterde, was omstreeks 1890
nog maar weinig terecht gekomen. Maar aangezien ook toen al schade en
schande tot meer wijsheid leidde, sprak Ruter terec:ht over een leerschoo1.38 Sommige kroniekschrijvers van sociaal-democratische huize
zijn uitgesproken negatief over de oude beweging. Utopisme, ongeduld
en naïviteit zijn sleutelwoorden.'~y

Minder partijdig, maar daarom nog wel kritisch in haar oordeel is Roland-Holst: "Het utopisch karakter, dat iedere arbeidersbeweging in
haar eerste stadium vertoont en het meer door personen dan door beginselen geleid worden werkte hier bijzonder sterk. Voor arbeiders, die om
zich heen wel veel ellende, maar weinig grootindustrie waarnamen, bleef
het verband tusschen weg en doel abstract en onreeel. Het socialisme
hun verkondigd, vatten zij meer op met kinderlijk vertrouwen, als een
blijde mare, een nieuwe evangelie, dan als heldere en vaste uitdrukking
';') Proi~inciale,Voordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 3 mei 1873.
36) Provínciale Noordbrabantsche en 's-Henogenbossche Courant, 6 mei 1873.
;' ~ Franssen, a.rc., 505.
i~) Ruter.Despoortr~egstakingenvan L903, t.
3') Vliegen, Dageraadder Volkcber~rijding; Oudegeest, Ceschiedenis derzelfstandige t~akbeweging in .Vederland.
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van wat de eigen omgeving hun leerde. De hoofdnadruk der propaganda
viel, naarmate de jaren verstreken en de socialistische beweging schijnbaar sterker werd, steeds meer, tenslotte bijna uitsluitend, op het einddoel: de 'afschaf6ng van het privaatbezit'. De innerlijke grond waarom
iedere beginnende arbeidersbeweging hiertoe overhelt is gemakkelijk te
verstaan. Juist haar zwakheid en gemis aan hechte organisatie, maakt het
voor haar noodig zich te voeden en op te beuren met hopen; onafgebroken de oogen te richten naar't ideaal".`~t~
In de Sociaal-Democratische Bond, kortweg SDB genoemd, kwamen
dergelijke karakteristieken nog het meest tot gelding. In 1877 werd door
een Amsterdamse smedenvereniging, onder leiding van de smid Ansingh,
een poging ondernomen, het AN W V voor het socialisme te winnen. Dit
lukte echter niet. In 1878 werd daarom in Amsterdam een 'Sociaal-Democratische Vereniging' opgericht. Soortgelijke verenigingen ontstonden
in Den Haag, Haarlem en Rotterdam. In 1881 sloten deze plaatselijke
verenigingen zich aaneen tot de eerdergenoemde SDB.4t

Ferdinand Domela Nieuwenhuis groeide in deze organisatie uit tot de
bekendste en meest invloedrijke persoonlijkheid. Vooral in de jaren tachtig van de vorige eeuw slaagde hij erin de S D B een zekere 'massabasis' te
verlenen. In het noorden was dat al in het bijzonder het geval. 'Het program van Gotha', beginselprogram van de Duitse socialistische partij,
werd tot politieke leidraad van de Nederlandse SDB. Opheffing van alle
sociale en politieke ongelijkheid bepaalde het streven. Arbeid werd tot
kern van alle rijkdom en beschaving verklaard. De opbrengst hiervan
evenals de tot die voortbrenging benodigde produktiemiddelen werden
tot gemeenschappelijke eigendom verklaard.~2
In de jaren tachtig groeide de S D B uit tot een brede beweging van ontevredenen; arbeiders sloten zich in toenemende mate aan, vooral in die
plaatsen waar het kleinbedrijf gestaag plaats maakte voor grotere industriële vestigingen. Landarbeiders, in onzekerheid gebracht door crisis
en malaise in de agrarische sektor volgden.43
Ondanks het feit dat conflicten tussen leidinggevende persoonlijkheden in de SDB de potentieel aanwezige werfkracht benadeelde slaagde
deze organisatie er toch in belangrijke acties op gang te brengen. Zonder
twijfel speelde de SDB bijvoorbeeld een initiërende rol in de kiesrechtbe}~~) Roland-Holst, a.w., 193 - 194.
ti~) Ruter, a.tu., l -5.
12) Ruter, a.w., 1 - 5.
~~j) Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, jaargang 1977, Van Horssen en Rietveld, De Sociaal
Demokratische Bond II, 4-15.
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weging. In deze tijd werd ook de kiem gelegd voor een omvattend verenigingsleven van socialistische origine.
De vooruitgang van de SDB in de jaren negentig was een logisch gevolg
van de inspanningen in de periode daarvoor. Naar onze mening is het ook
van het grootste belang geweest voor de werflcracht van deze organisatie
dat na 1890 werd overgegaan tot de uitgave van een aantal, regionaal gebonden periodieken. De geschreven pers was nu eenmaal een uitermate
belangrijk, zo niet essentieel medium.44
b. "Maar Mijnheer, het zijn geen solisten!"
In 1886, nog maar vier jaar na de totstandkoming van de Sociaal-Democratische Bond, bleek's-Hertogenbosch de eerste stad in Noord-Brabant
te zijn, waar een kleine groep van geestverwanten zich bij de SDB aansloot.~' Van enige propagandistische activiteit kon nog geen sprake zijn en
zo kon het gebeuren dat Recht voorAllere, het orgaan van de SDB, niet
eens melding maakte van hetgeen nog slechts in het betrekkelijk anonieme
jaarverslag van de SDB over 1886 te lezen viel.

Enig blijk van die geestverwanten in 's-Hertogenbosch in Recht voorAllen was de regelmatig terugkerende correspondentie vanuit 's-Hertogenbosch.4ó Dat van verzet noch oppositie onder de Bossche werkende en
werkloze arbeiders sprake was, blijkt uit het nu volgende citaat waarin de
anonieme correspondent zich opwindt over de geest van jalouzie en concurrentie. Van massale aanhang was dus geen sprake. "En zeker zou het
zijn dat er nog patroons zouden wezen die enkele werkelozen aan het werk
zouden zetten indien zij zich niet door de een of andere valsche tong (die
bang is dat zij er een bete brood minder door zou hebben) door kwaad van
deze lieden te spreken, lieten verleiden".`}7
Zo anoniem en onzichtbaar moeten de Bossche socialisten zich gedragen hebben dat het zelfs de commissaris van politie in 's-Hertogenbosch
niet eens opgevallen was, dat er zich socialisten in zíjn gemeente ophielden. In zijn bijdrage aan het gemeenteverslag over 1886 heet het tenminste, dat van ernstige voorvallen of de oprichting van verboden verenigingen geen sprake was. Aangezien de SD B in 's-Hertogenbosch zo werd
bejegend en dus nauwlettend in het oog werd gehouden door de plaatselij-

~}) T.a.p.. Van Horssen en Rietveld, a.u~., 4- 15.
's) Vliegen, a.u~., Il, 110.
4`') Recht voorAllerz, jaargang 1886.
~`) Recht voorAllen, 5 juni 1886.
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ke politie, is dat een belangrijke aanwijzing.48 Op 10 oktober 1887 vermeldde Recht voorAllen het feit dat zich een arbeidersvereniging uit Den
Bosch,'Ontwikkeling' bij de SDB had aangesloten.
"Er bestaat een vakvereeniging, 'Ontwikkeling' genaamd, welke ten
doel heeft het lot van den werkman te verbeteren; deze vereeniging mag
zich verheugen in een sterke toename van het ledental dankzij de ijverige
propaganda en zal wanneer zij zo voortgaat weldra een machtige vereeniging kunnen worden, doch er is moed voor nodig om den strijd, die hier
dubbel zo moeilijk is met kracht door te zetten, want wat is je deel?, verachting, laster en wat het ergste is, broodeloosheid".
Overdreven was deze uitspraak niet. Het op 7 augustus 1887 vastgestelde reglement muntte uit door vaagheid. Het doel van de vereniging werd
alléén omschreven als "streven naar de verwezenlijking van haar programma". De naam 'Ontwikkeling' doet ook niet direct denken aan een
socialistische werkliedenvereniging. Onpartijdigheid in godsdienstige
aangelegenheden werd in het reglement vastgelegd.~y De plaatselijke gemeentepolitie maakte van deze vereniging opvallend genoeg niet eens
melding. Omstreeks die tijd was het Bossche politieapparaat toch bepaald
wel gebrand op ook maar de minste uiting van socialistische activiteit.
Op 26 september van dat jaar vroeg de commissaris van politie te 'sHertogenbosch informatie over het doel en karakter van de sociaal-democratische Sigarenmakersvereeniging 'Nemesis' uit Den Haag. Hij deed
dat aan zijn Haagse collega, omdat genoemde vereniging een vergadering
wilde houden in het koffiehuis van Lammers. Natuurlijk was er geen animo om de vereniging daarvoor vergunning te verlenen.so

Jan van Rooy, schrijvend als een gepensioneerd postbesteller en een
van de eerste Bossche socialisten, wist zich naar aanleiding van de vermeende komst van een vertegenwoordiger van 'Nemesis' het volgende te
herinneren: "Er was hier een gerucht verspreid dat socialistische sigarenmakers de volgende Zondag een propagandatocht naar Den Bosch zouden maken en ongeveer ten twee uren hier zouden arriveren. Het was nog
aan het station, ongeveer op de plaats waar nu Teulings drukkerijen staat.
Een ontzaggelijke menigte was op de been, waar bijna geen doorkomen
aan was. Langs de ijzeren hekken waren de schoolkinderen opgesteld ontH) C A H. Oud-archief gemeentepolitie ' s-Hertogenbosch, briefwisseling Tussen de commissaris van politie en zijn superieuren. 1885 - 1886.
r`~1 B A H, 1 K V, N cl Reglement ran de u~erkliedenvereniging Ontwikkeling te 's-Hertogenbnsch.
'") CA H. Oud-archicf ~emeentepolitie ' s-Hertogenbosch, register uitgaande brieven, brief
can de eommitisaris can politie aan zijn collega te Den Haag.

42

der leiding der onderwijzers, daarachter een opeengepakte massa. Zingen
en schreeuwen: 'Domela moet zakjes plakken, hi, ha, ho, zij hebben hem
voor een jaar te pakken hi, ha, ho, en ook: 'Alle socialen in de harington'.
Op het perron was bijna de geheele politiemacht opgesteld. Een inspecteur deelde de lakens uit: 'Je sabel vervangt nu de stok, en de sabel is nu
het pistool. Let op het teeken van mij om in te grijpen'. De trein naderde.
Dadelijk een helsch getier en geschreeuw. De coupé's gaan open. Er stappen uit ieder rijtuig een paar reizigers uit. De conducteur van de post vroeg
mij wat al dat volk beteekende, wien men hier verwachte. Ik lei het hem
uit. Hij bulkte van het lachen. Hij had gedurende de reis zelden zoo'n lege
trein gezien, en dat op Zondag. Ik hield mijn hart vast wat er gebeurd zoude zijn, als er toevallig een niets vermoedende vereeniging of gezelschap
dien dag een pleziertocht naar Den Bosch had gemaakt. Om de blamage
een beetje te vergulden beweerde men later, dat zij bang waren geworden
en te Geldermalsen waren uitgestapt".'t
Het is tekenend dat'Ontwikkeling' een dergelijke aandacht nooit kreeg.
Sommige leden van deze vereniging hadden trouwens ook iets te verliezen.
Jan van Roov wist zich tenminste de namen te herinneren van een zekere Van Maaren, zoon van de eigenaar van een bekende schoenzaak aan de
Hoge Steenweg, terwijl ook A. van Nijnatten werkzaam op het Rijkskadasterkantoor, door hem genoemd wordt.~i2 Zelfs A. Biermans, ooit ontslagen bij Vermeulen '''; vanwege zijn socialistische sympathieën, kreeg
volgens Van Rooy het blad Recht voorAllen liever niet rechtstreeks thuisbezorgd "omdat hij uit het Mgr. Zwijsenfonds trok als familielid".'~ Via
de postbezorging was Van Rooy in aanraking gekomen met Recht voorAllen. Hij bezorgde dit blad ook bij "een zekeren Heer Hamilton of Silverton
Hill".

In een gesprek met Hamilton over een eventueel abonnement op Recht
voor Allen legde Van Rooy hem uit "dat hij dat niet kon doen, aangezien
de Oranjefurie zoo geweldig was, dat hij door zijn ambt niet bloot mocht
staan tegenover een vijandig publiek, want dat de eisch die een brievenbesteller ten eerste werd gesteld, dat hij gezien is bij het publiek. Laat het
op de oude voet voortgaan, dan loop ik geen gevaar". En zo geschiedde."
Verwonderlijk is het daarom allerminst dat'Ontwikkeling' niet of nauwe'~) GAH, Van Roov, overwegingen bij mijn tachtigsten verjaardag. 1853 - 1933, manuscript.
i21 GA H. Van Rooy, t.a.p.
';) CAH, Van Rooy, t.a.p.
'i) G,A H. Van Rooy. t.a.p.
") GA H, Van Roov, t.a.p.
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lijks in staat was zichzelf ook maar enigszins als socialistische vereniging te
profileren. Propaganda, colportagetochten of openbare bijeenkomsten
werden niet of nauwelijks gehouden. Als dat wel het geval was, dan moest
ieder vleugje socialisme vermeden dan wel gecamoufleerd worden.
Van Roov overtuigt ons hiervan in een sfeerbeschrijving, die voor zich
spreekt. "Het bleek al spoedig dat het vergaderzaaltje in het café dat ik
aangeduid heb veel te klein werd. Wij slaagden erin het café Burgerhof hoek Plantsoen en Kanaal - voor onze bijeenkomsten Zondags de groote
bovenzaal ter onzer beschikking te krijgen. Met kermis als anderzins was
dat een danszaal. Onze bijeenkomsten werden telkens door meerderen
bezocht. Onze besprekingen vielen zeer in den smaak. Er werd in fabrieken en werkplaatsen veel over gesproken. Totdat de overheid er zich mede begon te bemoeien. De waardin van de herberg liet de voorzitter Van
1~laaren en de secretaris Van Nijnatten bij zich komen, éér wij naar boven
mochten gaan. Zij vertelde dat zij bezoek had gehad van den Commissaris
van Politie, die haar erop gewezen had, dat zij, wanneer die socialistische
vergaderingen niet ophielden, zij zelve voor de gevolgen aansprakelijk zou
gesteld worden, omdat zij socialisten gelegenheid gaf zich hier te vereenigen. Ik zeide, ging zij voort, 'maar Mijnheer het zijn geen Solisten!'. Zoo
vroeg hij, 'wat zijn het dan wel`?' Het zijn, hoe is het ók weer. 0 ja, het zijn
'Ontwikkelde' zeide ik. Ze hebben 't zelvers gezeedt, en er gebeurt nooit
niks, ze praote wel is hart, mar ze hebbe nooit gin ruzie.' Nu zei de commissaris, 'ik heb je gewaarschuwd. De Diepstraat is vlak in Uw buurt, aLs
er wat gebeurt hoeft ge ons niet te roepen'. 'Dus ik kan hullie nie nor bove
laote gaon'. Bij het heengaan bleek ons dat de commissaris niet te veel
gezegd had. Een ongure menigte volk liep rond of stond bijeen, belust op
een heibeltje. Toen niemand naar boven ging, en geen licht gemaakt
werd, dropen zij geleidelijk af. En zoo stonden wij zonder onderdak".sb
Zaal-weigering was dus een belangrijk aspect. Het begrensde in sterke
mate de ontplooiingsmogelijkheden van de weinige socialisten in's-Hertogenbosch. Dit feit wordt bevestigd door de gebeurtenissen, die zich in
1888 afspeelden. In Recht voorAllen werd gedurende het eerste half jaar
van 1888 simpelweg over een Bossche SDB-afdeling gesproken. De
schroom en geheimzinnigheid die het bestaan van 'Ontwikkeling' vergezelden werden nu afgezworen. A. Biermans, trouw socialist en daarom
eens ontslagen, opende in oktober 1887 een café, annex koffiehuis aan de
Brede Haven. Een vaste lokatie voor de Bossche socialisten lag in het verschiet. Nieuwe mogelijkheden dienden zich aan.
'`') GAH. Van Rooy, t.a.p.
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Terwiil in 1887 de terughoudendheid van de weinige socialistisch-gezinden nog zover ging dat van propagandistische acties geen sprake was,
gaf het eerste half jaar van 1888 iets anders te zien. Recht voorAllen maakte in die dagen tenminste melding van cursusvergaderingen, propagandatochten en colportageacties. Zelfs spoorde het bestuur van de SDB-afdeling aan tot enige bescheiden initiatieven om tot afdelingen van enkele
vakorganisaties te komen.

In maart'88 mislukte een poging om typografen in een ANTB-afdeling
te organiseren. In juni was men succesvoller onder de sigarenmakers. In
het koffiehuis van A. Biermans zou tenminste een afdeling van de 'Nederlandsch-Belgische Internationale Sigarenmakers en Tabaksbewerkersbond' zijn opgericht.s' Lang heeft deze afdeling niet kunnen bestaan. Het
in 1890 tot stand gekomen orgaan van de'Nederlandsch-Belgische Internationale Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond', De Sigarenmaker
vermeldde de eerste jaren tenminste niets over het bestaan van een afdeling in 's-Hertogenbosch.s~ Volgens Vliegens interpretatie van de jaarverslagen van de SDB zou Den Bosch omstreeks die tijd als "Poort van 't
Zuiden", uitvalsbasis geweest zijn voor propagandistische activiteiten in
andere Brabantse steden.sy Een aanwijzing hiervoor vormde een brief
van de commissaris van politie van 's-Hertogenbosch aan zijn collega in
Tilburg.
Op 27 januari 1888 schrijft de Bossche commissaris over de verspreiding van 4.000 voorbedrukte vlugschriften: "Eerst waren de Bossche afdelingsleden van plan 'des nachts' te verspreiden, doch nu heeft men
besloten dat eenigen van hen zondag 29 dezer met den eersten of tweeden trein naar Tilburg zullen komen om voorbedoelde gedrukten onder
het fabrieks- en werkvolk te verspreiden".~o In de maand juni zouden,
volgens Recht voorAllen, twee Bossche kolporteurs geverbaliseerd zijn in
Tilburg, omdat zij zonder vergunning van de burgemeester gehandeld
zouden hebben.ó1
In de loop van het jaar 1888 verdween A. Biermans van het toneel, althans zijn herberg. Ironisch genoeg was het luidruchtig en alom gevreesde maandaghouden van sigarenmakers de oorzaak van het feit dat Bier") Recht voorAllen, 7 maart 1888, 18 jwii 1888.
'") De Sigarenmaker, 1890.

'`~) Vliegen, a.ie., Il, ] 13.
~~) CAH, Oud-archief gemeentepolitie 's-Hertogenbosch, register uitgaande brieven, brief
van de commissaris van politie aan de burgemeester, 27 januari 1888.

~'~ I Recht f~oor.4llen, 3juli 1888.
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mans zijn herberg moest sluiten. Van Rooy herinnerde zich: "Het ging in
den beginne goed, men vond elkaar daar. Totdat de zeulende maandaghouders, meestal sigarenmakers, waarbij echter geen onzer leden waren,
hun tent daar opsloegen. Toen was de boel verloren, wijl geen ordelijk
mensch daar meer wilde komen. Totaal uitgepoft moest men de zaak sluiten. Men begrijpt dat er geen puf ineer was om nogmaals zoo iets te beginnen. Er was nu geen plaats meer waar het ruim honderdtal leden elkaar in bijeenkomsten konden ontmoeten".
In het begin van 1889 zou bovendien de extra financiële steun (van de
Centrale Raad van de SDB) aan de Bossche afdeling komen te vervallen.
De SDB-afdeling kwam in een slop terecht, waaruit ze eerst in 1893 terug
zou krabbelen. Vliegen schreef: "Het had in die tijd gebroeid in het Zuiden
des lands en waren de materieële middelen er geweest om de zaak goed
aan te vatten, er had veel kunnen gebeuren. De geest was er goed voor.
Maar de materieële middelen ontbraken nog".6Z Volledigheidshalve wijst
Franssen erop dat afgezien van de financiële beperkingen van de SDB,
het ontbreken van een industrieproletariaat van enige omvang èn de indringende sociale en zelfs politionele kontrole in de overzichtelijke provinciehoofdstad het nodige toevoegden aan de problemen.~3
~ 4. Volkstribuun, Voorwaarts en het Volksbierhuis
a. "Een lokaaltje van twintig meter in 't vierkant"
De memoires van Jan van Rooy getuigen in al hun oorspronkelijke eenvoud van veel problemen en tal van obstakels, die de kleine groep socialistische geestverwanten in 's-Hertogenbosch te overwinnen had. Broodroof, pesterijen van de plaatselijke autoriteiten, censuur en zaalweigering waren schering en inslag. Vooral het laatste stond een gedurige
propagandistische aktiviteit in de weg. Tot diep in de jaren twintig van deze eeuw werd juist dat gegeven als een probleem van de eerste orde ervaren. Achtereenvolgens hebben SDB; SDAP; Vrij-socialistische groepen
en moderne vakbeweging veel in het werk gesteld door middel van een
eigen gebouw dit vraagstuk te omzeilen.
Het eerste decennium socialisme in 's-Hertogenbosch was daarop geen
uitzondering. Vijf jaar nadat de herberg van Biermans aan de Brede Haven voor de socialistische beweging een onmogelijk te houden veste was
r'~) Vliegen,a.n..ll.ll4.
`'';l Franssen. a.rc., ~ 12.
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geworden, opende een zuster van de vooraanstaande socialist A. van Emmenes, Dina van Emmenes een 'Volksbierhuis' in de Snellestraat. "Nu
waren wij uit den Brand. Het was daar, na eenige tijd iederen avond vol.
En iedere 14 dagen kwam een spreker. Als ik geen dienst had op zoo'n
spreekavond was ik altijd present en in uniform als brievenbesteller" herinnert Van Rooy zich.c'`~

Aan de opening van het Volksbierhuis was al het een en ander voorafgegaan dat de agitatorische mogelijkheden voor de SDB in 's-Hertogenbosch, zoals in andere provinciesteden, slechts versterkt had.
De talrijke konflikten, voornamelijk uitgevochten in de centrale raad
van de SDB en op de redaktievergaderingen van Recht voorAllen hadden
dit centrale, landelijke orgaan geen goed gedaan. Daarenboven was er
sprake van een zekere opkomst van socialistische streekbladen. Juist dat
laatste feit kwam de propaganda voor het socialisme ten goede in die streken, die niet tot de sterkste uitvalsbases van de opkomende arbeidersbeweging behoorden. In Brabant en Limburg werd op die wijze de verschijning van De Volkstribuun van belang. Het blad stond onder leiding van
Willem V liegen, die als geen ander oog had voor de nuance, die het streekgebondene nu eenmaal met zich meebracht of beter opeiste! Zijn orgaan
was bestemd voor de colportage in een zeer moeilijk gewest. Dat bepaalde
de inhoud van De Volkstribuun. Diepgaande of waardevolle verhandelingen over het socialisme en zijn doelstellingen bevatte het blad nauwelijks.
"Geen ander socialistisch blad heeft zich ooit in Nederland zo zeer tegelijk
op den arbeider, de streek en het geloof ingesteld als de Volkstribuun ",
oordeelde De Vrankrijker.~s
Met de volhardende colporteurs, waarover de Bossche socialisten de
beschikking hadden, werkend vanuit een eigen gebouw, heeft de SDB er
in die eerste jaren na 1890 voordeel uit geput. De gevestigde orde, aangevoerd door enkele prominente geestelijken, zoals Kapelaan Prinsen, zag
zich danig geprikkeld. Kenmerkend was de dialectiek in de gebeurtenissen, die uiteindelijk leidden tot de oprichting van de Roomsch Katholieke
Werkliedenvereeniging in het najaar van 1892. Immers colportageactiviteiten met De Volkstribuun en nu ook Voorwaarts in 's-Hertogenbosch gingen eraan vooraf~ 6~

De encycliek Rerum Novarum lag ten grondslag aan heel wat activiteit
van katholieke geestelijken om 'hun' arbeidersschare in r.k. werklieden"i) GAH, Van Rooy, t.a.p.
fi') De Vrankrijker, Het icerzende tcoo~d. 90.
~'~') Van Velthoven, Stud en meierij nan 's-Hertogenbosch, IL 227.
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organisaties te verenigen. Meer tegen het socialisme dan voor het werkliedenbelang was de uitgangsstelling van de meeste van dergelijke organisaties. In De Volkstribuun werd de encycliek dan ook van uitgebreid
commentaar voorzien. "Thans heeft onze stem zelfs weerklank gevonden
bij den grootsten der aarde die weliswaar niet de middelen wil aanvaarden
die wij aan de hand deden, maar overigens geheel onze kritiek op de tegenwoordige toestanden overneemt, dit stuk van het optreden tot het zijne
maakt". Het was de slimme conclusie van Vliegen naar aanleiding van het
feit dat nu ook in katholieke kring het bestaan van de 'sociale questie' niet
langer ontkend werd. De katholieke pers kreeg ervan langs omdat juist deze zo lang en hardnekkig was voorgegaan in dit verdringingsproces.ó7
Meer dan eens vloeide uit de pen van Willem Vliegen, op en top zuiderling, een artikel dat "Christen-utopisten" niet misstaan zou hebben in
"hun verlangen naar de broederschap onder de eerste volgelingen van
den Verlosser".68 In Vliegens blad vond men de dag voor Pasen het
"Halleluja! De Heer is verrezen"; maar mèt moraal, evenzeer als in 't verhaaltje van "Bertus, den smokkelaar". En de les aan de Paasroep verbonden, is duidelijk: "De Heer mag zijn opgestaan, naar het lichaam, maar
niet zijn geest, de geest van mensenliefde en broedermin; er is geen reden
tot juichen, zolang de verdrukten nog lijden en zuchten".69
De houding van de zuidelijke socialisten ten opzichte van de godsdienst
grensde Vliegen met gevoel voor nuance af. "Dat de socialisten den godsdienst willen vernietigen is een praatje, niet meer. Wel wordt er onder het
masker van den godsdienst veel onrecht en veel huichelarij verborgen en
dat zullen wij bestrijden met alle kracht die in ons is want wij haten alle onrecht, onverschillig onder welk masker't gebeurt".~o
Hoezeer Vliegen en de zijnen ook geprovoceerd werden door vooraanstaande katholieke scribenten, voorzichtig bleven ze. "Wij zullen waar
wij heden den aangekondigden aanval zullen doen op het eigendom vooreerst nog eens duidelijk doen uitkomen, dat wij, waar wij het eigendom
aanvallen daarmee bedoelen: het tegenwoordige begrip voor eigendom en
geenszins het eigendomsrecht dat verkregen is door arbeid".7 ~ Opmerkelijk was Vliegens kennis van de kerkgeschiedenis, die zorgvuldigheid verried. De oudste kerkgeschiedenis wordt uitvoerig aangehaald om te be-

t") DeVolkstribuun, 13juni 1891.
`'") De VólJcstribuun, 21 februari 1891.
~y) De Volkstribuun, 2 l lebruari 1891.
'~~) De Volksiribuun, 12 maart 1892.
'~) De Volkstribuun, 27 juni 1891.
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wijzen, dat Rerum Novarum vanuit verkeerde vooringenomenheid het socialisme verwerpt en bekritiseert.
Was er als het om de godsdienst ging alle bereidheid tot nuancering, in
de geest des tijds weliswaar, anders lag dat met carnaval. In het volgende
citaat legde Vliegen al in een pril stadium van het opkomende socialisme
de ascetische grondhouding ten opzichte van dit feest neer. "Het afscheid
van vleesch scheen de lui vroeger zóó aan 't hart te gaan dat ze dat afscheid
trachtten te vergeten. In elk geval, wij, arbeiders die noch vóór, noch na
Carnaval overlast hebben van vleesch behoeven ons dus van de heele Carnaval niets aan te trekken maar een oud Romeinsch spreekwoord zeide
reeds dat het volk met brood en spelen altijd tevreden was te houden".
Zonder zich in te houden eindigde Vliegen: "De heerschenden klassen
zien graag dat 't volk zich wentelt in 't slijk, dat het brast, zwelgt, vecht,
raast en tiert. In dien tijd denkt het niet aan zijn lijden, niet aan zijn zorgen,
niet aan zijn verdriet".'z
Tussen 1892 en 1893 werd in's-Hertogenbosch ook gecolporteerd met
De Voorwaans, socialistisch weekblad voor Gelderland. Redacteur van dit
blad was .A. van Emmenes, spraakmakend persoonlijkheid binnen de
SDB-gelederen. Als zovelen was Van Emmenes opgeleid als onderwijzer.
Hij was er qua karakter en postuur de persoon niet naar om een loopbaan
als onderwijsgevende te volgen. Tussen de polderjongens moet hij als
grondwerker tot het socialisme gekomen zijn. Hij organiseerde hen door
een vereniging van baggerlieden op te richten. Daarna nam hij een café
over in Arnhem, dat in deze stad tot centrum van de plaatselijke arbeidersbeweging zou uitgroeien. Met veel energie maar "zonder enige kieskeurigheid in de keuze van middelen en methode" wierp hij zich op de propaganda voor het socialisme in Arnhem èn wijde omgeving.73 Zijn wijze van
optreden bracht hem al tamelijk snel in konflikt met andere Arnhemse socialisten, iets wat hem ook al overkomen was ten overstaan van Ferdinand
Domela Nieuwenhuis. De laatste had eens gezegd, niet met Van Emmenes
in de Centrale Raad van de SDB te kunnen funktioneren. Vandaar is Van
Emmenes gang naar Arnhem ook ten dele verklaard.

Zeer negatief was zijn Arnhemse rivaal Mulder over het funktioneren
van Van Emmenes. Onder de veelzeggende titel Onthullingen omtrent den
persoort A. van Emmenes in zijn qualiteit als sociaal-democraat publiceerde Mulder in 1893 een brochure. Ruzie over niet afgedragen colportagegelden en 'lafheid' van Van Emmenes als propagandist, die zijn plichten
i2) De Volkstribuun, 27 februari 1892.
7~) De Vrankrijker. Het ~oerueade uoord, 86.
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verzaakte waren aanleiding voor deze brochure. Bovendien had de centrale raad van de SDB onder aanvoering van oud-Bosschenaar Christiaan
Cornelissen geweigerd de eigen streekorganen Voorwaarts en Volkstribuun nog langer in de gelegenheid te stellen iets over dit Arnhemse conflict te publiceren. Willem Vliegen, toen al geen vriend meer van een anarchistisch georiënteerde als bijvoorbeeld Van Emmenes had hem zelfs het
Gelderse agentschap voor De Volkstribuun ontnomen.74
Een opvallend detail bij alle beschuldigingen die Van Emmenes naar
zijn hoofd geslingerd kreeg, was het feit dat hij met name een weigerachtige houding zou hebben aangenomen met betrekking tot colportagetochten in 's-Hertogenbosch. Mulder schreef daarover: "De eerste gelegenheid de beste liet Van Emmenes ons marcheeren en bleef thuis. Ik colporteerde de eerste maal in Den Bosch en wilde de tweede keer weer
gaan, doch mijn vrouw belette 't mij omdat we, de een zo goed als de ander gevaar moesten trotseeren als 't moest. Ik ging naar Van Emmenes en
vroeg of hij niet kon gaan. 'Neen', zei Van Emmenes, 'ik moet naar Zutfen', 't welk bleek een praatje te zijn geweest doordat Van Emmenes 'savonds thuis was"."
Postbesteller Van Iiiooy deed echter andere ervaringen op met Van
Emmenes. Hij bestempelde de laatste als een van de meest succesvolle
en volhardende colporteurs in 's-Hertogenbosch.7ó Ook meer 'officiële'
bronnen, zoals de plaatselijke pers en correspondentie van de gemeentepolitie bevestigen dat feit.77 Conflictueus was Van Emmenes in ieder geval wel. Geen andere conclusie is in dit verband mogelijk.
In de loop van 1893 verdween Van Emmenes van het toneel. Hij zou
gedurende enige jaren uit het zicht van de beweging raken. Vliegen, wel
partij in deze, zou later over Van Emmenes schrijven: "Tussen 1889 en
1893 was hij een der meest op de voorgrond tredende propagandisten
wat in hoofdzaak te danken was aan zijn buitengewone redenaarsgaven.
Ja, wel uitsluitend hieraan. Want noch zijn kennis, noch zijn uiterlijk,
noch iets anders konden hem populair maken. En de afwezigheid van elke notie van goed en kwaad bij het kiezen zijner middelen, verried
eigenschappen, die hem op den duur onmogelijk maakten.7s De laatste
'}) De Vrankrijker, a.~c., 90-91.
'') 19ulder. Onthullingen onztrent den persooa A. uan Emmenes in zijn qualiteit als sociaaldemocraat, 13-14.

'h) GAH, Van Rooy, t.a.p.
") GA H, Oud-archief gemeentepolitie 's-Hertogenbosch, register uitgaande brieven, correspondentie tussen commissaris van politie en zijn superieuren. 1892-1893.
's) Vliegen, a.ta., l, 229.
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karakteristiek uitte zich ook, aldus De Vrankrijker, in het orgaan waarover hij de redactie voerde, De Voonuaans. Het blad sloeg een "overdreven, felle toon" aan. "Zijn blad was sterk in het aanwakkeren van haat en
moordlust, ter voorbereiding van de op handen zijnde revolutie"; schreef
De Vrankrijker.'y
Het moet gezegd, van terughoudendheid wilde Van Emmenes niet weten. Hij afficheerde De Voorwaans eens als "orgaan der onfatsoenlijke
socialisten", van tegenstanders van de "ge-lei-de-lij-ke weg". Met grote
nadruk stelde De Voorwaarts zich op "de bodem van de klassenstrijd, op
revolutionair standpunt". Nbg in 1893 verscheen er een advertentie met
de volgende tekst: "de firma libertas biedt daar onder het opschrift particulier initiatief revolvers te koop, met bijbehorende patronen, à f 2,50
en f 4, - per stuk".H~ In voor die dagen gebruikelijke artikelenreeksen
onder de titel "Wat willen de socialisten?" viel in het bijzonder de felheid van toon op. Wat te zeggen van de volgende uitspraak: "Het Nederlandsche dievendom is in Den Bosch wel het meest ploertig en onbeschoft".81 Van De Yoorwaarts was ook geen omzichtigheid te verwachten
inzake de verhouding godsdienst-socialisme.
In januari 1893 werd De Volkstribuun officieel verklaard tot orgaan
der sociaal-democraten in Noord-Brabant en Limburg. Op de achtergrond speelde reeds de strijd tussen parlementairen en anti-parlementairen. De Voorwaarts koos voor de laatstgenoemde richting. Onder leiding
van de sociaal-democraat Willem Vliegen was De Volkstribuun al enige
tijd voorstander van het gematigde der parlementairen.
"Wij scheiden dus van de Bosschenaren, dankzeggende voor het tot
hiertoe genoten vertrouwen en hulde brengende aan den moedigen colporteur, die de tartende houding der politie wist te trotseren en ons blad
aan den man bracht trotsch de weldra tot de dikte van een statenbijbel
aangegroeide bundel processen-verbaal; alsmede aan onze vrienden die
hem ter zijde stonden in zijnen zo moeilijken strijd". Zo begeleidde De
Voorwaarts haar afscheid als propagandaorgaan voor het Bossche.82 Gezien de feitelijke verschillen over koers en richting die de socialistische
beweging had te volgen kunnen we ons nauwelijks voorstellen dat het
Van Emmenes c.s. gemakkelijk en vanzelfsprekend afging. Immers zijn
blad moest als voorstander van een omwenteling via het BUITENHOF

`y) De Vrankrijker, Het wen~ende woord, 86.
"~~) De Voorzuaarts, 30 maart 1893.
81) De Voorwaarts, 22 oktober 1892.
Kz) De Vooru~aarts, 28 januari 1893.
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plaatsmaken voor een blad dat voor de geleidelijke weg door middel van
het B I N NE NH0 F had gekozen.83 Bovenal waren Vliegen en Van Emmenes geen politieke vrienden.
De intensieve colportageactiviteiten met Volkstribuun en Voorwaarts
gingen aan alles wat gezaghebbend was in 's-Hertogenbosch niet onopgemerkt voorbij. Op zondag 9 oktober 1893 werd bijvoorbeeld in alle Bossche kerken een waarschuwing voorgelezen tegen "een bekend weekblad, benevens alle overige slechte en opruiende geschriften of couranten".84

Rondom diezelfde tijd ontraadde de commissaris van politie, rechtspersoonlijke erkenning van een niet met name genoemde sigarenmakersvereniging. "Vooral met het oog op het hier in den laatsten tijd voortwoekerende socialisme komt het mij geraden voor dat het gedaan verzoek niet wordt
toegekend", zo argumenteerde de commissaris zijn aanbeveling. "Het
meest wat mij opgevallen is, is het feit dat juist de fatsoenlijke sigarenmakers en meesterknechts geen lid der vereeniging zijn, en wel, omdat zooals
sommigen verklaard hebben zij de vereeniging van socialistische ideeën
verdenken". Over de president der vereniging werd ook al niet erg gunstig
geoordeeld. Johannes Petrus Heldener, Bosschenaar van geboorte was in
1887 uit Rotterdam weer naar Den Bosch teruggegaan. Hij had in Rotterdam zijn werk verloren vanwege zijn socialistische activiteiten. Daarvoor
was hij bij C. Houtman, de Bossche sigarenfabriek ook al eens ontslagen.
Ten tijde van de aanvraag werkte hij daar weer. Over hem werd opgemerkt: "Hij staat bekend als sociaal-democraat, komt bij iedere gelegenheid voor zijn gevoelens uit en is van algemeene bekendheid onder de sigarenmakers dier stede". Hoezeer de doelstellingen van de vereniging
nog slechts op onschuldige fondsvorming duidden, zo vooringenomen
was de commissaris van politie wel dat zijn bange vermoedens omtrent
"drinkgelagen en socialisme" leidden tot een negatief advies ten aanzien
van toekenning van rechtspersoonlijkheid.85
Notabel en gezaghebbend 's-Hertogenbosch schrok wakker na 1890.
Waren de eerste socialistische activiteiten in de jaren tachtig nog tamelijk
onopgemerkt gebleven, het zou nu geheel anders lopen. Jocris, pseudoniem voor J. Krekel, kroniekschrijver van de Noord-Brabanter, pleitte in
zijn 'columns' met enige regelmaat voor het verbod van colportageactivi-

83) De Voorwaarts, 19 maart 1892.
~;) Het :Yoordbrabantsch Dagblad, 11 oktober 1893.
85) GAH, Oud-archief gemeentepolitie 's-Hertogenbosch, register uitgaande brieven, brief
van de commissaris van politie aan de burgemeester, 28 december 1892.
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teiten met "blaadjes zooals De Voorwaarts en De Volkstribuun".g~ De
oprichting van de Roomsch Katholieke Werkliedenvereeniging in het najaar van 1892 is niet los te zien van de prille socialistische activiteiten in 'sHertogenbosch. Geen kroniekschrijver van de katholieke arbeidersbeweging, die dit verband ontkent.
Het Noordbrabantsch Dagblad schreef op sarcastische maar waarschuwende toon over de opening van het Volksbierhuis in oktober 1893: "In
de Snellestraat op den hoek van 't Begijnstraatje, is een lokaaltje van twintig meter in 't vierkant ingericht tot ...... schrik niet, lezer, socialistisch
Volksbierhuis". De schrijver vervolgde: "Blijkbaar was het lokaal in der
haast betrokken; bloedvlekken aan balken en zolder toonden aan dat kort
te voren het huisje door een slager is bewoond geweest. Daar op die plaats
was het vooral akelig dat bloed te zien, al was het dan ook maar koeienbloed. Onwillekeurig ging ons dan ook een rilling door de leden". Het slot
van het verslag laat ook niets aan duidelijkheid te wensen over: "Van de
gelegenheid tot discussie werd geen gebruik gemaakt. Gelukkig, 't was er
om te stikken; onder de lezing waren een twintigtal personen binnengekomen, zoodat men tenslotte in het doar tabaksrook bedwelmde vertrek rug
tegen rug moest staan".s'
Voor de opening van het Volksbierhuis was niemand minder dan Willem Vliegen naar's-Hertogenbosch gehaald. Zijn rede is via een uitvoerige rapportage van een plaatselijk politieagent bewaard gebleven. Onder
de titel "Wat willen de socialisten?" ging Vliegen vooral in op de schrijnende tegenstellingen tussen rijk en arm. Niet zonder sarcasme opende hij
zijn speech met: "Ofschoon de arbeiders zelve nog niet veel gewicht aan
deze vergadering blijken te geven, schijnt dit anders met voornamere personen waaronder de Burgemeester. Deze toch knapt de vergadering op
met een paar politie-agenten, iets wat eenige variatie brengt in het eentoonige eener vergadering. Zij zijn gelijk aan een paar bloempatjes voor de ramen, dat siert de kamer wat op". Vliegen ging verder: "Men zegt dat de
socialisten willen deelen, dat is onwaar; wij willen niet deelen; want wie heden den scepter voeren, zouden ook mededeelen en het meeste voor zich
behouden, zooals zij gewend zijn. Met hen willen wij dus niet deelen".
Zijn rede was vervolgens doorspekt van voorbeelden die onrechtvaardige
inkomens- en machtsverhoudingen moesten illustreren. Het overgrote
deel van de bevolking, dat wil zeggen de arbeidersklasse had geen enkele
invloed op 's-lands regering. "De arbeider zelve gaat niet op het belastingab) De:Yoordbrabanter,
mei 1892.
A`) Het a'uordbrabaatschDagblad, 24 oktober 1893.
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kantoor betalen, dat doen anderen met hun geld. Zoo is er belasting op
zout, suiker, bier en vooral veel accijns op jenever. Daarom acht ik het
wenschelijk maar geen jenever meer te drinken, dan houdt men daarvoor
het heft in eigen handen". Vliegens conch~sie was dat de strijd voor uitbreiding van het kiesrecht een belangrijke was. Het was bij uitstek een mogelijkheid om de wil van de arbeiders tot uitdrukking te laten komen in de
politiek van de regering. Zeventig à tachtig aanwezigen zorgden voor een
goedgevuld zaaltje. Een sigarenmaker, terug van een zwerftocht door enkele belangrijke centra van sigarenindustrie, Jan van den Heuvel, opende
de vergadering. Hij zou dat gedurende het functioneren van het Volksbierhuis vaker doen.g8
Tot april 1894 zou het Volksbierhuis toneel zijn van vele openbare bijeenkomsten van de S D B in 's-Hertogenbosch. Op 11 december sprak H.
van Kol, een van de oprichters van de SDAP, in 's-Hertogenbosch over
het onderwerp "Werkloosheid". Hij riep de werklozen op tot verzet en zei
onder meer: "De tijd van met geweld te nemen, datgene wat den arbeider
zoo lang onthouden is, is nog niet aangebroken doch ik kan niet instaan
voor hetgeen nog deze winter gebeuren zal". Volgens de politierapporteur
was de strafwet net niet overtreden.89
De beheerder A. Goossens werd overigens al langer in het oog gehouden door de plaatselijke politie. Van mei 1893 dateert een brief van de
commissaris aan de officier van justitie. Niets meer dan een gesprek in een
café met enkele buitensteedse socialisten was voor de politie aanleiding
Goossens gang nauwgezet te volgen. "Ten ruim negen ure, liepen beiden
eerstgenoemden met liedjes te neuriën door de Tolbrugstraat, van welke
liedjes U hierbij een exemplaar aantreft. Naar aanleiding daarvan heb ik
tot op heden nacht 2 ure wederom in civiel gekleed in dienst gehouden een
adjunct-inspecteur van politie, een hoofdagent en twee agenten van politie, doch op socialistisch gebied is niets voorgevallen".yo Deze gebeurtenis en vooral ook de wijze waarop de plaatselijke autoriteiten hun controleapparaat op scherp hadden gesteld, waren kenmerkend voor de sfeer
waaronder socialisten in 's-Hertogenbosch moesten werken. Vliegen zei
tijdens zijn rede in oktober 1893 onder meer: "Voor den arbeider be-

"R) C A H, Oud-archiet gemeentepolitie 's-Hertogenbosch, register uitgaande brieven, brief
van de commissaris van politie aan de procureur-generaal, 22 oktober 1893.
"`~) CAH, Oud-archief gemeentepolitie 's-Hertogenbosch, t.a.p., brief van de commissaris
van politie aan de procureur-generaal, 11 december 1893.
~') CAH, Oud-archief gemeentepolitie 's-Hertogenbosch, t.a.p., brief van de commissaris
van politie aan de procureur-generaal. 2 mei 1893.

54

staan bijna geen andere wetten dan de strafwet".`~t De omstandigheden in
's-Hertogenbosch leken hem in het gelijk te stellen.
"De barensweeën waren hier vele. Dat waren de redenen waarom in
Den Bosch de Partij zijn vleugels niet zoo kon uitslaan als elders boven de
i1~Ioerdijk. Vrees voor broodroof en huisuitdrijving!"

b. Geen opvolger voor Goossens
"Men zegt dat het socialisme hier geen noemenswaardige uitbreiding
kan krijgen omdat het volk er weinig voor voelt, maar ik heb telkens kunnen konstateren, dat Bosschenaars die eenigen tijd buiten de stad werkten, en eens overkwamen bij gelegenheden of vakantie bijna allen Socialist waren geworden. En er waren er bij van wie ik het nooit vermoed zou
hebben. Zulk een excellent volksbelang en Algemeen belang als de Sociale Democratie is, wie daarmee grondig in aanraking is gekomen, roeit
men met kleine plagerijen niet meer uit. Schijnbaar sluimert het door
overmacht bedwongen". Van Rooy schreef dit nadat de huisbaas Goossens te kennen had gegeven het huurkontrakt, ook inzake het Volksbierhuis, niet langer te kunnen aanhouden. Van Rooy hield het erop dat de
huiseigenaar geïntimideerd was geraakt door de gedurige attentie van de
politie. Goossens, erkend en vakbekwaam werknemer bij Borzo in de
Verwerstraat, had bovendien ontslag aangezegd gekregen. "Ik heb
steeds gezegd tegen mijne cliëntelen dat gij tot mijn volle tevredenheid
werkt, als ook dat wat gij buiten werkplaats en werktijd doet mij niet aangaat. Maar nu ondervind ik dat men bezig is mij te boycotten", had Goossens van zijn baas te horen gekregen.y2 Binnen de kleinsteedse verhoudingen van de overzichtelijke provinciehoofdstad werkte dus ook een
sterke sociale controle. Goossens ervaring getuigt ervan dat die soms
plaatsvond volgens een moraal en normbesef, die de gestrengheid van de
plaatselijke politie deden verbleken.
Na zijn verhuizing en de teloorgang van het Volksbierhuis was het nagenoeg gebeurd met de SDB in 's-Hertogenbosch. Een opvolger voor
Goossens was er blijkbaar niet. Ruimtes voor openbare bijeenkomsten
van socialisten waren niet beschikbaar èn de S D B was landelijk in een verhit debat geraakt over de te volgen weg van de arbeidersbeweging in Nederland. In augustus 1894 volgde een - minstens voorlopige - ontknoping

~~) GAH, Oud-archief gemeentepolitie 's-Hertogenbosch, t.a.p., brief van de commissaris
van politie aan de procureur-generaal, 22 oktober 1893.

'''`l G.AH,VanRooy.t.a.p.

55

door middel van de oprichting van de SDAP in Zwolle. Dat was weinig bevorderlijk voor wervende en propagandistische aktiviteiten ten behoeve
van de idealen van het socialisme. Die stonden, in kombinatie met de weg
waarlangs deze bereikt moest worden, volop ter diskussie. Dat laatste was,
tezamen met de eigen organisatorische problemen, niet van betekenis ontbloot. Het moet wel tot verdeeldheid hebben geleid in 's-Hertogenbosch.
Veelbetekenend is in dit verband al weer het relaas van Van Rooy. "De
beweging groeide Domela Nieuwenhuis als redacteur van Recht voorAllen
over het hoofd. Er moest een mede-redacteur benoemd worden. Dit zou
verderfelijk voor het partijleven blijken, want men benoemde Cornelissen
als zoodanig. De zwenking der Partij zou weldra blijken. Op het eerstvolgende congres te Hoogezand-Sappemeer gehouden, werd besloten tot
méér radicale middelen over te gaan, onder andere tot wettelijke en onwettelijke middelen. Dat was het begin van het einde der oude Partij. Een
aantal vooraanstaande Partijgenooten stak de hoofden bijeen en stichtte
een nieuwe Partij. Heette de oude Partij 'De Socialistische Bond', de nieuwe noemde zich'Sociaal-Democratische Volkspartij'. Zij handhaafden de
oude beginselen, ontdaan van de ingeslopen misbruiken". Van Rooy zou
zich enige tijd later aanmelden als lid van de SDAP, een partij waarover
hij steeds met bewondering schreef.9~
Goossens verhuisde naar Amsterdam. Zijn gang werd uitermate goed
bijgehouden. Nog op 22 mei 1894 - Goossens was al weer geruime tijd
buiten 's-Hertogenbosch - vond de commissaris van politie het raadzaam
zijn superieuren gerust te stellen. Goossens "bevond zich met deszelfs bijzit in Amsterdam".9`~
In zowel De Volkstribuun als De Voorwaarts was te lezen dat het de Bossche SDB-afdeling niet slecht verging, zo lang er het Volksbierhuis was.
Kursusavonden en huishoudelijke vergaderingen wisselden elkaar met
enige regelmaat af. Vooral Goossens moet een stimulerende kracht voor
de SDB-afdeling geweest zijn. Als kolporteur, als afdelingsbestuurder èn
correspondent voor De Volkstribuun moet hij in staat geweest zijn velen te
enthousiasmeren. Zijn correspondentschap voegde zelfs een nieuwe dimensie toe aan het vroege socialisme in 's-Hertogenbosch. Immers tussen
oktober 1893 en april 1894 werden tal van misstanden in de stad op de
korrel genomen. Op 25 november 1893 verscheen zo een uitvoerig bericht over misstanden rondom de plaatselijke filantropische organisaties.

`~'3) GAH, Van Rooy, t.a.p.
`'l) GAH. Oud-Archief gemeentepolitie 's-Hertogenbosch, t.a.p., brief van de commissaris
van poGtie aan de procureur-generaal, 22 mei 1894.
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Op hun eigen bestuursvergaderingen deden de 'H.H. regenten' zich tegoed aan een overmatig alcoholgebruik maar een arbeider waar een enkele borrel werd aangetroffen werd van de diensten van de plaatselijke liefdadigheid uitgesloten.y~
In december 1893 werd voor het eerst melding gemaakt van het ontslag
van een agent van de Bossche gemeentepolitie. Zijn sociaal-democratische sympathieën waren zijn superieuren al eerder opgevallen. Bijgevolg
werden zijn gangen nadrukkelijk en nauwlettend in het oog gehouden.
Een als altijd aanwezige agent van politie had op 25 november 1893 veel
gehoord en gezien notabene "door een reet in de vloer der bovenkamer
dat aldaar in de gelagkamer o.a. tegenwoordig was Antonius van Nijnatten, tekenaar van het kadaster in gezelschap van den ontslagen agent J.J.
Kortman".9h

Een week eerder had de kolonel, commandant van het plaatselijk garnizoen, "het Volksbierhuis van den sociaal-democraat Goossens" tot verboden gebied verklaard voor het garnizoen en zijn soldaten.97 Enige dagen
daarvoor was de 20-jarige huzaar Seye-Akkerman gesignaleerd in het inmiddels beruchte Volksbierhuis. Hij werd gebrandmerkt als 'lid of geïnteresseerde'.9~
Vanuit 's-Hertogenbosch en meer nog vanuit het Volksbierhuis werd
veel ondernomen, niet slechts de colportage in de stad maar zelfs die in
omliggende gemeenten. In haar beste dagen, en de winter van 1894 behoorde daartoe, ondernam de Bossche SDB-afdeling colportagetochten
tot in de wijde omtrek. De Yolkstribuurt was een blad dat zich uitstekend
leende voor dergelijke avontuurlijke tochten. De risico's waren groot maar
de voldoening na geslaagde propaganda-expedities moet navenant geweest zijn. Van Rooy bevestigt in zijn persoonlijk gekleurde levensgeschiedenis tenminste de berichten over succesvolle colportageaktiviteiten. "Verbieden had niet het gewenschte vervolg, want de straatverkoop
liep steeds meer aan. De politie kreeg opdracht iedere gelegenheid te baat
te nemen om hem te verbaliseren en op te brengen naar het bureau"
schreef hij naar aanleiding van de ervaringen met Van Emmenes.yy

ys) De Volkstribuun, 25 november 1893.
9~) GAH, Oud-archief gemeentepolitie 's-Hertogenbosch, t.a.p., brief van de commissaris
van politie aan de burgemeester, 26 november 1893.
~') GAH, Oud-archief gemeentepolitie 's-Hertogenbosch, t.a.p., brief van de commissaris
van politie aan de burgemeester, 20 november 1893.
`~") GAH, Oud-archief gemeentepolitie 's-Hertogenbosch, t.a.p., brief van de commissaris
van politie aan de burgemeester. 28 november 1893.
`W) GAH, Van Rooy, t.a.p.
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Franssen houdt het op naar sensatie beluste Bosschenaren die de dagelijkse sleur doorbroken zagen met de rellerige sfeer die colportagetochten
soms begeleidde.~oo Zeker Van Emmenes moet de gave hebben gehad
met zijn agitatorische vermogens veel drukte om zijn persoonlijk optreden
te veroorzaken. Een sfeerbeschrijving van een colportagetocht willen we
de lezer niet onthouden. Kort nadat van de preekstoel Voorwaans en
Volkstribuun voor katholieken tot verboden lectuur waren verklaard,
kwam Van Emmenes toch naar Den Bosch. Deze waarschuwing had een
averechtse uitwerking. Het Bossche volk, tuk op sensatie, was de volgende
zaterdag in groten getale toegestroomd om maar niets van het venten te
missen. A. van Emmenes was persoonlijk uit Arnhem naar 's-Hertogenbosch gekomen om de verkoop van Voorwaarts te stimuleren. Luidkeels
hun blad aanprijzend trokken A. van Emmenes, D. van Emmenes en A.
Goossens onder politiebegeleiding door de Hinthamerstraat, de Windmolenbergstraat, het St. Janskerkhof en de St. Jacobsstraat naar het Hinthamereinde. Een grote menigte volgde, die al schreeuwend en zingend het
geroep van de venters trachtte te overstemmen. Bevreesd voor wanordelijkheden greep de politie op het Hinthamereinde in en bracht de colporteurs onder hevig protest hunnerzijds naar het politiebureau.iot
Het vertrek van Goossens met zijn geliefde Dina van Emmenes naar
Amsterdam viel - per toeval? - samen met een periode waarin zich een
verval aankondigde van de SDB. Het jaar 1893 bracht de bond op een
hoogtepunt van S.OOO leden. Dat aantal was nog niet zo groot geweest. De
achteruitgang, die daarna volgde was van een dramatische omvang. In de
loop van het jaar 1894 telde de 5DB nog omstreeks 3600 leden. De
oprichting van de SDAP in augustus van dat jaar moet de ontreddering
compleet hebben gemaakt. Als socialistenbond ging de voormalige SDB
een donkere toekomst tegemoet. Fractiestrijd en competentiekonflikten
werden tot dominante verschijnselen. In 1898 telde de Socialistenbond
nog slechts 6001eden. to2 De talrijke konflikten, die de SDB na 1890 hebben beroerd, moeten de slagkracht van de organisatie belemmerd hebben. Dat de SDB in's-Hertogenbosch nimmer een massale aanhang wist
te verwerven, zegt in dit licht beschouwd, ook nog weinig over de mogelijkheden of onmogelijkheden voor het socialisme in de 'Poort van het
Zuiden'.
~oo) Franssen, a.n., 443.
~o~) De Volkstribuun, 15 oktober 1893.
102) Schouten, De Socialen zijn in aantogt, 270-272.
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Over de grootte van de afdeling hebben we een enkele aanwijzing. Van
Rooy noemde een aantal van ongeveer honderd leden in 1893-1894.103
Een en ander lijkt te worden bevestigd door de bezoekersaantallen van de
vergaderingen van de SDB. In hun studie over de SDB nemen Van Horssen en Rietveld tot uitgangspunt dat omstreeks 500~o van de leden van een
afdeling geacht werd aanwezig te zijn op de vijf drukst bezochte vergaderingen in een jaar.104 Een dergelijke regelmaat en continuïteit haalde de
Bossche afdeling van de SDB dan wel niet, van de vergaderingen die
plaatsvonden is bekend dat ze tenminste door een vijftigtal mensen werden bezocht. In dat licht bezien is Van Rooys bewering niet geheel geflatteerd te noemen.

Het pand in de Snellestraat werd scherp in het oog gehouden. De correspondentie tussen de commissaris van politie en zijn meerderen wekten
de indruk dat het Volksbierhuis bij wijze van opdracht door politiefunctionarissen bezocht werd. Het bezoeken van dit pand ter gelegenheid van bijvoorbeeld een openbare vergadering was mede om die reden geen 'vrijblijvende' aangelegenheid.
c. De Marktgeldenkwestie
'Het palingoproer' dat zich in 1885 in Amsterdam voor deed, heeft ook
de arbeidersbeweging beziggehouden. De leiding van de SDB liet zich
meermalen in vernietigende zin uit over het meedogenloze politieoptreden. De autoriteiten vonden in het oproer aanleiding genoeg zich nog harder dan gebruikelijk op te stellen ten opzichte van de socialisten, hoewel
toch bekend was dat deze zeker geen georganiseerde rol hadden gespeeld
in dit volksverzet.105
De autoríteiten lieten zich leiden door angst voor meer van dergelijke
volksopstanden. In steden als Zwolle, Leiden en Rotterdam was het in de
jaren tachtig immers ook tot dergelijke confrontaties gekomen.
In de zomer van 1891 vond zo'n spontane uiting van onvrede en wantrouwen jegens een deel van het plaatselijk gezagsapparaat plaats in 'sHertogenbosch. Voornamelijk het politiekorps en in het bijzonder de leiding ervan vormden de kop van jut. Bernard Lutkie, tot dan toe een tamelijk anoniem lid van de Bossche gemeenteraad, had de kwestie aan het
licht gebracht met een interpellatie. Sedert het moment dat van gemeente~~~?) GAH, Van Rooy, t.a.p.
to~) Djdcchrift voor sociale geschiedenis, jaargang 1975, mei Van Horssen en Rietveld. De
Sociaal-Democratische Bond, 32.
~os) Schouten, a.u., 177.
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wege door een zogeheten couponstelsel controle werd uitgeoefend op de
inning van marktgelden, betaalden tal van marktkooplieden veel minder
staangeld dan daarvoor. Een commissie, gevormd uit enkele leden van de
gemeenteraad kwam tot de conclusie dat twee vooraanstaande politiefunctionarissen schuldig waren aan de malversaties, die met de inning van
de marktgelden gemoeid waren geweest. Hoofdagent Van Lieshout werd
rechtstreeks verantwoordelijk gesteld. Aangezien commissaris Van Goor
zijn toezichthoudende taak op de inning verwaarloosd had, viel hem tenminste een indirecte schuld ten deel. De 'marktgeldenkwestie' was geboren. Vooral was dat het geval omdat een groot deel van de Bossche bevolking eveneens het hoofd eiste van de allerminst geliefde politiecommissaris. De laatste zou het bij de Bossche bevolking helemaal verbruien toen
hij, samen met de officier van justitie, de spotdichter Hendrik van Baardwijk in staat van beschuldiging stelde. De laatstgenoemde had zich schuldig gemaakt aan de verspreiding van een spotgedicht onder de titel
'Blauwbaard en van Zilverstein'. Op niet mis te verstane wijze werden
daarin de compromitterende activiteiten van Van Lieshout en Van Goor
aan de kaak gesteld. ~c~
Twee maanden gevangenisstraf kreeg Van Baardwijk, mede ook omdat
hij zijn 'lied' zo massaal verspreid had. De gevolgen bleven niet uit. In
demonstratieve optochten die soms meer dan duizend Bosschenaren op
de been brachten, werd het hoofd van Van Goor geëist. Meerdere malen
was zijn woning aan de "Luid-Willemsvaart de bestemming. Bij sommige
van deze optochten greep de politie hard in. Dat leidde niet tot de gewenste rust. Integendeel, de rellerige sfeer nam toe en hield de hele zomer van 1891 aan. De marechaussee moest zelfs worden ingeschakeld.
Uiteindelijk richtte ook notabel 's-Hertogenbosch zich tot de Koninginregentes met het verzoek Van Goor uit zijn functie te ontslaan. Noch de
landelijke overheid noch Van Goor waren te overtuigen. Ontslag uit zijn
Bossche~ functie viel Van Goor eerst ten deel nadat gebleken was dat zelfs
een tijdelijk verlof niet de rustgevende uitwerking had, die men ervan
verwacht had. De rellen hielden immers ook tijdens Van Goors verlofperiode aan.
Eerst nadat hij in de loop van 1892 werd overgeplaatst naar Haarlem
keerde de rust rondom het Bossche politiekorps terug. Meer dan marechaussee te paard of verboden samenscholingen was dat hetgeen daadwerkelijk zoden aan de dijk zette. ~"'
~n~) De ~'r~ordbrahaater. 1 1-12 oktober 1891.
~~') De.~~oordbraÁmiter, 11-12oktoberl891.
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Over de oorzaken van het tumult laten de meeste bronnen ons in het
ongewisse. De verleiding is echter groot die te zoeken in de sociaal-economische sfeer. Veelgehoord was bijvoorbeeld de uitspraak dat de opbrengst van de malversaties wel heel schril afstak ten opzichte van het
'sappelen' van de bescheiden marktkooplieden.los Een belangrijk deel
van die kleinere neringdoenden en handelaars was woonachtig in
Beurdsche- en Diepstraat, terwijl ze zich ook aardig verdrongen in het
Tolbrugkwartier. De bewoners van deze volksbuurten waren steeds rijkelijk vertegenwoordigd bij de opstootjes en rellen. In zoverre zou er sprake
hebben kunnen zijn van een bepaalde voedingsbodem voor socialistische
agitatie. Door het ontbreken van een SDB-afdeling bleven de uitingen
van socialistische 'betrokkenheid' echter beperkt tot becommentariëring
van de zijlijn. De Volkstribuun was fel in zijn commentaar. Zo schreef een
correspondent onder meer: "Er komen de gemeenste knoeierijen aan het
licht, burgers worden bestolen en de ordehandhavers blijken schooiers te
zijn van het laagste allooi".109 Enige weken daarvoor had men in het socialistische blad de lezers het volgende voorgehouden: "Ook gij waart verontwaardigd over dit feit en terecht. Maar weet arbeiders, dat dit een
staaltje is uit vele onrechtvaardigheden welke dagelijksch tegenover U
worden geplaagd. Die geheele 'orde' in de maatschappij is erop gericht
dat gij wordt beroofd van de vrucht Uwer arbeid". Het zou volgens de redacteur van De Volkstribuun ook mooi geweest zijn als de Bossche arbeidersklasse zich met "datzelfde vuur, dezelfde geestdrift" zou aansluiten
bij de socialisten als waarmee men te hoop liep tegen de vermaledijde politiecommissaris. t t" Daarvan was echter geen sprake. "Lelfs bij de grootste
demonstraties werd geen rode vlag of ander symbool van opkomend socialisme gesignaleerd. J. Krekel, toen al schrijvend onder het pseudoniem
Jocris, had daarom gelijk toen hij het volgende schreef: "Waar elders ontevredenheid, oppositie, tegenwerking van autoriteiten, verspreiding van
verkeerde beginselen welig tieren; waar, helaas! in vele, nagenoeg alle
provinciesteden van beteekenis, veld wordt gewonnen door aanhangers
van socialisme en wat dies meer zij, daar steekt Den Bosch gunstig af.
1Viets teelt op onze bodem, dan wat er immer welig groeide; orde, rust, lijdzaamheid". t 11

In de demonstraties en volksoplopen was niet echt een politieke richting

'"H) De.Voordbrabarzter, 26-27 oktober 1891.
'~'`~) De t'ulkstribuun, 30 augustus 1891.
"") De Volkstribuun, 8 augustus 1891.
~ ") De.Voordbrabanter, 18-19 oktober 1891.
f)1

waar te nemen. Ook De Volkstribuun hield het daarom maar bij een uiting
van rechtsgevoel. Omdat er nog geen kiesrecht was nam de volksklasse
maar zijn toevlucht tot straatoploopjes.l t2

Voorzover er sprake was van een politieke gPladenheid - het is waarschijnlijk dat deze er was - moet deze gezocht worden in het uitdijende
conflict tussen de heersende liberaal-katholieken en de konservatief-katholieken. De laatstgenoemde groepering hield de Bossche ingezetenen
voor dat alle problemen op en rondom de Bossche markt terug te voeren
waren tot de liberale (gemeente)politiek van die dagen. Teveel kleine kooplieden en neringdoenden hadden zich in de stad kunnen vestigen, zonder dat hen ook maar iets in de weg was gelegd. Het had geleid tot oneerlijke concurrentie met de gevestigde winkelstand of tot nog meer cliëntele
voor de plaatselijke charitas. t ts
De socialistische beweging was als buitenstaander in het conflict nog
niet sterk genoeg om op dit soort typisch Bossche aspecten in te spelen.
Helemaal ongelijk had de oude wethouder Van der Steen ook niet toen hij
zei: "Wij weten allen dat de wanordelijkheden niet gericht zijn tegen den
Burgemeester of Gezag maar tegen een bepaald persoon".11`~ Hiermee
onderstreepte de'éminence grise' in de Bossche raad nog eens fijntjes dat
de te hoop gelopen volksklasse geen weet had van het conflict tussen liberale en conservatief-katholieke politiek. Op de achtergrond heeft dit conflict zeker meegespeeld. Anders valt ook moeilijk een verklaring te vinden
voor de hetze-achtige ondertoon waarmee de katholieke pers het marktgeldenoproer begeleidde.

~ 5. Scheuring, SDAP en Hendrik Spiekman
a. Met Hendrik Spiekman naar de SDAP
In augustus 1894 voltrok zich binnen het Nederlandse socialisme definitief een scheiding der geesten. De SDAP werd opgericht. Het congres
van de oude Sociaal-Democratische Bond in Groningen gehouden aan het
eind van 1893 had de radicalen een meerderheid bezorgd. Een motie van
de afdeling Hoogezand-Sappemeer werd aangenomen. In de motie werd
voorgesteld "onder geen voorwaarde hoegenaamd, ook niet a1s agitatie-

~ 12) De Volkstribt~un, 3o augustus 1891.
~~ 3) Krekel, Aanstippingen, [n het najaar van 1891 als feuilleton in De :Voordbrabanter verschenen, oktober 1891.
~ ~ }) :Votulen gemeenteraad :~-Hertogenbosch, '22 augustus 1891.
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middel, mee te doen aan verkiezingen".1 t 5 Vliegen, een van de oprichters
van de SDAP sprak over een Pyrrhus-overwinning. De SDB viel immers
uiteen.
Er waren teveel sociaal-democraten, die reikhalzend en met enigszins
jaloerse blik hun Duitse partijgenoten gadesloegen. De Duitse socialistische partij was immers reeds uitgegroeid tot een politieke kracht van formaat. Geen utopisme wilde men maar een gefundeerd politiek program op
basis van het wetenschappelijk socialisme. De strijd voor concrete verbeteringen in het lot van de arbeidersklasse werd weer een prioriteit. De
nieuwe Sociaal-Democratische Arbeiders Partij deed ook een duidelijke
keuze voor de strijd ten behoeve van het algemeen kiesrecht, daarmee de
draad oppakkend die de SDB na 1890 had laten liggen. Na de harde leerschool van ontgoocheling en teleurstelling ging het met de jonge partij in
de richting van de sociale en politieke werkelijkheid. Optimisme was troef
bij de jonge SDAP of zoals Roland-Holst schreef: "En van het oogenblik
af, dat de S D A P in het strijdperk trad, frisch, overmoedig als een krachtig
jongeling en vol actief idealisme, werden de burgelijke democraten naar
rechts gedreven". i 1~
In apri11894, enkele maanden voor de oprichting van de SDAP had in
's-Hertogenbosch de afdeling van de Sociaal-Democratische Bond opgehouden te bestaan. Nog slechts een onregelmatige colportage met De
Volkstribuun van Willem Vliegen restte. Van grote betekenis moet daarom
de stellingname van dit regionale periodiek geweest zijn. Aangezien Willem Vliegen een van de medeoprichters van de SDAP was, richtte De
Volkstribuun zich van stonde af aan op de propaganda voor de nieuwe moderne stroming van het Nederlandse socialisme. Sterker, de socialistischgezinde arbeiders in Brabant en Limburg werden reeds in mei 1894 opgeroepen de oude vormen en gedachten van de S D B te laten voor wat ze waren. "Het utopisch standpunt van den bond vervreemdde deze van het
volk. De breede massa's begrepen zijne hoogdravende leuzen niet. Hij
leefde boven, niet in en niet met het volk. En daarom richten wij ons tot de
sociaal-democraten in Nederland met dezen oproep: sluit U aaneen, en
nelpt ons mede tot het stichten eener nieuwe sociaal-democratische
partij„ i i ~
Op 29 september 1894 schreef Vliegen zelf op de voorpagina van De
Volkstribuun: "En thans den laatsten ban verbrekende die mij nog aan

~ ~') Ruter, a.w., 53.
~ ~~) Roland-Holst, a.u., I[, 52.
~~') De Volkstribuun, 12 mei 1894.
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den S D B vasthield, roep ik degenen die erin achterbleven vaarwel toe. Zij
zullen mij tegenover zich vinden wanneer ze mijn beginsel aanranden,
doch ik zal er een eer in stellen de eerste te zijn die de Hand zum Bunde
uitstrekt wanneer de naam Sociaal-Democraat hen niet meer dient als een
uithangbord alleen doch ook weer past op de door hen verdedigde beginselen". i ta
In oktober 1894 sloot een kleine groep van geestverwanten zich in 'sHertogenbosch aan bij de SDAP. De Volkstribuun noteerde op 13 oktober 1894: "De eerste die zich hier verklaart voor het socialisme wordt de
straat opgejaagd. Onmogelijk is het een lokaal te krijgen. Want ofschoon
we wel lokaalhouders kennen, die 't wel gaarne zouden willen doen, durven ze niet, omdat ze weten dat ze worden tegengewerkt. Er zijn meer
geestverwanten dan men oppervlakkig meent. Een vijftiental personen
meldde zich reeds aan. Dit is nog weinig. Doch 't is een lichtvonk in de
duisternis, welke smeulend groter wordt, waarvan licht zal uitgaan!". En
zonder inhouding werd eraan toegevoegd: "De gerokten en gebeften, willen slechts duisternis houden, want slechts dan kunnen zij regeeren".119
De oprichting, relatief snel na de totstandkoming van de landelijke
SDAP, had veel, zo niet alles te maken met de rol van HendrikSpiekman.
Deze jonge Groninger was omstreeks deze tijd naar's-Hertogenbosch verhuisd. In zijn woonplaats Hoogezand-Sappemeer hadden anarchisten
hem de politieke aktiviteit onmogelijk gemaakt. Hij was aLs een van de
twaalf oprichters van de SDA P de representant van een geoefende en geharde sociaal-democratische'legerstaf . In's-Hertogenbosch verbleef hij
ruim anderhalf jaar. Woonachtig was hij in Vught en hij werd tot de spil
van de propagandistische activiteit in Noord-Brabant.lZ~ En de SDAP-afdeling-'s-Hertogenbosch, welnu ...... dat was Hendrik Spiekman. Alles
wat macht had in 's-Hertogenbosch of op weg was te verkrijgen, was fel op
hem gebeten. De politie deed niet anders dan al zijn activiteiten in het vizier houden. Binnen de rooms-katholieke beweging wierp Prinsen zich op
als zijn belangrijkste tegenspeler. Hij noemde Spiekman "die schreeuwerd uit het Ruwe Noorden".12~ De Bossche commissaris van politie omschreef hem eens als "een lastig sujet, dat tot alles in staat moest worden
geacht".12Z
~ ta) De Volkstribuun, 29 september 1894.
~ 19) De V'olkstribuun, 13 oktober 1894.
~Z~) GAH, Van Rooy, t.a.p.
12~) DeNoordbrabarzter, 20 november 1894.
i2z) GAH, Oud-archief gemeentepolitie 's-Hertogenbosch, t.a.p., brief van de commissaris
van politie aan B en W, 14 mei 1895.
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Van Rooy, in 1894 lid geworden van de SDAP, sprak vol bewondering
over de jonge Hendrik Spiekman. De nog maar 20-jarige Groninger had
het moeilijk in 's-Hertogenbosch. "Hij kon hier geen fatsoenlijk ordentelijk kosthuis krijgen, dat vond hij wel te Vught. Hij werd gemeden alsof hij
melaatsch was, iemand van niks. Ruim een jaar hield hij het vol en vertrok
naar Rotterdam. Daar bleek het manneke van niks toch iemand te
zijn".123 De propaganda voor de jonge SDAP moet hij zonder terughoudendheid gevoerd hebben. De berichten van de commissaris van politie in
's-Hertogenbosch wijzen tenminste op niets anders.

De Vollsstribuun vond in Spiekman een correspondent, die een grote regelmaat in zijn berichtgeving wist te leggen. Maar wat zo mogelijk nog belangrijker was, in zijn beschouwingen en anekdotisch getinte verslagen
legde hij een scherpte aan de dag, die nieuw was voor de Bossche verhoudingen.
b. "Het schandaal is van de straat"
Kritischer en klassebewuster waren de gangen van notabele Bosschenaren nog niet eerder gevolgd. Als hij er weet van had, bleef geen affaire
of magistraat onbesproken. Zijn belangstelling voor de Bossche gemeenteraad was een concrete aanwijzing voor de nieuwe politieke oriëntatie
van de sociaal-democratie. En omdat hij als 'gestuurd' propagandist, als
buitenstaander zogezegd, vrijelijk te werk kon gaan, was er voor Spiekman weinig te verliezen en zoveel meer te winnen. Gedurende zijn Bossche tijd verhaalde De Volkstribuun van meer Bossche affaires en schandaaltjes dan ooit eerder het geval was geweest. "De Bossche gemeenteraad bestaat puur uit vroede vaderen! Wie dat niet gelooft, die is een
ongeloovige, die al te nauw kijkt. De een is al deftiger dan de andere. Alles wat de Heeren doen, is wèl gedaan ...... Alles kan de toets der kritiek
doorstaan ...... Alles wordt rijp en wijselijk overwogen ...... Zou 't waar
zijn`?", schreef Spiekman vol sarcasme en ongeloof, naar aanleiding van
de zoveeLste 'affaire'. Het ging om knoeierij met bouwactiviteiten aan de
Vughterpoor[.1z`~ "De Burgemeester ging aan 't speechen; hier een decoratief, daar 'n extra decoratief. Hier een elleboog, daar eene doorluchtigheid", schreef Spiekman naar aanleiding van de "koninginne-drukte"
rondom het aanstaande bezoek van koningin-regentes Emma en haar
dochter Prinses Wilhelmina.~~-''
i23) GAH, Van Rooy. t.a.p.
12;) De Volkstribuun. 22 september 1894.
~~s) De Volkstribuun. 23 maart 1895.

65

De

gemeenteraad

had

in een 'openbare' raadsvergadering,
f 20.000,- uitgetrokken. En geheel in de stijl van zijn scherpe blik op
de sociale tegenstellingen schreef Spiekman op 6 april 1895: "Immers
dezelfde gemeenteraad die uit de gemeentekas f 20.000, - opneemt en
die ze stopt in 't meest onnutte werk wat er gedaan kan worden, diezelfde
gemeenteraad beraadslaagde niet lang geleden nog over den ellendigen
staat, waarin veel arbeiderswooningen verkeeren, o.a. die van den broer
van den burgemeester, die eenige krotwoningen in de Diepstraat heeft
staan. Over die kwestie is nu, sedert dien nog geen woord meer gerept".126

Het bezoek van de koningin-regentes werd door Spiekman aangegrepen om een reeks van sociale misstanden aan de kaak te stellen. Gerelateerd aan de, voor die dagen, hoge uitgaven voor de festiviteiten kwamen
die misstanden op hun scherpst tot uitdrukking. Censuur, laat staan zelfcensuur, kon Spiekman niet weerhouden van commentaren, waarin persoonlijk feilen ten volle tot uiting werd gebracht.
Zo moest de broer van de burgemeester Van der poes de Willebois het
ontgelden als eigenaar van krotwoningen in Tolbrugstraat, Diepstraat en
St. Jacobskerkhof. In dit verband moest ook het r.k. kerkbestuur als ge.
deeltelijk eigenaresse van dergelijke panden de nodige kritiek toucheren.
De laksheid van het Bossche gemeentebestuur werd volgens Spiekman
juist daardoor veroorzaakt. "Onbewoonbaar, krotten waar menschen
vervuilen en ziek moeten worden, die morgen aan den dag met den grond
gelijk gemaakt moeten worden en die plaats moeten maken voor gezonde, ruime woningen, ziedaar 't beste uitgedrukt".127 Nog kwader maakt
Spiekman zich naar aanleiding van een bericht in het satyrisch blad
Asmodée. Dit te Amsterdam verschijnend blad had lucht gekregen van
een affaire waarover Spiekman schreef: "In Asmodée wordt er op gewezen hoe snoode de burgemeester poes de Willebois, steeds heeft verzwegen en de Bossche bladen, idem, hoe in de stad de pokken heerschen,
waarschijnlijk uit vrees dat een paar dure dames wegblijven en ...... de
heeren geen lintje en geen lekker middagmaal kregen. Als de Koningin
toch de pokken eens kreeg? ...... Zeer juist! Maar als de burgemeester
geen lintje kreeg. Dat ware immers veel erger. Wat kinderboel".128
De gebeurtenissen en de berichtgeving in Asmodée en De Volkstribuun
waren ook de Bossche arts Godefroy niet ontgaan. In een gemeente1z~) De Volkstribuun, 6 april 1895.
~~~) De Vnikstribuun, 6 april 1895.
~ Z~) De Volkstribuun, 13 april 1895.
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raadsvergadering wees deze actieve en sociaal bewogen arts op de grote
onachtzaamheid met de pokken, door het Bossche gemeentebestuur tentoongespreid. Zelfs het registreren van gevallen van deze gevreesde ziekte werd schromelijk verwaarloosd, aldus deze arts. Spiekman deinst er
niet voor terug om opnieuw de burgemeester als eerst verantwoordelijke
aan de kaak te stellen.
De verwikkelingen rond het bezoek van de koningin-regentes hielden
Spiekman sterk bezig. Omdat hij zich realiseerde, dat de kleine SDAPafdeling niet in staat was invloed uit te oefenen op de houding van de arbeidersklasse hield hij het op een aanklagend signaleren van de 'Oranjewaanzin' in 's-Hertogenbosch. "Een kruipen was 't, zijn hele bestaan.
Eén buigen voor den rijke, een volgen der bedriegers"; schreef hij over de
houding van de RKWB. De kobperatieve houding van deze werkliedenvereniging stond volgens Spiekman min of ineer model voor de houding
van andere invloedrijke Bossche arbeiders en ambachtslieden.129 Hij
kon daarom slechts meewarig het hoofd schudden toen hij moest vernemen dat voor sommige arbeiders in de Diepstraat, een ware armoestraat,
het bezoek van de koningin-regentes aanleiding was om de naam van deze
straat te veranderen in Wilhelminastraat. Met gevoel voor realisme
schreef Spiekman: "als dit een middel is beetere wooningen te krijgen kan
't ons niet schelen, maar anders vinden we 't een flauwekulletje".13o
In de voorbereidingen van het feest was Spiekmans optreden voor de
plaatselijke autoriteiten een dissonant. Terwijl velen hun best deden om
het koninginnebezoek aan te grijpen om maatschappelijke tegenstellingen
te verdoezelen, aldus Spiekman, hield hij de Bossche arbeiders voor:
"Rechten vragen of ze eischen, dat moeten werklieden. Niet kruipen voor
rijke parvenues doch rechtop staan, trotsch hun vereelte handen, verachtend, verachtend al wat ledig gaat".131

Tussen april en augustus was sprake van intensieve correspondentie
tussen de commissaris van politie te 's-Hertogenbosch en kollega's in andere steden. De Bossche politiecommissaris wilde zich op deze wijze op de
hoogte stellen van de bewegingen van anarchisten en sociaal-democraten.
Beiden hadden immers hun anti-monarchistische gezindheid nog gemeen. ALs voorzorgmaatregel pleitte daarom de Bossche commissaris
voor een verbod op ook maar enige colportage- of verkoopactiviteit gedurende de dag dat de koningin-regentes de stad met een bezoek zou verei29) De Volkstribuun, 20 mei 1895.
13~) De Volkstribuun, 6 juni 1895.
13~) De Volkstribuun,20 mei 1895.
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ren. Met het doel te voorkomen dat "Spiekman of anderen grappen uit willen halen met socialistische bladen" stelde de burgemeester voor in de
plaatselijke pers een verbod te annonceren op "het aanbieden van koopwaar hoe ook genaamd". Er was een onmiskenbare vrees te lezen in de
correspondentie voor de agitatorische talenten van Spiekman. Hij eindigde zijn schrijven als volgt: "Mocht de rechter op een dergelijke publikatie
geen vervolging willen instellen, doet niets ter zake. Ik handel alsdan op
wettige wijze en het schandaal is van de straat af".132
De plaatselijke autoriteiten hadden enig recht tot vrees. A1 slaagde
Spiekman er dan niet in de SDAP in's-Hertogenbosch een massale aanhang te bezorgen, zijn vlijmscherpe artikelen in De Volkstribuun beïnvloedden de plaatselijke politiek wel. Dat was nog eens in het bijzonder tot
uitdrukking gekomen in april 1894. Spiekman stelde in een bijdrage enige onverkwikkelijkheden aan de kaak rond werkzaamheden aan de Vughter Poort. Er was f 12.000, - uitgegeven voor werkzaamheden ter verbetering van de bouwkundige toestand. Te korte heipalen en slechte fundamenten hadden al snel tot gevaarlijke verzakkingen geleid. Spiekman
legde de schuld geheel bij het slechte aannemingssysteem van de vroede
vaderen in 's-Hertogenbosch.133 Die zagen zich genoodzaakt een onderzoek in te stellen. De kwestie werd tot op de bodem uitgezocht. De verantwoordelijke architect, Kerkhof genaamd, moest het uiteindelijk ontgelden.
Hendrik Spiekman woonde namens de afdeling Den Bosch van de
SDAP, het partijcongres bij van 1895. Zijn inbreng op dit congres was
vooral uit zijn eigen ideeën en inzichten geboren en zoveel minder uit die
van de BosscheSDAP-afdeling. Op het SDAP-congres sprak W. Vliegen
zijn bewondering uit over Hendrik Spiekman vanwege diens grote bijdrage aan het succes van De Volkstribuun in de Zuidelijke streken. Want De
Volkstribuun was op dat moment het best lopende periodiek van de jonge
SDAP.

Spiekman heeft tijdens zijn Bossche verblijf veel initiatieven ondernomen. Een drankbestrijdersvereniging, een vrouwenorganisatie, een afdeling van de bij het Nationaal Arbeids Secretariaat aangesloten sigarenmakersbond, dat alles was het gevolg van zijn initiatieven. Zolang hij in 'sHertogenbosch was, bestonden deze verenigingen. Zijn vertrek betekeni3z) GAH, Oud-archief gemeentepolitie ' s-Hertogenbosch, t.a.p., brief van de commissaris
van politie aan B en W, 30 april 1895.
~~3) De Volkslribuun, 22 september 1894.
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de ook het einde van deze verenigingen. Pogingen om metaalbewerkers
en typografen te organiseren binnen de zelfstandige vakorganisatie
mislukten al tijdens de als oprichtingsvergadering bedoelde bijeenkomsten die door Spiekman georganiseerd waren.134 In maart 1896 hield
Hendrik Spiekman het voor gezien in 's-Hertogenbosch. Hij trok naar
Rotterdam waar hij bijvoorbeeld als voorman van de beweging onder typografen tot volle ontplooiing zou komen. De Bossche politie was opgetogen toen deze kon melden dat hij met "pak en zak naar Rotterdam" was
vertrokken, waar hij letterzetter bij het blad De Vrijdettker zou worden.135
Terecht brengt de commissaris van politie Spiekmans vertrek in verband met het ontbreken van iedere socialistische activiteit in de maand
maart met De Volkstribuun. Er was geen andere Bossche SDAP-er bereid
gevonden de colportage over te nemen. Einde maart van het jaar 1897
schreef de commissaris hetzelfde. t36 Op 2 mei 1896 was er ook al de
constatering dat er op 1 mei geen beweging onder de werklieden of sociaal-democraten was. "Niet eenig teken van leven, hoe ook genaamd is
gegeven". i 3 ~ ~

Op een moment dat Hendrik Spiekman in Rotterdam en landelijk al furore maakte, schreef hij over de toestand in 's-Hertogenbosch: "Het is
geen fabrieksstad. Dat neemt niet weg dat ook hier duizenden arbeiders
op kleinere fabrieken of sigarenmakerijen, op drukkerijen enz., enz. hun
brood verdienen. Hun toestand echter laat zich moeilijk schetsen, de loonen van de typografen zijn bijzonder laag en de sigarenmakers, die er zeer
velen zijn, weet ik alleen dat ze behooren tot de meest armoedigen en
diepst gezonkenen der arbeidersklasse, dat zij bewonen, de oudste onooglijkste krotten, en hun redelijk en verstandelijk peil, op enkele uitzonderingen na, zeer laag staat".13s Uiteindelijk moet Spiekman zelf ook opgelucht zijn geweest, toen hij hoorde dat hij naar Rotterdam kon. Over zijn
taak schreef W. Vliegen ooit: "Het pioniersschap in Noord-Brabant was
echter geen benijdenswaardig baantje. Colporteerende te 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Tilburg, Bergen op Zoom, Breda, Waal~~3) De Volkstribuun, 14 april 1894.
~3') GAH. Oud-archief gemeentepofitie ' s-Hertogenbosch, t.a.p., brief van de commissaris
van politie aan B en W, 7 maart 1896.
'~~) GAH, Oud-archief gemeentepolitie's-Hertogenbosch, t.a.p., brief van de commissaris
van politie aan de burgemeester, 30 maart 1896.
~3') GAH, Oud-archief gemeentepolitie's-Hertogenbosch, t.a.p., brief van de commissaris
van politie aan de burgemeester, 2 mei 1896.

~~H) De Nieuwe ~jd, maart 1900; Spiekman, lets overden toestand der arbeiders in het Zuiden,
519.
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wijk, had hij het meer dan eens hard te verantwoorden. Te Breda en Waalwijk werd hij eens zwaar mishandeld. Op den duur was dit niet vol te houden voor iemand die zo alléén stond en Spiekman vertrok naar
Rotterdam". ~ 3y
~ 6. S DA P, Vrije socialisten; 1896-1903
De oprichters van de SDAP waren dan wel optimistisch over de mogelijkheden van de sociaal-democratie, het begin van de nieuwe partij was
ronduit aarzelend. Tot 1897 bleef de SDAP een kleine sekte, door sommige ook wel aangeduid als een 'staf zonder leger'. De Tweede-Kamerverkiezingen in dat jaar waren nodig om de partij over het moeizame begin
heen te helpen. Een bescheiden uitbreiding van het kiesrecht droeg ertoe
bij dat de SDAP op drie zetels uitkwam. Er was een mogelijkheid om het
gelijk inzake de kwestie 'parlementair-anti-parlementair' te bewijzen.
Aangezien, zeker rondom de eeuwwisseling, zich de 'eerste lente van een
sociale wetgeving' aankondigde kreeg de SDAP de mogelijkheid zichzelf
in propagandistische zin te versterken.
Dat lukte, mede omdat de Socialistenbond door onderlinge verdeeldheid en organisatorische zwakte, er niet in slaagde, zichzelf als serieus
concurrent van de SDAP te ontwikkelen. In de Socialistenbond waren na
augustus 1894 diegenen verenigd die de anti-parlementaire koers van de
SDB wilden handhaven. Deze Socialistenbond slaagde er nimmer in een
duidelijke koers uit te zetten. Tijdens de Tweede-Kamerverkiezingen van
1897 waren er leden van de Socialistenbond, die notabene meewerkten
aan de verkiezingscampagne van de SDAP. Nadat zowel Domela Nieuwenhuis als Christiaan Cornelissen de'Bond' verlaten hadden, verviel deze tot een sekte. In 1898 was het aantal afdelingen teruggevallen van 87
naar 17. Rond de eeuwwisseling traden de laatst overgeblevenen - nog
geen tweehonderd - toe tot de SDAP.14o
Ferdinand Domela Nieuwenhuis richtte het blad De Vrije Socialist op.
Tot 1951 zou het blijven verschijnen. Het zou tot platform van een aantal
vrij-socialistische groepen in Nederland worden.lal

i39) Vliegen, a.u,., 382.

~~") Van Hulst, e.a., Het roode vaan.del volgen wij. 15.
~ ~ ~ ) De Vrije Socialist, 1898.
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a. "Deze zes tellen wel voor twaalf"
Zelfs geen werkliedenverenigingen bestaan er in dit 'klerikaal gat',
schreef De Sociaal-democraat in 1898.~`~Z Het bericht gaf een vertekend
beeld van de toestand. Er bestond immers tenminste een afdeling van de
Nederlandsch-Belgischen Internationale Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond, kortweg N I S en TB . Maar die werd in 's-Hertogenbosch gedomineerd door persoonlijkheden, die allerminst de nieuwe sociaal-democratische richting waren toegedaan. Dat was bijvoorbeeld ook de ervaring die L. Willems opdeed. In augustus 1900 deed hij een oproep op een
vergadering van de plaatselijke afdeling van de NIS en TB. Deze bijeenkomst stond in het teken van de aantasting van het verenigingsrecht. Dat
euvel achtervolgde deze groep georganiseerde sigarenmakers vaker. Willems werd staande de vergadering bijna weggehoond. Dat overkwam ook
de inleider Barneveldt, gezonden door het hoofdbestuur van de NIS en
TB, toen al gedomineerd door'moderne' vakbondsideeën. Beider oproepen om zich aan te sluiten bij de SDAP ontmoetten slechts spotternij en
vijandige reacties.143
In de brief aan het partijbestuur, gedateerd 7 augustus 1900, was Willems overigens wel optimistisch: "Met genoegen kan ik U melden, dat wij
hier in Den Bosch een afdeeling hebben. Ze bestaat voorlopig uit zes leden, maar wij hopen, dat ze binnenkort verdubbeld zal worden. Dat is zeker. Deze zes tellen wel voor twaalf want allen zijn niet alleen vol vuur maar
nogal goed onderlegd".1 ~~
Willems werd door de ontwikkelingen in het ongelijk gesteld. Nog geen
maand later verzocht hij het partijbestuur om een spreker. Het moest een
bekende zijn, die wat publiek lokte, alleen al vanwege zijn naam. De voorkeur werd uitgesproken voor Henk van Kol, zuiderling en bekend in deze
kontreien. Tekenend was het feit, dat Willems verzocht de kosten voor rekening van het partijbestuur te laten. De afdeling telde immers slechts 10
leden en miste de noodzakelijke draagkracht.145

In maart 1901 was het opnieuw Willems, die verzocht om het partijcongres te mogen bijwonen. De afdeling kon deze eenmansdelegatie echter
nog steeds niet bekostigen. "Kan ik het congres niet bijwonen als provinci-

~}z) De Sociaalderrcocraat, 4 oktober 1898.
~ 3'~) I ISG. Archief SDAP, afdeling 's-Hertogenbosch, brief van afdelingssecretaris aan het
partijbestuur, 7 augustus 1900.
i st) I I5G, t.a.p., brief van
de afdelingssecretaris aan het partijbestuur, 7 augustus 1900.
~}') IISG, t.a.p., brief van de afdelingssecretaris aan het partijbestuur, 3 september I900.
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aal vertegenwoordiger, voor kosten van de partij".146 Zonder propaganda-orgaan met slechts tien leden waren de mogelijkheden nog steeds beperkt.

Inmiddels was er ook een sigarenmaker onder de leden. Het was Henk
Naarden, woonachtig in de Tolbrugstraat, temidden van heel wat collegasigarenmakers. In deze straat had het vrij-socialisme al de overhand, zoals
in de meeste sigarenmakersstraten van's-Hertogenbosch. Naardens aanwezigheid ín de SDAP was niet voldoende om een brug te slaan naar andere sigarenmakers. Dat zou de levensvatbaarheid van de afdeling vergroot hebben.
"Op de laatste vergadering is besloten om nu de afdeeling eens flink op
pooten te zetten, er zal begonnen worden met een h.h. reglement te maken", schreef Naarden nog in opgetogen stemming aan het partijbestuur
in oktober 1901.147 Nauwelijks drie jaar later vertrok de geboren Amsterdammer naar elders, de ritmiek van de'Wanderschaft', de zwerftocht van
de sigarenmaker volgend.148 Willems verhuisde in diezelfde periode naar
Tilburg, waar hij bij de opbouw van de SDAP-afdeling meer succes zou
oogsten. De Bossche afdeling hield eerder op als zodanig te bestaan. Teveel nog was men afhankelijk van personen, die in 's-Hertogenbosch
slechts een tijdelijke vestigingsplaats zagen. Dat euvel zou de SDAP nog
een aantal jaren achtervolgen, althans in 's-Hertogenbosch. Meer dan het
'vroege' socialisme was de sociaal-democratie een importverschijnsel
Het verdween gemakkelijk met het vertrek van die leden, welke beroepshalve - vooral spoorwegarbeiders -'s-Hertogenbosch voor een andere
vestigingsplaats verwisselden.
Postbesteller Van Rooy, wiens levensverhaal wij reeds eerder citeerden, was een van degenen die als getogen Bosschenaar in de stad bleef.
Echter in 1903, vlak na de spoorwegstakingen, zegde hij wel zijn lidmaatschap van de SDAP op. Niet zozeer onvrede met de politieke en ideologische koers van de partij bracht hem tot die stap alswel de massieve tegenwerking die hij allerwege als SDAP-lid in 's-Hertogenbosch ontmoette.
"Ik bleef zoo niet doormodderen want zooals het nu gesteld is moeten wij
altijd een verstrooide sekte blijven", schreef hij in zijn memoires. Hij bleef
abonnee op Ket Volk en volgde de ontwikkeling van partij en 'moderne'
vakbeweging op de voet. Dat deden volgens hem meer Bosschenaren,
"zonder evenwel een actief deel in de beweging te nemen".149
~ s~') 11 tiC, t.a.p., brief van de afdelingssecretaris aan het partijbestuur, 2 maari 1901.
~ F~ ) I I tiC, t.a.p., brief ~an de afdelingssecretaris aan het partijbestuur, 13 oktober 1901.
~ Fs) De Fakkel, 8 oktober 1904.
~ tU) GA H, Van Roov, t.a.p.
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In 1903, het jaar van de spoorwegstakingen, bestond er in 's-Hertogenbosch geen SDAP-afdeling meer. De loop van de gebeurtenissen in 'sHertogenbosch, gedurende dat tumultueuze voorjaar, zou er door beïnvloed worden.

b. De Fakkel
In 1897 'verhuisde' Willem Vliegen, daartoe aangespoord door de partijleiding van De Volkstribuun naar De Sociaal-democraat. De Volkstribuun moest voor dit blad zelfs het veld ruimen. Vele jaren later zou De
Vrankrijker deze stap van de nodige kritische kanttekeningen voorzien.
Immers hoe ambitieus de plannen inzake De Sociaal-denaocraatook waren, onder aanvoering van het 'politieke en journalistieke drijven' van
Troelstra, het blad was in geen enkel opzicht in staat de rol van de regionale periodieken over te nemen. Het blad was landelijk georiënteerd en had
weinig of geen aandacht voor hetgeen de afdelingen en gewesten beroerde. Zeker de'moeilijke' gewesten kwamen er al heel bekaaid vanaf. Ook
onder de sociaal-democratisch gezinde arbeiders bereikte het blad nimmer grote aanhang. "Er is met grof geschut gewerkt om de prijsopslag van
veertig tot zestig cent te verhogen (daarna tot één gulden), te bagatelliseren" schreef De Vrankrijker naar aanleiding van de partijdwang' die ooit
nodig was om het blad niet onder de tweeduizend abonnees te doen dalen.l'~ Het blad zelf deed er in die dagen alles aan zichzelf onmisbaar te
schrijven. Partijtrouw en abonnement werden op nogal harde wijze met elkaar verbonden: "Hij, die wegens de prijsverhooging het blad opzegt, bezit geen lood liefde voor zijn partij, geen lood toewijding aan zijn beginsel,
twee cent in de week kan ieder betalen".lsi

Met steun van de landelijke partij handhaafde het blad zich, maar het
kon de behoefte aan regionale berichtgeving niet voldoende beantwoorden. Met enige regelmaat bleven regionale periodieken actief in het voorzien in die behoefte. Juist voor plaatsen en streken in ons land, waar de socialistische beweging als organisatie maar moeizaam op gang kon komen,
was het geschreven woord 'ter ontsluiting' al heel belangrijk. Ue Volkstribuun en De Voorwaarts hadden gedurende hun bestaan reeds getoond dat
hun verschijning al voldoende was om de machtigen tot reactie tegen het
socialisme te brengen.
Gedurende de jaren 1902-1904 werd ten zuiden van de Dordtse eilan~'e) De Vrankrijker, Het wen~ende woord. 5.

~'~) DeSociaaldemocraat.l4september1898.
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den door de S DA P gewerkt met De Fakkel, orgaan van de socialisten in
Noord-Brabant. Jan Bergmeyer, nog maar kortgeleden uit de Socialistenbond overgekomen, voerde de redactie van dit bescheiden periodiek.l'2
Bescheiden zou De Fakkel blijven. De SDAP-leiding had toen immers al
haar hoop en aandacht geconcentreerd op versterking van het landelijk
verschijnend dagblad Het Volk. In de periode dat, nogal onregelmatig,
met het blaadje in 's-Hertogenbosch gecolporteerd werd, bestond er geen
afdeling meer. De propagandistische waarde van het periodiek bleef om
deze reden beperkt. Ging de kolportage met het blad in 's-Hertogenbosch
moeizaam, evenzo was dat het geval met het Bossche correspondentschap.
In vergelijking met de berichtgeving uit Tilburg en Breda was die over
en uit 's-Hertogenbosch ronduit mager. Als spreekbuis van de sociaal-democratie kon dit blad de gebeurtenissen in en rondom de kleine Bossche
arbeidersbeweging slechts vanaf de zijlijn gadeslaan. Zo was de belangrijkste niet-confessionele vakorganisatie in 's-Hertogenbosch, de NIS en
TB practisch in handen van vrij-socialisten.
Interessant was de verschijning van het periodiek echter wel, al was het
maar vanwege de consequente poging sociaal-democratie en christendom
naar elkaar toe te praten. Er was gedurende het gehele bestaan van De
Fakkel veel aandacht voor de verhouding tussen socialisme en godsdienst.
In de jaargang van 1902 publiceerde met enige regelmaat 'een R.K.
Priester' beschouwingen over dit vraagstuk. In Eindhoven hadden sympathie voor het socialisme èn katholieke levensbeschouwing geleid tot het
merkwaardige fenomeen van een 'christelijke arbeidersvereeniging de
Eendracht'. ~ s3

"Socialisme en ongeloof kunnen samengaan, maar ook socialisme en
geloof sluiten elkander niet uit, ofschoon velen in dit laatste punt falen en
meenen dat socialisme en geloof elkaar moeten bestrijden. Men kan katholiek zijn en socialist. Immers geene der waarheden van het katholieke
geloof wordt aangevallen of bestreden door het socialisme", schreef een
'r.k. priester'.~'`~ Over de mogelijkheden van sociaal-voelende priesters
via de door de r.k. kerk voorgehouden wegen iets te doen tegen armoede
en sociale ellende was hij uitgesproken negatief: "En wanneer men dan
zoo iemand (arme tobber) alleen den mageren troost kan geven van: wees
1iz) DP Fakkel, I 902-1904.
~'3) Jaarboek noor de geschiedenis t,an de a~rbeidersbevoeging 1980, Giebels, De Eendracht en
het ontstaan tan de SDAP-afdeliag irz Eiadhoverz, 144-189; De Fakkel, 19 juli 1902.

~'') UeFnkkeL 19juli 1902.
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maar tevreden, draag Uw lijden met geduld, dan gevoelt men ten volle al
het ijdele onbeduidende eener dergelijke opbeuring en men wenscht in
zijn hart de ongerechtigheden, die er bestaan in de maatschappij en de
schreeuwende sociale wanverhoudingen".~'~ Dezelfde 'r.k. priester'
moet zich zijn eigen ervaringen bewust zijn geweest, toen hij schreef: "De
geestelijkheid is den werkman niet kwaad gezind, maar velen worden tegengehouden door druk van bovenaf, door vrees, de werkgevers tegen
zich te krijgen".lsb

Katholieke arbeiders werden opgeroepen zich aan te sluiten bij 'him socialistische broeders'. Geheel in die lijn werd de RKWB uiterst kritisch
bejegend. "De leden van dezen bond werken onder geestelijke voogdijschap in de stad waar ze gevestigd zijn, zij zijn opgericht om het voortdringen der socialistische gedachten onder de werklieden te beletten". ~' `
De Fakkel slaagde er niet in de SDAP-afdeling nieuw leven in te blazen.
Nog minder succes hadden de beschouwingen van de 'r.k. priester'. Arbeiders werden niet echt weerhouden van aansluiting bij een katholieke
organisatie. De spoorwegstakingen en hun gevolgen voor 's-Hertogenbosch zouden eerder tot het tegendeel leiden.
Die turbulente beweging in het vroege voorjaar van 1903 was overigens, zonder vermelding van de sociaal-democratische stokpaardjes, met
enthousiasme begroet. Eenkennig was De Fakkel niet. Als een beweging
of groepering niet onder'geestelijke voogdij' stond en pogingen deed het
lot van de arbeiders te verbeteren, kreeg ze een vriendelijk onthaal. Terwijl in De Sigarenmaker, de Bossche NIS en TB-afdeling al te kijk werd
gezet als 'anarchistische' groep, schreef De Fakkel in lovende termen over
'een bloeiende afdeeling'.1'8 In juni 1903 werden de lezers opgeroepen
te stemmen op de kandidaat van de'Arbeiderskiesvereeniging' bij de aanstaande provinciale statenverkiezingen, D. Stoop. Alles beter dan een katholieke of notabele kandidaat, moet de redacteur gedacht hebben.l''y

In februari 1904 werden Naarden, WiDems en Harsman nog genoemd
als agenten van De Fakkel. Van een SDAP-afdeling werd niet meer gerept. In hun - onregelmatige - correspondenties uit 's-Hertogenbosch was
wel te lezen, dat de perspectieven niet bijster groot waren. Het enige bloeiende was de plaatselijke afdeling van de NIS en TB.1~'~ Er kwam echter
~'s)
~'~')
~")
~'s)
~'`')

DeFakkel, 19juli 1902.
DeFakke1.26juli 1902.
De Fakkel, 6 september ] 902.
De Fakkel. 7 september 1903.
De Fakkel. 6 juni 1903.

16") De Fakkel. 1 februari 1904.
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geen SDAP-afdeling meer uit voort. De tegenwerking, waarover ook Van
Rooy sprak, was blijkbaar te groot. De postbesteller herinnerde zich voornamelijk de tegenwerking ter rechterzijde. Voor een stad, die zich haar
status als katholiek bestuurscentrum meer bewust werd, was dat feit niet
zo opmerkelijk. Veel meer was dat het geval met de'tegenwerking' ter linkerzijde. Zo scherp lagen de tegenstellingen tussen sociaal-democratie en
vrij-socialisme inmiddels wel, dat beide stromingen zich vooral lieten leiden door hetgeen ze van elkaar scheidde. Dat het vrij-socialisme in's-Hertogenbosch enige invloed had onder de sigarenmakers was dus van grote
betPkenis.
c. De Vrije Socialisten
Zonder pretenties waren sommige anarchisten niet. Reindorp zei in
1897 bijvoorbeeld: "De erkenning dat het revolutionnair socialisme niet
afhankelijk is van het behoud eener partijorganisatie, dat het door zijn
werkelijkheid en waarheid steeds moet blijven voortwerken en dat een geheele vernieuwing der menschelijke samenleving, zooals het anarchistisch socialisme bedoelt, een andere wijze van maatschappelijke groepering als tot nog toe noodig maakt". Reindorp deed hiermee een poging
het optreden van F.D. Nieuwenhuis te kenschetsen tijdens het congres
van de Socialistenbond in 1897.161 In 1898 hield de'éminence grise' van
de Nederlandse arbeidersbeweging het voor gezien in de Socialistenbond.
Veel SB-leden stonden te ambivalent in hun keuze vóór sociaal-democratie of vóór 'vrijheidslievend' socialisme. Nieuwenhuis richtte zich sedert
die tijd op zijn redacteursschap van De Vrije Socialist.
Rondom dit orgaan zou zich het vrije socialisme ontwikkelen. Het zou
een markante beweging worden. Van een landelijk-opererende partij, zoals de SDAP, was in het geval van de vrije socialisten geen sprake. Federatief was het samenwerkingsverband tussen groepen in het land. Heette
het niet dat "de bevrijding van de arbeidersklasse het werk van de arbeidersklasse zelve moet zijn?". tb2 De plaatselijke vrij-socialistische groepen, veelal voorgegaan door een kleine groep actieve propagandisten, beschikten over een grote mate van autonomie. Een centraal bestuur op landelijk niveau werd ten enenmale afgewezen. 'Slechts' het charisma van
Domela Nieuwenhuis en het blad, De Vrije Socialist, gaven de vrij-socialis~~ ~) Dornela ~icuwenhuis. Vaa chris~~en tot anarchist, 447.
~~'z) De Tobaksbetoerker. ] 903 en verder, genoemd citaat werd steeds als 'lijfspreuk' van dit
orgaan gehruikt.
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tische propagandaclubs in organisatorische zin iets van een landelijke beweging.
De Vri,je Socialist als bron citerend stelt Ruter zich nogal kritisch op ten
aanzien van de perspectieven van de vrij-socialistische beweging. "De
vrij-socialistische groep rond Domela Nieuwenhuis, die deze [lees anarchisme] abstracte denkbeelden aanhing, was niet groot en zeer weinig homogeen: waarachtige maar wel zeer onpractische idealisten".lh'; Tegelijkertijd benadrukt hij ook, dat de grote mate van autonomie en het fel beleden individualisme van de geest gemakkelijk tot ideologisch- en
persoonlijke getinte tegenstellingen aanleiding gaven. Een succesvolle
maatschappelijke beweging werd het vrij-socialisme mede hierom
nimmer.

De kleine groep Bosschenaren, die enigerlei vorm van socialisme aanhing, liep niet warm voor de sociaal-democratie en de nieuwe ideeën over
een moderne vakorganisatie. Meer affiniteit, meer sympathie was er met
en voor het vrije socialisme van Domela Nieuwenhuis.
In 1898 schreef De Vrije Socialist opgetogen over 's-Hertogenbosch:
"Gelukkig heeft het socialisme bres geschotenin de hoofden van veel Bosschenaars en zijn er een massa, die het zoo heel plezierig niet vinden, dat
hun goed geregeld in den lommerd is; dat, dat goed op de week is gekocht
dus hun eigendom niet is en dat de vrouw des maandags geen cent rijk is
als bakker en kruidenier zijn betaald".ic'4 Ongewild bevestigde de commissaris van politie dit feit, toen hij in 1899 melding maakte van het bestaan van "een bekende groep socialisten, voornamelijk sigarenmakers". tbs
Gezien het noodlijdende bestaan van de SDAP, die zelfs nauwelijks
nog leden had in 's-Hertogenbosch, moet dit wel op de Vrij-socialisten geduid hebben. Dat de vrije socialisten vertrouwen hadden in zichzelf en in
hun mogelijkheden, bleek wel uit het feit dat het 'bericht' van de commissaris van politie om niets minder ging dan een verslag van een openbare
bijeenkomst in het café de Unie, waar tevens een drankbestrijdersvereniging werd opgericht. Meer dan zestig sympathisanten of geïnteresseerden
luisterden naar een rede van W. van der Sluis, onderwijzer te Groede onder de titel "Wat is Uw plicht?". Veelbetekenend was het dat onder de
geïnteresseerden, verscheidene personen waren die enkele jaren later in

1fi3) Riiter, a.u., 82.
~~ti) De VrijeSocialist, 5 november 1898.
~'") GAH, Oud-archief gemeentenpoGtie's-Hertogenbosch, t.a.p.. brief van de commissaris
van politie aan de procureur-generaal, 13 februari 1899.
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de sigarenmakersbeweging van hun 'anti-politieke' en anarchistische opvattingen blijk zouden geven.lbt'
De drankbestrijdersvereniging paste geheel in de stijl van de toenmalige
arbeidersbeweging. Tenslotte ging het om meer dan maatschappijbeschouwing, het was ook een levenswijze. De integratie van maatschappijbeschouwing en levenswijze werd door verscheidene vrij-socialisten in 'sHertogenbosch in de praktijk gebracht. Sjef Stinkens moet zo iemand geweest zijn. Omstreeks 1901 kwam voor het eerst zijn naam voor in De Vrije
Socialist. Hij was toen 22 jaar en werkzaam bij Goulmy en Baar. Toen was
hij al enthousiast voorstander van het 'vrijheidslievend socialisme' en 'de
algemeene werkstaking'. th' Later zou hij geheelonthouder, vegetariër en
propagandist van de neo-malthusiaanse bond worden. En al evenzeer in
de lijn van wat toen bij elkaar hoorde, was hij vrijdenker in godsdienstzaken en anarcho-syndikalist in vakbondsaangelegenheden. Over het
drankmisbruik schreef hij ooit: "Weg met die heeren geestelijken en matigheidssprekers met een vijf en veertig flesschen oude klare in hun kelder, want deze zijn mede schuld van die ellende".16s
Tussen 1900 en 1914 was Sjef Stinkens, geboren en getogen Bosschenaar, een van de belangrijkste propagandisten van de 'Vrij-socialistische
propagandaclub' in 's-Hertogenbosch.
Hoezeer 'leidinggevend zijn' ook buiten het idioom van het vrije socialisme viel, de rol van persoonlijkheden was ook in deze groep onmisbaar.
In bepaalde mate mochten de 'vrijen' dan geworteld zijn onder een beperkt deel van de Bossche arbeidersklasse, weinigen, zeer weinigen hadden de moed, desnoods dagelijks, openlijk propaganda te bedrijven voor
het Vrij-socialisme. In die tijd moet Sjef Stinkens tot de gangmakers van de
vrij-socialistische groep in 's-Hertogenbosch behoord hebben. Hij
schreef, colporteerde en organiseerde.
"Wanneer een kleine, vastberaden groep maar voldoende van de anarchistische idee doordrongen was, kon zij de revolutie ontketenen, die in
deze dagen meestal in den vorm van een algemeene werkstaking werd gedacht", schreef Ruter om er op doeltreffende wijze de stijl van de vrij-socialistische beweging mee te kenschetsen.169 De Bossche vrij-socialistische propagandaclub, rondom de eeuwwisseling aangevoerd door Sjef

~h~) GA H. Oud-archief gemeentepolitie 's-Hertogenbosch, t.a.p., brief van de commissaris
van politie aan de procureur-generaal, ] 4 februari 1899.
~~' 1 Ue Vrije Socialist, 12 juni 1901 .
~hx) De Vrije Suciatist, 29 januari 1902.
~~9) Riiter. a.~c., 82.
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Stinkens had alles van de zichzelf opofferende'gideonsbende', vol overtuiging de weg bereidend voor de'algemeene werkstaking'.
In augustus van het jaar 1901 organiseerde de Bossche groep onder leiding van Stinkens een grote propagandameeting. Op 12 juni had Stinkens
"vrijheidslievende socialisten" uit andere steden opgeroepen deze meeting te bezoeken, want was er over Den Bosch niet ooit gezegd op een congres van de oude Socialistenbond:"O, kon men daar in dat donkere Zuiden maar eens voet krijgen, want daar is het zoo hard noodig". Stinkens
voegde er aan toe: "Ik beken, het is overal hard noodig, in Amsterdam zo
goed als in Den Bosch en elders. Maar als men toch graag propaganda wil
gaan maken naar buiten, dan is 's-Hertogenbosch, de echte plaats, waar
men wezen moet". t 70
De meeting kwam er, alleen zonder'partijgenooten' van buiten de stad.
Daarmee was het 'treurig gesteld'. Sprekers waren Wink en Luitjes. Of de
duizend, zoals geopperd in De Vrije Socialist, er ook inderdaad geweest
zijn, laat zich slechts raden. Opvallend genoeg laat de anders zo nauwgezette politiecommissaris in dit soort zaken, ons ook in het ongewisse.171
De 1 mei-viering van de SDA P in 1902 stak echter schril af ten opzichte
van deze vrij-socialistische viering. In de nabijheid van het Nlelkhuisje in
het plantsoen trok deze niet meer dan dertig belangstellenden en dat waren dan nog voornamelijk vrij-socialistische sigarenmakers, die zoals gebruikelijk in debat wilden. t 7z
Stinkens was een ijverig propagandist, die colportagetochten in omliggende dorpen niet uit de weg ging. Die tochten waren niet zonder lichamelijk risico. De bevooroordeeldheid ten opzichte van het socialisme was in
de dorpen in de omgeving van 's-Hertogenbosch nog groter dan in de stad.
Verscheidene malen moet dat tot ontladingen hebben geleid, waarbij lichamelijk geweld door de dorpsbewoners werd gebruikt ten opzichte van
de colporteurs.

In juli 1902 leidde een propagandistische actie van Stinkens tot zijn ontslag bij Goulmy en Baar. De conservatieve anti-socialistische r.k. propagandaclub 'St. Thomas van Aquino' had een pamflet doen uitgaan onder
de titel Allemaal socialist en daarin moest alles dat sociaal-democraat of
vrij-socialist was het ontgelden. De vrij-socialisten reageerden met het

~'~) De VrijeSocialist, 12 juni 1901.
~'~I GAH, Oud-archief gemeentepolitie ' s-Hertogenbosch, t.a.p., correspondentie juni
1901.
~-21 GAH, Oud-archief gemeentepolitie 's-Hertogenbosch, t.a.p., brief van de commissaris
~ an politie aan de procureur-generaal, 2 mei 1902.
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pamflet Allemaal katholiek en daarin werd de draak gestoken met de activiteiten van St. Thomas van Aquino. Stinkens deelde zijn pamflet uit voor
de Paterskerk in de St. Jozefstraat.173 Dat werd hem niet in dank afgenomen.

Op 30 juli verscheen in De Vrije Socialist een uitvoerig bericht over Stinkens' ontslag bij Goulmy en Baar. Goulmy voelde zich persoonlijk aangesproken door het pamflet. Werkgevers werden daarin uitgemaakt voor
uitzuigers. Volgens de lezing van De Vrije Socialist was Sjef Stinkens apart
geroepen bij Goulmy, die al lezende uit het pamflet "zoo kwaad werd dat
hij met den vuist op de lessenaar sloeg en vroeg of hij zijne arbeiders vertrapte, of hij een hoerenlooper was, of hij soms geen goed huisvader was
en of hij de arbeiders uitzoog?".1~4
Vervolgens zou hij tegen Stinkens gezegd hebben: "Daarom Stinkens
geef ik U gedaan werk, gij zijt wel de persoon niet die 't geschreven heeft,
daar ben je niet bekwaam voor, maar je hebt ze verkocht. Ik tart ieder die
meent dat't waar is wat hierin staat, zijn vingers op te steken, die behoeft
Maandag ook niet meer te komen want dergelijke werklieden wil ik niet
op mijn werk".175 Het ontslag van Stinkens werd opvallend uitgemeten
in De Vrije Socialist. De heilige verontwaardiging won het in dit opzicht
van de terughoudendheid, die volgens de, vele jaren later aktieve, sigarenmakersvoorman Theo Beerens gewenst zou zijn geweest. Goulmy
stond immers niet bekend als de slechtste werkgever.176 Daarvan maakte
in het vuur van de woordenstrijd ook De Vrije Socialist melding. Dit blad
zag in het ontslag van Stinkens dan ook de hand van de Kerk. "Het is
werk van de katholieke kerk want ooit kon het Goulmy zèlf niets schelen,
al liepen ze met de rooie vlag".i~~
Stinkens greep het ontslag aan om de arbeidsomstandigheden op Goulmy's moderne sigarenburcht aan de kaak te stellen. In de stripkamer
zouden volgens Stinkens zelfs kinderen aan het werk geweest zijn. "Hier
werken uitsluitend meisjes en kinderen, want er zijn er bij die zeker nog
naar school konden gaan". Stinkens besloot zijn aanval op Goulmy's
houding ten opzichte van de werknemers als volgt: "Wie bestaande figuur voor uitzuiger of iets wil uitmaken, die ga zijn gang, maar ik durf niet

173) De Vrije Socialist, 30 juli 1902.
17~) De Vrije Socialist, 30 juli 1902.
i 75) De Vrije Socialist, 30 juli 1902.
~ 76) De Vrije Socialist. 6 augustus 1902.
~") De Vnje Socialist, 6 augustus 1902.
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meer, want ik weet wat het zeggen wil, aLs je voor zo'n feit op de keien
staat. Tot later! Hoe langer je mij laat staan, des te meer tijd heb ik".178
Hoe lang Goulmy Stinkens buiten de poort heeft gehouden is niet bekend. Enige jaren later was Stinkens echter weer werkzaam op Goulmys
fabriek. Nog steeds was Stinkens dezelfde propagandist van het vrij-socialisme. Emoties en hard taalgebruik hoorden nog helemaal bij hem.
Blijkens zijn - overigens onregelmatige - publikaties in De Vrije Socialist
kon hij openlijk voor zijn gezindheid uitkomen, zonder dat Goulmy hem
een duimbreed in de weg legde. Daarvóór had Stinkens zich ook nauwelijks ingehouden. In De Vrije Socialist schreef hij over bedrijfsongevallen,
geestelijkheid, de SDAP en "haar gewauwel over het kiesrecht en de ongevallenwet". I ly
d. Gericht op De Toekomst
De grote mate van zelfstandigheid van de vrij-socialistische groepen
bood de aanhang ruime mogelijkheden vanuit plaatselijke omstandigheden te handelen. In theorie werd bijvoorbeeld strijd voor direkte verbeteringen verwaarloosd. Doch de vrij-socialisten in 's-Hertogenbosch gaven
daar hun eigen invulling aan.
Hun actieve optreden in de NIS en TB en daarmee hun bemoeienis met
de werkomstandigheden op verschillende bedrijven verried engagement
met de dagelijkse zorgen en kommervolle omstandigheden, waarin een
belangrijk deel van de Bossche arbeidersklasse verkeerde.
Belangenbehartiging, gericht op direkte verbeteringen werd niet uit de
weg gegaan. Vanzelfsprekend was actief optreden in het verband van een
vakorganisatie voor vrij-socialisten landelijk gezien niet. Sommige propagandaclubs werden in het land sterk gedomineerd door anarchisten van
een extreem-individualistische richting. Iedere organisatie werd door hen
van de hand gewezen. In deze was het ook niet van belang ontbloot dat
Ferdinand Domela Nieuwenhuis, zeer populair in Bossche sigarenmakerskring, de lezers van De Vrije Socialist voorhield uit te gaan van sociaalanarchisme, zich daarmee afgrenzend van de individualistische en nihilistische stroming binnen het Nederlandse anarchisme.~80
De dagelijkse activiteit, noodzakelijk om een vakbondsafdeling op de
been te houden, was voornamelijk het werk van degenen die in 's-Herto~ 7a) De Vrije Socialist, 6 augustus 1902.
1i9) De Vrije Socialist, 1 november 1902.
~so) De Vrije Sociatist, 8 november 1902.
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genbosch ook woordvoerder waren van het vrije socialisme. Dat Wink,
een vertegenwoordiger van het meer 'realistische' deel van de vrij-socialistische beweging, als spreker werd uitgenodigd, was in dit opzicht ook
niet zonder betekenis. Hij schreef ook wel eens pamfletten voor de Bossche groep.181 Van belang was ook de toenemende invloed van het sociaal-anarchistische blad De Toekomst. Het ging, naarmate de jaren vorderden, ten koste van De Vrije Socialist, die steeds anarchistischer
werd.lg2
In juni 1902 vond de oprichting plaats van het'comité voor aankleeding
van het gebouw van de schoenmakersvereeniging Ontwaakt'. Het gebouw
kwam er, in de Kruisstraat, en het kan niet anders of er moet heel wat georganiseerd zijn om sympathie en solidariteit in klinkende munt om te zetten. Het was het werk van vrij-socialisten, die in deze ook niet konden leunen op het spontaneïsme, dat zoveel geroemd werd in vrij-socialistische
kl.ing.183

Afkeer van de centralistische sociaal-democratie onder de Bossche sigarenmakers moet de vrij-socialistische propagandisten in de kaart
gespeeld hebben. Het hart lag voor op de lippen bij sigarenmakers in 'sHertogenbosch. Daaraan appelleerde het vrij-socialisme. Het liet ook
ruimte aan specifiek Bossche of zuid-Nederlandse eigenaardigheden.
Hoe groot was niet de verontwaardiging toen de vrij-socialistische sigarenmaker R. Huizenaar in de loop van 1900 begraven werd. Het mocht niet
op de r.k. begraafplaats! Vele harde verwijten waren het deel van de
geestelijken, die dat hadden verordonneerd.184 Het getuigde van een onmiskenbaar anachronisme in het optreden van de Bossche'vrijen'. In de
sociaal-democratische bladen mocht behoedzaam met het vraagstuk
godsdienst-socialisme worden omgesprongen, niets daarvan was immers
te merken in de vrij-socialistische periodieken. Toch waren er onder de
vrij-socialistisch-gezinden in 's-Hertogenbosch velen; die belijdend katholiek bleven. Slechts een kleine kern koos voor een meer omvattende beleving van het anarchisme.
~ 7. De zelfstandige vakbeweging tot 1903
Geïnspireerd door de uitspraken van de Socialistische Internationale in
augustus 1891 nam de S D B het initiatief tot de oprichting van een Natio~~~) De Toekomst. 13 december 1902.
~~2) De VrijeSocialist. 1910-1914.
is3) DeSigarenrnaker, 14juni 1902.
~Ba) DeVrijeSocialist, 18juli 1900.
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naal Arbeidssecretariaat. Christiaan Cornelissen werd in 1892 gekozen
tot arbeidssecretaris. Hij kon zich vanaf dat moment bezig houden met de
in- en oprichting van het latere NAS. Op 9 juli 1893 vond de oprichting
plaats in het gebouw 'Constantia' in Amsterdam.
Een uitgangspunt was: "Om de aaneensluiting duurzaam en hecht te
doen zijn tusschen de verschillende vakbonden en algemeene arbeidsorganisaties, moest in het secretariaat plaats zijn voor alle arbeidersorganisaties, zoowel socialistische als niet-socialistische, wanneer ze slechts
overtuigd waren dat er verbinding moest worden gebracht, daar toch ook
de patroons in Nederland nog altijd beter gemeene zaak met elkaar weten
te maken dan de arbeiders".18'
Een aantal vakbonden, beroeps- en arbeidersorganisaties sloot zich bij
het NAS aan. Datzelfde geschiedde met een aantal plaatselijke verenigingen en de SDB. De denkbeelden van Cornelissen oefenden een sterke invloed uit op de organisatorische opbouw en strategie van het NAS. Decentralisatie, federatieve samenwerkingsvormen en beperking van de
macht van de hoofdbesturen van de aangesloten vakorganisaties waren
Cornelissens stokpaardjes. In agitatie en propaganda, hulp en geldelijke
steun organiseren bij stakingen, zag het NAS-bestuur zijn belangrijkste
taak. Het leiding geven bij de opbouw van vakverenigingen vond niet
plaats. Het zoeken naar een meer doeltreffende taktiek al evenmin.lsb
Iedere organisatie mocht op gedelegeerdenvergaderingen en congressen één stem uitbrengen, ongeacht het ledental. Vooral de grotere organisaties was dit een doorn in het oog.
Tegenover de kleine organisaties, die de denkbeelden van Cornelissen
aanhingen, stonden vele bestuurders der grote vakorganisaties, daarin
door een meerderheid van hun leden gesteund, die neigden tot een praktijk van de vakbeweging als de Algemeenen Nederlandsche Diamantbewerkers Bond sinds het najaar van 1894 demonstreerde, omdat zij de
eisen van machtsvorming en hechte organisatie in hun grote verenigingen
dringender gevoelden. Uiteindelijk zouden metaalbewerkers (ANMB),
timmerlieden (Algemeene Nederlandsche Timmerliedenbond) èn sigarenmakers (NIS en TB) zich als eersten uitspreken voor het ANDB-voorbeeld.187

Vooral na 1900 ontwikkelde zich in de niet-confessionele vakbeweging
een richtingenstrijd over koers, taktiek en organisatie van de vakbewe~s') ~iAS-Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Nationaal
Arbeidssecretariaat, 12.
~s~) Harmsen~Reinalda, Voorde ber~rijdingvan de arbeid, 73.
~ s' ) De Jong edz., Om de plaats van de arbeid. 58-59.
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ging. De afloop van de tweede spoorwegstaking in 1903 zou een beslissend punt in deze richtingenstrijd vormen. 'Modernen' stonden in deze
strijd tegenover syndicalisten en NAS-gezinden.
Een krachtig, goed geschoold en ten dele vrijgesteld hoofdbestuur, opererend volgens een centralistische beslissingsstruktuur in de bedding van
een geoliede contributieregeling, daarvoor stonden de'modernen'. Daartegenover stond het voor die tijd 'traditionele' denken over organisatie en
opbouw van de vakbeweging. Dit stond voor veel autonomie voor plaatselijke verenigingen en afdelingen, terughoudendheid ten aanzien van het
instituut vrijgestelden en ondersteuning van de dagelijkse economische
aktie als oefening voor de lange weg naar de algemene werkstaking.
De NIS en TB, voor de ontwikkeling van de Bossche arbeidersbeweging van het allergrootste belang, was zo'n organisatie waar een meerderheid, onder leiding van het hoofdbestuur, opteerde voor de 'moderne'
richting. Een minderheid, niet onaanzienlijk, koos voor de meer traditionele richting.18S
a. Sigarenmakers
De klacht, die het notabele bestuur van de Kamer van Koophandel in
1872 naar buiten richtte over de geest van ontevredenheid onder een deel
van de Bossche arbeidersklasse, betrof toen reeds de sigarenmakers. Aan
het eind van de jaren negentig groeide het Bossche sigarenbedrijf tot een
bedrijfstak die enkele grote vestigingen met meer dan honderd werknemers kende. De concentratie van arbeiders die er het gevolg van was, was
van grote betekenis voor het organisatiebewustzijn onder tenminste een
deel van de sigarenmakers.
Daar kwam nog bij dat de Bossche sigarenmakers gemakkelijker in aanraking kwamen met hetgeen zich buiten 's-Hertogenbosch afspeelde dan
anderen. Vooral de ontwikkeling van een georganiseerde arbeidersbeweging heeft een aantal rondtrekkende sigarenmakers niet onberoerd gelaten. Tot lang na de eeuwwisseling was de zogenaamde ' W anderschaft' een
vertrouwd verschijnsel. Sigarenmakers, werkloos geworden op de ene fabriek in die ene plaats, trokken dan met hun schrale bagage naar andere
fabrieken in andere plaatsen om daar hun geluk te beproeven. En als de
berichten over het Bossche sigarenbedrijf weer beter werden, trokken ze
terug naar waar ze vandaan gekomen waren, met hun - nog steeds 188) Van der Hoeven, De,Vederlandsche sigarenmakers- en tabaksbewerkersbond, zijngeschiedenis, tuerken en streven, 49.
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schrale plunje, maar ...... niet zelden verrijkt of behept van de idealen van
'socialen', anarchisten en vrijdenkers. Op een dergelijke wijze heeft Theo
Beerens het Bossche sigarenbedrijf anno 1900 beschreven en vooral ook
gekarakteriseerd.
De reizende sigarenmaker was daarbij niet aan zijn aandacht ontsnapt.
In een verhaal over 'lange Kobus', zo'n reizende sigarenmaker schreef
Beerens onder meer: "Reeds gedurende zijn doorreis had hij hier en daar
ervaren dat niet overal die geest van berusting heerste, die onder de arbeidersbevolking van zijn streek en stad kenmerkend was, waarbij het de enkeling wel eens was veroorloofd uit de band te springen, maar die de massa van de werklui niet vermocht te doorbreken. Zijn opstandige natuur
had hem spoedig saamgedreven met hen die van bevrijding uit het vernederende lot der loonslaven dorsten te spreken en die in de vakorganisatie
het middel zagen daartoe te geraken".189 Dit mechanisme deed zijn werk
vaker.
Eerder werd reeds geschreven over de sigarenmaker Heldener, die in
de loop van 1893 een vergeefse poging deed 'zijn' sigarenmakersvereniging een officieel tintje te geven. Hij verzocht de commissaris van politie
zijn vereniging als rechtspersoon te erkennen. Mede omdat bekend was
dat Heldener als reizend sigarenmaker onder meer in Rotterdam in aanraking was gekomen met het socialisme, ging dat alles niet door. Heldener
was geen uitzondering. Eerder was hij exponent van een fenomeen dat
eigen was aan het bestaan van sigarenmakers.l9o

De wijze waarop sigarenmakers werkten en woonden, opeengepakt in
beide situaties, moet ook het nodige hebben bijgedragen aan de vaak
hartstochtelijk beleefde lotsverbondenheid. Beerens schreef daarover:
"Het was onrustig op de fabriek. De meesterknecht had reeds enkele
rondjes moeten maken. Door de smalle doorlopen, die de werktafels der
sigarenmakers van elkaar gescheiden hielden, surveilleerde hij over de
werkzaal, bevroedend dat er weer op schelmerij gezind werd. Met de handen op de rug gevouwen, trachtte hij de keet te overzien, een lange, diepgestrekte werkplaats met drie langgerekte werktafels vast aan de grond bevestigd, met hoogaangebrachte zitplanken, waarop de sigarenmakers
voor hun werkbankje zaten. De laaghangende gaslampen beletten de
meesterknecht alles in een oogopslag te overzien. Onder de giftige ogen
werd het stil, zolang hij in de buurt was. Doch enkele passen achter zijn
rug ving het gemompel aan en laaide nu en dan op in snel onderdrukt ge~s9) PA, Collectie familie De
Kruyf-Beerens, Van den Bosch. Van leed en strijd, 12.
~~) Zie voetnoot 85.
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lach".191 Na werktijd werd het 'gesprek' veelal voortgezet op weg naar
huis. Immers veel sigarenmakers woonden bij elkaar in het Uilenburg- of
Tolbrugkwartier. Lief en leed werden gedeeld, de ervaringen van reizende sigarenmakers deden snel de ronde. Voor zover de zaterdagavonden
en zondagmiddagen werden doorgebracht in een nabijgelegen kroeglokaal of water- en vuurhuis - en dat gebeurde veelvuldig - werd daar de uitwisseling van elkaars levenservaring nog eens luidruchtig voortgezet. Er
was dus, zo dichtbij en tegenover elkaar aanleiding te over om met elkaar
in gesprek te raken over alles wat het sigarenmakersleven beroerde. Dan
kon het gesprek gaan over onderwerpen van een meer luchthartige inhoud
maar ook over de noodzaak tot verzet tegen de schrijnende maatschappelijke tegenstellingen en alles wat het sigarenmakersbestaan zo zwaar te leven maakte. In de talrijke uitschotkwesties, verschaffing van slechte materialen en grondstoffen, lange werktijden, lage lonen, werkloosheid in de
koude en dure wintermaanden, hadden de talrijke sigarenmakers redenen te over zich te organiseren voor iets beters.
In de grotere fabrieken moeten de killere en meer formele arbeidsverhoudingen tussen werkgever en werknemer in de hand gewerkt hebben,
dat vele sigarenmakers zich volgens de nieuwe organisatiebeginselen gingen verenigen. Het sigarenbedrijf was de eerste bedrijfstak in 's-Hertogenbosch waarin een grotere sociale afstand kon groeien tussen patroon
en werkman. De werkgever, als patroon een geziene figuur op veel ambachtelijk en kleinschalig ingestelde bedrijfjes, liet zich op een sigarenfabriek zelden zien, uit een "gevoel van weerzin tegen het geploeter op de
stoffige keet", weet Beerens zich te herinneren.lyz
"Sinds geruime tijd bestaat er in Den Bosch al een afdeeling van den
Bond, het was in den beginne niet tactisch en ook niet raadzaam om dit te
openbaren omdat er nu eenmaal menschen zijn, die het beslist niet kunnen dulden dat een arbeider zich vereenigt zoaLs hij wil", schreef een
correspondent in De Sigarenmaker op 20 augustus 1898. De afdeling
zou op dat moment meer dan 200 leden hebben gehad en was daarmee
de katholieke tegenhanger, het r.k. tabaksbewerkergilde 'St. Petrus'
voorbijgestreefd. Voor de arbeidsverhoudingen in het Bossche sigarenbedrijf zou dat niet zonder gevolgen blijven.
A1 eens eerder had De Sigarenmaker een aanwijzing gegeven voor het
bestaan van een afdeling van de N IS en TB in 's-Hertogenbosch. Dat was
19~j PA, Collectie familie De Kruyff-Beerens, t.a.p., 13.
~y2) YA, Collectie familie De Kruvff-Beerens, t.a.p., 14-15.
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in oktober 1897. Op dat tijdstip werd het echter nog niet opportuun geacht
de afdeling met name te vermelden. ty3 De vrees voor repressieve maatregelen van werkgeverszijde moet daarom daadwerkelijk aanwezig zijn geweest. Anders laat zich deze voorzichtigheid niet verklaren. Om verschillende redenen doet ze toch ook wat vreemd aan. Hoe openlijk, frank en
vrij bijna, hadden sommige sigarenmakers zích niet ingezet voor de propaganda voor de SDB en het socialisme meer in het algemeen. Bovendien
was het gedrag van de Bossche sigarenmaker nogal sterk extrovert gericht.
De werkgevers in het sigarenbedrijf, Goulmy en Azijnman uitgezonderd, moesten echter zichtbaar wennen aan het georganiseerde optreden
van hun werknemers. De prijs van de arbeid werd hoger. Dat was één van
de direkte gevolgen van het optreden van een organisatie als de NIS en
TB. De propaganda voor het socialisme richtte zich veelal op algemene
vraagstukken. Als daar al enige invloed vanuit ging op de arbeidsverhoudingen op fabrieken en werkplaatsen was deze veel minder direkt.

b. "Gostelie bevordert tienmaal meer de verbittering"
De invloed van de vrij-socialisten moet van meet af aan tamelij k groot geweest zijn in de Bossche NIS en TB-afdeling. Reeds in het voorjaar van
1899 sprak de afdeling zich in beginsel uit voor economische actie alléén
en zag ze geen taak voor de vakbonden in politieke actie. In het verlengde
hiervan werd het optreden van Troelstra betreffende de Hogerhuiszaak
als argument aangevoerd om "aan te toonen dat er in het parlement niets
voor de arbeiders gedaan kan worden".Iy`~

Aan 'economische actie' werd rondom de eeuwwisseling grote aandacht
besteed. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de vorm van propagandistisch-getinte aanklachten tegen het optreden van werkgevers in het sigarenbedrijf.
In een terugblik op het vijf-jarig bestaan van de NIS en TB-afdeling
schreef de 'modern'-georiënteerde croniqueur dat, alle tegenwerking van
r.k.-zijde ten spijt, successen waren geboekt. De opvallende ledenaanwas
van de NIS en TB-afdeling na 1897 doet ook weinig anders vermoeden.
Als er geen daadwerkelijke loon- of vak-acties op bedrijven werden gevoerd, dan was het bestaan van de afdeling reeds voldoende om werkgevers tot concessies te brengen. Tenminste slaagde de NIS en TB-afdeling
erin een aantal zogenaamde uitschotkwesties tot een goed einde te brengen. De uitschotregeling werd van werkgeverszijde te pas en te onpas be~y3) De Sigarenmaker, 2o augustus 1898, 13 oktober 1897.
19}) De Sigarenmaker, 1 1 maart 1899.
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nut om de lonen van de op stukloon werkende sigarenmakers te verlagen.
Bij uitschot ging het erom, sigaren tot tweede of derde garnituur te verklaren omdat de kwaliteit van het eindprodukt niet overeenkwam met de
eisen die van te voren gesteld waren. Het was een publiek geheim dat een
dergelijke methode door werkgevers werd toegepast bij wijze van represaille tegen al te onwillige werknemers.l9s
Ook acties voor loonsverhoging bleven niet achterwege. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de firma Meyes in Rosmalen in 1902. Tegelijkertijd werd hier actie gevoerd voor het recht op vereniging. Volgens De Sigarenmaker zou de fabrikant na de confrontatie met de eisen van de werknemers zelfs uitgeroepen hebben, dat hij beter in Amsterdam had kunnen
blijven, nu ze hier ook al begonnen.196
In maart van datzelfde jaar zou een andere, oorspronkelijk bovenmoerdijkse sigarenfabrikant te maken hebben gehad met onrust onder het personeel. Te laag beloond kwaliteitswerk was hier de oorzaak. De afdeling
protesteerde en de fabrikant, B. van Tak, dreigde met vertrek uit 's-Hertogenbosch. Niettemin zette de afdeling door en bracht het hoofdbestuur in
het geweer. Deze schreef een brief naar de uit Rotterdam afkomstige fabrikant, die zich vervolgens haLsstarrig bleef verzetten tegen ook maar enige loonsverbetering. De leden van de NIS en TB op het bedrijf werden
vervolgens opgeroepen het werk te beëindigen. "Het werk wordt niet afgemaakt, de personen in kwestie hebben opgehouden en worden door
den bond ondersteund".19' Dat was overigens ook het laatste wat we over
deze aktie vernemen.
De Katholieke Tabaksbewerker was de affaire ook ter ore gekomen en
sprak de vrees uit dat zulke fabrikanten "den geest van het socialisme bevorderen".198 De Sigarenmaker reageerde als volgt: "Willen de R.K.
daartegen opkomen, dan moeten ook zij, evenals wij, deze lage loonen
trachten te keren".199 "Voorts hebben wij het te kwaad met den Heer
Gostelie, sigarenfabrikant te 's-Hertogenbosch. Een groote man met ecn
klein, heel klein hartje".ZO~
Al lange tijd waren er veel klachten over de wijze waarop Gostelie met
zijn personeel omging. In juli van het jaar 19001eek Gostelie dan echt uit
te zijn op provocaties ten opzichte van de NIS en TB-leden op zijn bedrijf.
195) De Sigarenmaker, 20 augustus 1898, 4 maart 1899.
~y~) DeSigarenmaker,7juni 1902.
~y') DeSigarenmaker, 29 maart 1902.
19H) De Katlwlieke Tabaksbetoerker, februari 1902.
~`"~) De Sigarenmaker, 29 maart 1902.
2~") De Sigarenmaker, 7 juli 1902.
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Zoals eerder waren te lage lonen en het leveren van slechte en moeilijk bewerkbare grondstoffen aanleiding voor het afdelingsbestuur van de NIS
en TB eens bij Gostelie 'op audiëntie' te gaan. Gostelie ontsloeg daarop
een actief vakbondslid. Daarop volgde een brief van het hoofdbestuur
waarin alle klachten werden opgesomd maar die op ingetogen toon eindigde met: "Indien U hierin eenige verandering zoudt brengen dan zou zulks
door ons ten zeerste gewaardeerd worden". Toch reageerde Gostelie
weer met ontslag van enkele vakbondsleden en De Sigarenmakerverzucht
daarop: "Gostelie bevordert 10 maal meer verbittering onder de arbeidPrs dan de zogenaamde leiders, die werkstakingen organiseeren en entameeren ooit zouden kunnen doen".zt~t

c. De jongenskwestie
In het bijzonder rondom de zogenaamde 'jongenskwestie' zou de afdeling van de N IS en T B haar opvattingen en visie onder de Bossche sigarenmakers bekendheid geven. "Noord-Brabant is een kanker, is een pest
voor ons geheele vak. Wat men daar aan loon te min ontvangt, wordt aangevuld door vrouw en kinderen en door langdurigen arbeid. Daar zijn de
menschen uiterst gehoorzaam in alles wat den patroon hen voorhoudt en
oplegt", schreef De Sigarenmaker in 1900. De plaatselijke N IS en TB-afdeling was er daarom veel aan gelegen de lonen en andere arbeidsvoorwaarden in het noorden en zuiden van het land gelijk te houden of beter,
gelijk te trekken. Begrijpelijk was het daarom dat men zich teweer stelde
tegen mechanismen, die bijdroegen aan de instandhouding van die scheve loonverhoudingen tussen noord en zuid. Daarom moest ook de jongenskwestie opgelost worden. "Heeft ie een jongen, die 12 jaar is, nou
dan gaat die bij 't vak en men praciseert niet over de vraag of dat in de toekomst niet nadeelig is voor't vak. Wel neen, men aast ímmers teveel op de
paar stuivers verdiensten en over andere dingen denkt men niet na. Bovendien er is vraag naar jongens, en er is vraag naar alle jeugdige krachten, want de produktie zet zich daar neer in Noord-Brabant ten gevolge
van de zeer lage loonen. Een verhooging van de loonen is nodig om b.v.
het 'groffe aankweken van telkens aankomende sigarenmakers', tegen te
gaan".zoz

De laatste zin geeft de uitgesproken opvatting van de NIS en TB-afdeling weer over de zogenaamde jongenskwestie. In pamfletten en mani2~~~) DeSigarenmaker,7juli1902.
2~2) De Sigarenmaker. 11 augustus 1900.
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festen, en op protestbijeenkomsten zou daarvan steeds weer getuigd worden. Toen op 16 december 1900 een gecombineerde bestuursvergadering plaatsvond, op initiatief van het R.K. Tabaksbewerkersgilde 'St.
Petrus', zou de N I S en T B-afdeling die opvatting nog eens onderstrepen.
De vergadering werd bijgewoond door bestuurders van St. Petrus, 'Broederlijke Hulp' (een werkliedenfonds) en de NIS en TB. Deze werd geleid
door J.P. Gemen, voorzitter van St. Petrus.2o3 Het R.K. tabaksbewerkersgilde zag de oplossing van de 'jongenskwestie' voornamelijk in een scherpere kontrole op het systeem als zodanig en neigde geenszins tot afschaffing. Om het vak te leren zou een jongen vijf jaar bij een en dezelfde baas
moeten werken. Gemen sprak op de vergadering ook over de mogelijkheid
dat "de jongen door den baas van den sigarenmaker moest kunnen worden afgenomen, als de laatste de jongen geld onthoudt enlof zeedenkwetsende taal spreekt tegen den jongen".ZO4
"Schaf alle jongens af en dan strijden voor meer loon" was vervolgens
het antwoord van de vertegenwoordiger van de NIS en TB, waarmee de
vertegenwoordiger van 'Broederlijke Hulp' het volstrekt eens was.2o' Het
overleg viel uiteen en deze broze vorm van samenwerking kwam daarmee
ten einde.
De 'jongenskwestie' zou in de daaropvolgende periode 'opgelost' worden in de geest van hetgeen men in katholieke kring vooropstelde. Op 1 januari 1903 ging een door de werkgevers en katholieke werknemersorganisatie overeengekomen regeling van start. Van een feitelijke positie- of
loonsverbetering was geen sprake, voorzover het de sigarenmaker betrof.
De r.k. bond had in de kwestie vooral een mogelijkheid gezien om meer
controle te krijgen op het sociale en arbeidsklimaat op de verschillende sigarenfabrieken. De regel dat de leerling recht had op een 'bewijs van ontslag bij grove mishandeling, wanbetaling, inprenten van onzedelijke
ideeën, enz." legde daarvan nog het meest getuigenis af.2oó
De NIS en TB-afdeling had de kwestie graag anders opgelost. Een tekort aan jongens - veelal fungerend als de aangevende bosjesmaker - had
hun prijs duurder gemaakt. Het gelag was voor de sigarenmaker. Immers,
de bosjesmaker was nog veelal in rechtstreekse dienst bij hèm en niet bij
de fabrikant. Hoger loon voor de sigarenmaker en afschaffing van die
merkwaardige arbeidsverhoudingen had men gewild. Iedereen diende

~~~3) De Sigare2maker. 5 januari 1901.
2a~) De Sigarenmaker. 5 januari 1901.
~~~s) De Sigarenmaker, 5 januari 1901.
2~~) De liatholieke Tabaksbewerker, november 1904.
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rechtstreeks in dienst van de fabrikant te staan. De N IS en T B was zijn tijd
vooruit. Eerst in de cao van 1920 zou een en ander geregeld worden.zo''
Volgens Franssen log zou het R.K. Tabaksbewerkersgilde ook nog pogingen in het werk gesteld hebben, iets in die richting te bereiken. Interne tegenstellingen, naar later zou blijken tussen de geestelijk adviseur Van Erp
en zijn meerderen, stonden dat in de weg.
De samenwerking tussen NIS en TB-afdeling en het katholieke gilde
was allerminst rimpelloos verlopen. In dezelfde tijd dat het R.K. Tabaksbewerkersgilde de andere organisaties uitnodigde voor een gesprek,
schreef de voorzitter van deze organisatie in De Katholieke Tabaksbewerker "De patroon heeft het recht en den plicht zulke [socialistische] vereenigingen tegen te werken".ZO9
Toen dezelfde Gemen op de vergadering van 16 december 1900 zijn
betoog begon met: "Wij zijn van verschillende bonden maar van één vak,
dus kunnen wij samenwerken", moeten de NIS en TB-bestuurders wel
met enig wantrouwen geluisterd hebben.21o In de praktijk van het onderhandelingsproces over het 'jongensstelsel' vertoonde Gemen trouwens
meer en meer de neiging om alleen met de patroons om de tafel te gaan zitten, met uitsluiting van de anderen, aldus woordvoerders uit de NIS en
TB. Gemen werd meer verweten in De Sigarenmaker. "Tegenover de patroons verdedigde zij [R.K. gilde] haar eigen voorstel, tegenover de werklieden het patroonsvoorstel: Ziet daar doelde ik op kruipen en ook noem
ik het kruipen dat er onder U leden zijn, die duizenden uitschot aannemen".211

De NIS en TB-afdeling had reden tot wantrouwen. Was het niet kapelaan Van Erp zelf geweest, de geestelijk adviseur van het r.k. Tabaksbewerkersgilde, die in 1897-1898 de werkgevers openlijk had aangezet tot
boycot van de NIS en TB, door leden van deze bond te ontslaan. Zo openlijk deed hij het dat hij daarvoor de plaatselijke pers als spreekbuis hanteerde.~12
In propagandistisch opzicht heeft de NIS en TB in 's-Hertogenbosch
ook van zich doen spreken rond de eeuwwisseling. De moeilijkheden inzake het verkrijgen van zaalruimte weerhielden de afdeling niet van het hou-

2~7) Sluyterman, Onderaemen in sigaren, 21.
2~8) Franssen, a.w., 562-564.
Zo9) DeKatholiekeTabaksbewerker,januari 1901.
~~o) DeSigarenmaker,6januari1901.
211) DeSigarenmaker,8juni1901.
ziz) ;VoordbrabanGschDagbladDe:voordbrabanter.
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den van tal van openbare bijeenkomsten. Als het moest en kon vanwege de
weersomstandigheden, gebeurde dat op de Vughterhei. De druk van de
r.k. geestelijkheid op de zaaleigenaren ten spijt, kon men toch ook vaak terecht in verscheidene Bossche café's. Sigarenmakers stonden bekend
vanwege hun royale drinkgewoonten en ook dat moeten de zaaleigenaren
in hun overwegingen meegenomen hebben. Want hoezeer de NIS en TBvoormannen in 's-Hertogenbosch het geheelonthoudersschap voorstonden en zelf vaak in praktijk brachten, de vergaderingen van de N I S en T Bafdeling trokken vele sigarenmakers aan, die daaraan nog niet toe waren.
Op deze openbare bijeenkomsten klonk in het algemeen duidelijk door
dat de Bossche NIS en TB gedomineerd werd door vrij-socialisten. C.
Bonnet, B. van Erkel en A. van den Bergh konden als vertegenwoordigers
van de 'anti-politieke' of syndicalistische stroming in de Nederlandse arbeidersbeweging rekenen op de steun en sympathie van velen. Hendrik
Spiekman was als spreker al minder geliefd. In hem zag men de'moderne'
organisatie vertegenwoordigd.

Verontwaardigd was daarom de afdelingsvoorzitter, F. van Veghel toen
een vergadering, bedoeld a1s protest tegen de misstanden op verscheidene Bossche sigarenfabrieken, door de sociaal-democraat Boerkool werd
aangegrepen om op te roepen lid te worden van de SDAP. "Treurig is het
noemen dat, terwijl wij eene protestvergadering hebben tegen genoemde
fabrikanten, dat er dan iemand is, die zich als spreker opdringt en dan
over andere zaken gaat praten".213 Liever hoorde men A. van den Bergh
over de "algemeene werkstaking". Die kon rekenen op applaus. Dat viel
hem bijvoorbeeld ten deel toen hij zijn Bossche geestverwanten voorhield:
"Men moet niet blijven bij enkele centen loonsverhooging, want loonsverhooging brengt nog geen verbetering der maatschappij, die berust op roof,
geweld en volksbedriegeiij en zoolang de loonarbeid niet afgeschaft
wordt, zal er voor ons geen verbetering zijn. Men moet aansturen op algemeene werkstaking want dat zal de bevrijding brengen".214
Overigens heeft de NIS en TB-afdeling zich in propagandistische zin
ook nogal teweer moeten stellen tegen de R.K. anti-socialistische propaganda-club'St. Thomas van Aquino'. In de loop van 1902 was deze groep
opgericht. Ze stond onder leiding van C. Foppele, een man die later een
vooraanstaande rol zou spelen binnen de katholieke arbeidersbeweging in
's-Hertogenbosch. In overeenstemming met de naam "anti-socialistische
propagandaclub" heeft 'St. Thomas van Aquino' er veel aan gedaan het
2i3) DeSigarerzmaker, 11 augustus 1900.
21;) DeSigarenmaker, 1 november 1902.
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socialisme te bestrijden. Vooral tijdens de spoorwegstaking zou de propagandaclub er alles aan doen om het katholieke zuiden te behouden voor
"dwalingen van socialisme en anarchisme". Tussen de NIS en TB-afdeling en 'St. Thomas van Aquino' moet een ware propagandaslag gevoerd
zijn. Geen initiatief liet men van elkaar onbeantwoord. Sjef Stinkens, vrijsocialistisch voorman van N I S en TB-afdeling, zou in zijn tegenaanval ten
opzichte van 'St. Thomas van Aquino' zelfs ontslagen worden bij Goulmy
en Baar.

d. "De vakbond moet blijven eene vakbond"
In de geschiedschrijving van de vakbeweging wordt de 'Algemeene Nederlandschen Diamantbewerkers Bond' de rol van breekijzer toebedeeld.
Deze bond zou, onder leiding van Henri Polak, een katalyserende werking
hebben uitgeoefend op het inslaan van de nieuwe, 'moderne' wegen door
de grotere'zelfstandige' vakorganisaties in ons land. De NIS en TB speelde een belangrijke rol in het debat en de'broederstrijd', waartoe de tegengestelde opvattingen over tactiek en strategie van de vakbeweging aanleiding gaven. Polak en Oudegeest moeten in de hoofdstroom, die deze vakorganisatie beheerste, steun hebben gevonden. Op het moment dat
melding werd gemaakt van de Bossche NIS en TB-afdeling was dat debat
reeds ín volle gang.
Omdat de NIS en TB dus al in een vroeg stadium in meerderheid voor
de nieuwe'moderne' gezichtspunten, had gekozen, was de rolvan de Bossche afdeling alleen maar opvallender. Een meerderheid van het hoofdbestuur werd gesteund door de grootste afdeling - Amsterdam - in zijn
standpunt dat een vakbond geleid diende te worden door een krachtig,
goed geschoold hoofdbestuur. Een degelijke contributieregeling diende
aan de basis te staan van goed gevulde weerstandskassen. Het instituut
van vrijgestelde bestuurders moest de vakorganisatie de kracht bezorgen,
nodig om zich succesvol te weer te kunnen stellen in de strijd voor lotsverbetering van sigarenmakers en hun naasten. De strijd voor directe sociale
verbeteringen voor de arbeidersklasse zou slechts gestimuleerd worden
door optreden in de parlementaire organen voor de achturendag, algemeen kiesrecht, ongevallenwet en het staatspensioen.
Een minieme minderheid in het hoofdbestuur was tesamen met een
aantal kleinere en middelgrote afdelingen voorstander van een anti-parlementaire, op economische actie gerichte revolutionaire koers. De algemene werkstaking was daarbij een na te streven doel om uiteindelijk veranderingen in de machtsverhoudingen op beslissende wijze te forceren. "Wij
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zullen ons uiterste best doen en propaganda maken voor de leus: Algemeene Werkstaking omdat we overtuigd zijn dat deze 't is die ons zooal
niet geheel, dan toch verder zal brengen op den weg van den vooruitgang,
dan 100 vertegenwoordigers in de 2e kamer, dóór en vóór 't volk gekozen".~~s Van vrijgestelde bestuurders, hogere contributies en een grote
zeggingskracht voor het hoofdbestuur moest deze stroming niets hebben.
Het citaat hierboven is kenmerkend voor de wijze waarop men in die
'anarchosyndikalistische', vaak ook, vrij-socialistische kringen dacht over
een parlementaire weg of strijd.
Het congres van de NIS en TB op 2 en 3 april 1899 in Amsterdam was
er een waarbij zich voor het eerst in zeer manifeste vorm de tegenstellingen inzake parlementairisme, centralisatie, directe actie en weerstandskassen, zouden aftekenen. Door verscheidene afdelingen, waaronder'sHertogenbosch, werd voorgesteld een artikel uit de statuten te schrappen,
dat luidde: "Het ijveren voor politieke rechten der leden".Zt~ Na felle
strijd verklaarden 34 afgevaardigden zich voor handhaving en 30 tegen
handhaving en dus voor schrappen. Onder de voorstanders van handhaving van het artikel was ook Henk Eichelsheim, lid van het hoofdbestuur
en tot op dat moment fervent anti-parlementair. Zijn ommezwaai kwam
hem op gehoon te staan vanuit 's-Hertogenbosch. "Eichelsheim! Eichelsheim! wat maak je den loonstrijd zwaar! Maar je maakt ons niet moedeloos, neen, je sterkt ons in de overtuiging dat onze macht door diegenen,
die over de dubbeltjes beschikken gevreesd wordt".li 7
Of De Sigarenmaker dergelijke verzuchtingen weigerde is onbekend,
het citaat is namelijk afkomstig uit De Vrije Socialist. Daarvoor had de Bossche correspondent, Frans van Veghel, over Eichelsheim geschreven:
"Hij zei vroeger anti-parlementair te zijn geweest, maar toen hij zag dat de
meesten parlementair ware~n en werden, dacht hij bij zichzelven: 'Zou ik
het nu beter weten dan al die anderen?'. En zoo is hij bekeerd (dus niet uit
overtuiging!), alleen om den grooten hoop. Tegen menschen die zoo den
huig naar den wind hangen is niet te debatteeren, voor zoo'n persoon heeft
men alleen minachting".21R Met de afloop van het congres waren de tegenstellingen niet verdwenen. Het wachten was slechts op nieuwe conflicten. Een heel belangrijk conflict zou uitbreken rondom de staking van een
tweehonderdtal sigarenmakers in Groningen.

'~') De Taba~sbecaerker, angustus 1901.
~~~') Van der Hoeven, a.m., ~8.
21i ) De Vrije Socinlist, 25 november 1899.
21") De crijeSocialist, 25 nocember 1899.
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Onder zeer moeilijke omstandigheden - een dreigend verloop van de
actie en overdracht van de produktie naar Zuid-Nederland - besloot het
hoofdbestuur van de sigarenmakersbond solidariteitsbijdragen, die
hoofdzakelijk door eigen leden bij elkaar vergaard waren, in eigen beheer
te nemen. Dat was tegen het reglement van het NAS waarin stond: "Alle
gelden welke inkomen bij de werkstakers of bij anderen tot steun van hun
staking, moeten worden verantwoord bij het NAS".Z~y
Op 29~ mei 1900 besloot het NAS de sigarenmakersbond te royeren,
waarbij zeker ook de richtingenstrijd een rol speelde. De NIS en T B stond
bekend als'modern', 'politiek' en sociaal-democratisch. De strijd in Groningen ging verloren. Onderkruiperij, verplaatsing van de produktie naar
het zuiden en het isolement als gevolg van het royement uit het N A S, hadden daartoe in sterke mate bijgedragen. De verbittering was natuurlijk
groot. Op 28 juli 1900, enkele maanden na het royement verscheen een
artikel op de voorpagina van De Sigaren.maker met veel aandacht voor de
'extra' slechte arbeidsomstandigheden in Brabant. "Voor de patroon is
Noord-Brabant een streek, die hem een lachende toekomstblik moet bezorgen".22`~ Dit gegeven naast de vele misstanden die de arbeidersklasse
gelaten accepteerde, had een uiterst negatieve uitwerking op de strijdposities van de sigarenmakersbeweging elders in het land. Het artikel eindigde met: "Er moet gehandeld worden; wij moeten nu eens laten zien, dat
wij nog iets meer kunnen doen dan alleen aanmerkingen maken op ditjes
en datjes over politiek of geen politiek".221 Dat laatste mocht vooral de
Bossche afdeling voor haar rekening nemen als de belangrijkste afdeling
van de NIS en TB ten zuiden van de grote rivieren. Immers, de afdeling
Den Bosch was uitgesproken N A S-gezind met alle anti-politieke aspiraties vandien.
Op het congres van de N I S en T B in 1900 was de Bossche afdeling zeer
actief. Uit alle voorstellen, door de afdeling zelf gedaan of door de Bosschenaren ondersteund, zou nog eens blijken hoezeer de hoofdstroom uit
's-Hertogenbosch gekozen had voor de anarcho-syndikalistische en antipolitieke richting.

Het kongres zelf had een buitengewoon karakter. Tenslotte vond het
plaats op verzoek van een aantal afdelingen - waaronder 's-Hertogenbosch - die zich niet wensten neer te leggen bij de nederlaag van de 'an21`3) Van der Hoeven, a.w., S 1.
Zz~) De Sigarenmaker. 28 juli
1900.
~~ ~ 1 De Sigarenmaker, 28 jul i 1900.
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ti-politiekers' op het congres van april 1899. Bovendien werd gevreesd
voor het op handen zijnde royement van de bond uit het NAS.ZZz
A1 weer was de afdeling's-Hertogenbosch betrokken bij het voorstel om
artike116 te schrappen en dat artikel luidde nog steeds: "Het doel van den
N IS en TB is: het verkrijgen hunner politieke en sociale rechten". De motivering was: "De vakbond moet blijven eene vakbond; als er aan politiek
gedaan moet worden, is daarbuiten plaats in overvloed, want doet de vakbond mee aan politiek dan gaan de vakbelangen op den achtergrond en
dat werkt voor de organisatie en voor de arbeiders nadeelig".2z3
De afdeling's-Hertogenbosch kwam trouwens met nog een voorstel, dat
geheel door haarzelf was bedacht en ingebracht. Het was een onomwonden stellingname voor het traditionele solidariteitsdenken en vertrouwen
in de goede spontane kracht van de arbeidersbeweging. "Op de fabrieken
waar tengevolge van loonsvermindering of aanranding van het vereenigingsrecht, kwestie ontstaat, gaat (gaan) niet de betrokkenen alléén op
straat, maar wordt (worden) hierin gevolgd door al zijne (hunne) medearbeiders; wanneer tenminste dat mogelijk ls".22} De toelichting op het
voorstel had veel te maken met de concrete strijdervaring in 's-Hertogenbosch, immers: "Als de bewuste persoon (personen) alleen worden ondersteund, dan geeft men den patroon de macht om de voormannen te
verwijderen en er zoete jongens voor in de plaats te nemen, zooals hier ter
stede gebeurd is".225
Het voorstel haalde het niet en werd met 34 tegen 25 stemmen verworpen. Vooral de afdeling Amsterdam - met 9 van de 65 congresstemmen had zich sterk gemaakt tegen het Bossche voorstel. "Wij kunnen niet vooraf onze manier van strijden vaststellen, want deze hangt af van de strijdwijze onder tegenstanders. Het is overigens gemakkelijker te zeggen dat allen
op straat moeten, dan de gelden bijeenbrengen, die daarvoor noodig
zijn".226 Met de laatste opmerking van de Amsterdamse afgevaardigde
kreeg de Bossche afdeling lik op stuk, omdat de twee Bossche afgevaardigden nog maar even daarvoor het voorstel tot een (hogere) contributie naar
draagkracht hadden afgewezen, zoals de Bosschenaren zich ook al hadden uitgesproken tegen deelname aan het 'comité voor algemeen kiesrecht en staatspensioenering'.227 Het congres van de 15e en 16e april,
222) De Sigarenmaker, 10 maart 1900.
2z3) De Sigarenmaker, t.a.p.
z2:4) De Sigarenmaker, t.a.p.
2z5) De Sigarenmaker, t.a.p.
'z~) DeSigarenmaker.t.a.p.
22' ) De Sigarenmaker, 12 mei 1900.
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notabene bijeengekomen op verzoek van de'anti-politieke' stroming, werd
wederom een nederlaag voor deze richting. De scheiding der geesten
kreeg met de week een meer definitief karakter. De hoofdstroom in de
bond koos voor de moderne richting, een niet-onaanzienlijke minderheid
- waaronder de afdeling 's-Hertogenbosch - opteerde voor de aanpak die
overheersend was binnen het NAS.

De scheuring leek onafwendbaar, zeker nadat het hoofdbestuur van de
NIS en TB de schuldvraag met betrekking tot het royement uit het NAS
geheel voor rekening liet van het N A S zelf. In juni 1900 werd een verzoek
tot wederaansluiting bij het NAS geconditioneerd met de volgende stellingname: "Iedere organisatie, die speciale gelden ontvangt, uitsluitend
voor eene beweging in haar eigen vak, behoort ook het recht te hebben zelf
over deze gelden te mogen beschikken en wat bij het NAS inkomt en bestemd is voor alle bewegingen, behoort ook over alle bewegingen te worden verdeeld".22~ Dat het NAS-bestuur hiermee niet kon instemmen,
was duidelijk.
Het congres van de NIS en TB in 1901 werd volgens de kroniekschrijver van de bond een herhaling van de beide voorgaande congressen.z29
Inmiddels hadden de tegenstellingen tussen anti-parlementairen en parlementairen, of volgens de toenmalige terminologie tussen 'anti-politiekers' en 'politiekers', hun beslag gekregen in organisaties van geestverwanten binnen de bond. In april 1901 verscheen voor het eerst De Tabaksbewerker, "propagandablad ten dienste van de tabaksbewerkers in
Nederland".23o Het blad was de anti-parlementaire pendant van De Sigarenmaker, dat als officieel bondsorgaan steeds meer de weg op was gegaan
van de meerderheid in bond en hoofdbestuur. De oprichting van De Tabaksbewerker was een initiatief van enkele zogenaamde 'anti-politieke sigarenmakers-propagandaclubs', waaronder die uit Amsterdam, in het begin als belangrijkste initiatiefnemer werd genoemd.231 In 's-Hertogenbosch was er praktisch vanaf het begin voldoende animo voor dergelijke
anti-politieke fractievorming binnen de sigarenmakersbond. Frans van
Veghel, wonende in de Poort van Aerden, Noordwal M.232, was correspondent, contactpersoon en vooraanstaand propagandist van de 'Antipolitieke sigarenmakers propagandaclub' te 's-Hertogenbosch.232 TekeZZn) De Sigarenmaker, 30 juni 1900.
22`') Van der Hoeven, a.w., S1.
23~) De Tabaksbetoerker, april 1901 en juni 1902.
Z3 i) De Tabaksbeiaerker, april 1901.
232) De Tabaksbewerker, juni 1902.
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nend voor de overheersende invloed van de anti-politieke stroming in 'sHertogenbosch was het dat Van Veghel die functie combineerde met het
secretariaat van de afdeling Den Bosch van de NIS en TB. Het gehele
Bossche afdelingsbestuur zat op die lijn. Immers, vanaf het eerste openlijke optreden van de afdeling, via de bijdragen vanuit 's-Hertogenbosch in
het officiële bondsorgaan De Sigarenmaker, was sprake van uitgesproken
anti-parlementaire en anti-sociaal-democratische getuigenissen. Of het nu
om Sjef Stinkens ging, Harry Dona, Gerrit Klardie, Frans van Veghel of
Willem Jansen, dat maakte qua opvatting en stellingname niets uit.
Binnen het hoofdbestuur van de bond stonden nog slechts enkele personen op het standpunt van de anti-politieke stroming. De belangrijkste hiervan was de Amsterdammer Cees Bonnet. Zijn opvallende populariteit onder de Bossche sigarenmakers ging in nagenoeg evenredige mate gepaard
met scherpe kritiek van de zijde van de meerderheid van het hoofdbestuur
op zijn persoon. Toen in september 1902 een steuncomité ten behoeve
van het in financiële nood geraakte gezin van Sjef Stinkens in het leven
werd geroepen, was Cees Bonnet daarvan al de grote animator.233 Alhoewel hij dit als initiatief van het hoofdbestuur ten uitvoer moest brengen,
was daarmee toch duidelijk dat de afdeling 's-Hertogenbosch niet voor
niets zijn zorg en aandacht had. Immers de andere vertegenwoordigers
van het hoofdbestuur in het ondersteuningscomité stonden ook bekend
als anti-politiekers. Het waren A. van den Bergh en H. Monsees.234
In De Tabaksbewerker verscheen in januari 1902 een open brief van
Bonnet aan de leden van NIS en TB. Kern van het betoog van Bonnet is
dat het hoofdbestuur gedomineerd werd door de'sociaal-democratische'
of 'moderne' richting. Bonnet verzucht èn waarschuwt uiteindelijk met:
"Vak- en bondgenooten! Er worden intriges gesponnen in de NIS en TB!
Ik zie ze door en door, de eerzuchtduikelaars, voor wie 't afmaken van hun
in de weg staande personen, middel; het terrein te openen, om langs ruggen der arbeiders, door middel van vakorganisatie omhoog te klauteren
en voor ziehzelf 'n betere positie te veroveren, doel is. Vakgenooten!
Mocht gij ze allen zien!",235

Na de spoorwegstakingen, in juli 1903 verhuisde C. Bonnet naar 'sHertogenbosch. Afgezien van het feit dat hij vanaf die tijd, het redacteurschap van De Tabaksbewerker vanuit 's-Hertogenbosch op zich nam, gaf
hij ook leiding aan de pas opgerichte produktieve associatie van de siga233) De Sigarenmaker, 6 september 1902.
z~}) De Sigarenmaker. 6 september 1902.
Z'3'') De Tabakebewerker, juli 1903.
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renmakersvereniging GGB.Z~6 Dat laatste gebeurde op nadrukkelijk verzoek van de afdeling van de NIS en TB, die in de propaganda voor de produktieve associatie een belangrijke rol speelde. Op het congres van de
NiS en TB in 1903 zou Bonnet nog in bescherming genomen worden
door onder meer de afdeling 's-Hertogenbosch.
Nadat in de loop van I904 de scheuring binnen de zelfstandige sigarenmakersbeweging zijn beslag had gekregen door de oprichting van de anarcho-syndicalistische 'Federatie van Sigarenmakers en Tabaksbewerkers
in Nederland', ging de Bossche NIS en TB nagenoeg geheel'over'.
e. Tezaam verbonden typografen
Dat Hendrik Spiekman gedurende zijn Bossche periode pogingen in het
werk gesteld heeft een afdeling van de 'Algemeene Nederlandsche Typografen Bond' van de grond te tillen, is nauwelijks verwonderlijk. Hij was
typograaf van origine en 's-Hertogenbosch stond in den lande bekend als
een stad waar de grafische nijverheid sterk ontwikkeld was.
Het congres van de ANTB in 1896 kende een'Bossche' vertegenwoordiger, in de persoon van Hendrik Spiekman.2';' ~Iaar met Spiekmans vertrek naar Rotterdam was het ook gedaan met de A N T B-afdeling in 's-Hertogenbosch. Een levensvatbare afdeling zou daarna jaren op zich laten
wachten.
"Dat donkere, donkere Zuiden" stond er in dikgedrukte letters op de
voorpagina van De Sigarenrr~aker op 20 december 1902. De redacteur
wond zich nogal op over de verwikkelingen rond een geplande propagandabijeenkomst van de ANTB in's-Hertogenbosch. Snijdelaar, voorzitter
van de ANTB zou de vergadering, die de oprichting van een nieuwe afdeling had moeten inluiden, toespreken. Op het allerlaatste moment had
men zelfs naar een andere zaalruimte moeten uitwijken, omdat de anti-socialistische propagandaclub '5t. Thomas van Aquino' in het verweer was
gekomen en de arbeiders had gewaarschuwd voor "het NAS, als kind van
de Sociaal-democratische Partij". Gemakshalve werd de ANTB, als neutrale organisatie met dit alles vereenzelvigd.238 In alle openheid schreef
cnen in zowel De Sigarenmaker als Ons Vakbelang over een mislukte vergadering. Slechts een enkele typograaf had de moed opgebracht een bezoek
te brengen aan de bijeenkomst. "Dan zal er rust en vrede zijn; voor de arz'jb) De Tabaksbewerker, juli 1903.
z37) Van der W'al, a.io., 15.
23K) De Sigarenmaker, 20 december 1902.
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beiders de rust van 't kerkhof; voor de patroons de vrede van een zalig genieten van de weldaden dezer wereld" 23y schreef de correspondent in De
Sigarenmaker. Hoe cynisch de toonzetting van dit citaat ook is, een zekere
grond van waarheid zat zeker hierin besloten. Verzet, zeker tegen de patroon, was de Bossche typograaf eigenlijk vreemd. Dat ondervond zelfs
het r.k. typografengilde'St. Leonardus', allerminst een vereniging met radikale of strijdbare aspiraties. Tot na 1910 zou dit gilde veel concurrentie
te verwerken hebben van verenigingen zoals bijvoorbeeld 'Door Eendracht t'zaam verbonden'. Tijdens de oprichting van deze vereniging, in
1849, paste ze nog in een landelijk beeld. Zestig jaar later lagen de verhoudingen in het land wezenlijk anders. In 's-Hertogenbosch kon het enkele ANTB-lid toezien hoe het gematigde r.k. gilde en 'Door Eendracht
t'zaam verbonden' zich verdrongen om de gunst van de typograaf.
Met alle consideratie voor beroepseer en trots, met alle aandacht ook
voor het traditionele gezelligheids- en ondersteuningsaspect richtte'Door
Eendracht t'zaam verbonden' zich op het verenigen van de Bossche typografen zonder ooit de 'goede verhoudingen tussen patroon en werkman in
het Bossche grafische bedrijf te bezoedelen'.
Het r.k. Typografengilde, toch zo gematigd en voorzichtig in haar aspiraties, ervoer nog lang dat de oude typografenvereniging geworteld was in
een hardnekkige traditie. Het ledental van'St. Leonardus' stagneerde nog
rondom de eeuwwisseling omdat het bestuur van 'Door Eendracht t'zaam
verbonden' de leden op straffe van royement verbood lid te worden van
'St. Leonardus'. Wel mocht men zich aansluiten bij de r.k. werkliedenbOnd,240

Noch het r.k. typografengilde 'St. Leonardus' noch de vereniging
'Door Eendracht t'zaam verbonden' speelden een initiërende rol toen in
oktober 1895 eigenlijk voor het eerst Bossche typografen blijk gaven van
hun onvrede met de onzekere toestand waaronder ze moesten werken.
Directe aanleiding voor een protestvergadering op zondag 20 oktober
1895 vormde het besluit van de provincie het drukwerk van Lutkie en
Cranenburg over te brengen naar de goedkopere firma Robijns en Co.
De grote onderlinge concurrentie welke ten grondslag lag aan dit soort
wisselingen ging voornamelijk ten koste van het loon van de typograaf.
Een bepaling omtrent een minimumloon en maximumarbeidsduur was
ook al inzet van strijd in bijvoorbeeld de bouwvakken. Voor de typografie
zou iets dergelijks ook geen luxe zijn. Als de bestaande typografenvereni23`') De Sigarenmaker. 20 december 1902. Ons Vakbelang, 20 december 1902.
~~~~) Franssen, a.xi~., 550.
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gingen (i.c. 'St. Leonardus' en 'Door Eendracht t'zaam verbonden') daar
niet voor op wilden komen, dan maar een nieuwe vereniging opgericht.
Wetende dat de voortvarende en strijdbare typograaf Hendrik Spiekman
in 's-Hertogenbosch actief was, wist men zich binnen de bestaande verenigingen bedreigd door de concurrentie van een mogelijke sterke
ANTB-afdeling. Daarom eigende 'St. Leonardus' zich het initiatief van
het protest toe en leidde het in de door haar gewenste banen. Er werd een
boycot over Robijns en Co. uitgeroepen, die zijn werknemers zo schandelijk laag betaalde. Lutkie werd tot beschermheer benoemd van het r.k. gilde. Het spontane protest ebde weg en het r.k. gilde won liefst twintig leden!241 Een nieuwe typografenvereniging was wind uit de zeilen genomen.
Het zou zeker tot 1903 bij een 'dreigende werking' blijven, die mogelijk
uitging van het feit dat de ANTB elders in het land zo actief was. Dat Bossche typografen, in tegenstelling tot de sigarenmakers, niet warm liepen
voor 'neutrale', 'onafhankelijke' of 'zelfstandige' vakorganisatie is waarschijnlijk terug te voeren tot de specifieke arbeidsomstandigheden in het
Bossche grafische bedrijf.

Immers, als geen andere bedrijfstak, was het grafische bedrijf in zijn
vooruitgang en groei afhankelijk gebleken van orders uit kringen van de
katholieke emancipatiebeweging. De groei van het aantal katholieke organisaties, die hiervan een gevolg was, veroorzaakte een aanzienlijke publikatiegolf. Van typografen is ooit gezegd dat ze de eersten waren met de
oprichting van een vakbond omdat ze zo gemakkelijk met het geschreven
en gedrukte woord in aanraking kwamen. Op de Bossche drukkerijen was
dat voornamelijk van katholieke origine! Mogelijk ook was de sociale controle in en rondom deze bedrijfstak sterker dan in het sigarenbedrijf. Zo
groot waren de meeste grafische bedrijven nog niet dat dit ten koste moest
gaan van de overzichtelijkheid. De ambachtelijke verhouding werkgeverwerknemer leek er ook niet sterk onder te lijden.
De afloop van de perikelen naar aanleiding van de openbare bijeenkomst van typografen in oktober 1895 toont aan dat velen in deze bedrijfstak zich nog te sterk 't'zaam verbonden' wisten met patroons die althans voldoende goede wil uitten.

zti) Franssen, a.w., 552. Het Noordbrabantsch Dagblad, de Noordbrabanter. 15 oktober
1895.
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f. Rond het spoor-wegemplacement
Dat Goulmys sigarenburcht zo nabij het spoorwegemplacement gelegen was, was allerminst toevallig. Niet in de laatste plaats bij de burgemeester, Van der poes de Willebois, waren de verwachtingen hooggespannen omtrent de mogelijkheden 's-Hertogenbosch te doen uitgroeien tot een belangrijk centrum voor het verkeer per spoorlijn. Hij was niet
voor niets commissaris van de 'Maatschappij tot exploitatie van
Staatsspoorwegen'. De traditionele handels- en verkeersfunctie zou nieuw
leven ingeblazen kunnen worden met dit moderne verkeersmiddel. Nog
steeds werd de beeldspraak gehanteerd dat 's-Hertogenbosch 'Poort van
het Zuiden' was. Rondom de eeuwwisseling was de stad ook zeker een belangrijke schakel in het toenmalige spoorwegennet. Dus was de stad ook
voor vele spoorwegbeambten en arbeiders plaats van vestiging, veelal van
tijdelijke, soms van blijvende aard.
De SDAP-afdeling, zoals die rond de eeuwwisseling zichzelf boven water poogde te houden, was afhankelijk van de inbreng van enige spoorwegbeambten.
Verwonderlijk was het daarom niet dat reeds in februari 1899 een afdeling van de bij het NAS aangesloten 'Nederlandsche Vereeniging van
Spoor- en Tramwegpersoneel' werd opgericht. Jan Oudegeest, als voorzitter van deze organisatie niet de minste, was als inleider op de oprichtingsvergadering aanwezig. Zijn betoog was doorspekt van de hoop op een
voorspoedige ontwikkeling van de Bossche afdeling.242 In de eerste
maanden van zijn bestaan verging het de 'NV', zoals deze spoorwegvakbond vaak aangeduid werd, lang niet slecht. In juni telde deze 61 leden.
Daarna liep dat ledental overigens weer terug, tot circa 30 aan het eind
van 1900.Z`~3 Dat laatste was geen aantal om tot noemenswaardige actie
rond het spoorwegemplacement te komen, alhoewel daar, gemeten naar
de arbeidsomstandigheden, volgens Het Orgaan wel reden toe was.244
Door het hoofdbestuur van de 'N V' werd de Bossche afdeling in die tijd
belangrijk genoeg geacht om er enige propagandistische aandacht voor op
te brengen. Het Bossche spoorwegemplacement was immers zo strategisch gelegen aan de noord-zuid verbinding. Op 16 mei werd de jaarlijkse
algemene vergadering van de 'N V' in 's-Hertogenbosch gehouden. Café
'Het Parlement' op de Pensmarkt - vanaf 1908 zou hier het gebouw van

~'~) Het Orgaan, februari 1899.
z43) Het Orgaan, 1 februari 1901.
~~~) Het Orgaan, 1 februari 1901.
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de RKWB gevestigd zijn - bood onderdak aan deze landelijke bijeenkomst. Opvallend genoeg was deze vergadering ruimschoots aangekondigd in de Bossche dagbladen. Geen van de Bossche kranten vond het nodig om de lezers te waarschuwen voor deze vergadering. De 'NV' had
zichzelf het imago bezorgd van een gematigde en doordacht werkende organisatie. Bovendien was er nog geen sprake van een katholieke equivalent. Eerst de spoorwegstakingen van 1903 zouden daarin verandering
brengen.
De vergadering in mei 1901 trok veel belangstelling. Als altijd aanwezig, telde de dienstdoende politiefunctionaris omstreeks 150 aanwezigen,
onder hen weer veel sigarenmakers. Jan Oudegeest hield zijn gehoor voor
dat de maatschappelijke rijkdom werd voortgebracht door de arbeiders.
Arbeiders waren remmers, machinisten, conducteurs maar ook ambtenaren.z`~' Gezien het feit dat de laatsten zich nogal eens te nadrukkelijk - volgens vakbondsbestuurders - als spoorwegbeambten afficheerden, was
Oudegeests pleidooi voor klassesolidariteit onder het spoorwegpersoneel
geen overbodige luxe. De Bossche afdeling liet na deze algemene vergadering weinig of niets meer van zich horen. Zelfs tijdens de spoorwegstakingen gaven de 'Bossche' spoorwegmannen geen aanleiding tot een bericht
in hun periodiek.
~ 8. Ket ontstaan van de r.k. arbeidersorganisaties

a. "Een vereeniging of bond tegen het socialisme"
In de sociaal-democratische geschiedschrijving wordt in het algemeen
de confessionele arbeidersbeweging belicht als een reactie op de socialistisch-georiënteerde emancipatiebeweging van de arbeidersklasse. Jan
van den Tempel, een van de oprichters van het N V V, schreef over de rol
van de confessionele arbeidersbeweging: "Roept het kapitalisme het socialisme op, de klassebewuste arbeidersbeweging verwekt de christelijke
arbeidersorganisatie. In haar belichaamt zich de invloed van de bezittende klasse op het arbeidende volk".Z4~
Oak in meer recente studies overheerst het actie-reactiedenken, waarbij
de confessionele arbeidersorganisaties de rol van reagerende partij wordt
toebedeeld. Echter in vergelijking met de sociaal-democratische 'klassie2}') GAH, Oud-archief gemeentepolitie 's-Hertogenbosch, register uitgaande brieven, brief
van de commissaris van politie aan de procureur-generaal, 16 mei 1901.
2~fi) Van den Tempel, De christetijke vakbetveging, 3.
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ken' is er meer ruimte voor nuancering. In het bijzonder is er daarbij oog
voor het competentie- en machtsconflict tussen geestelijk adviseurs en leken-vakbondsbestuurders. Bij de laatsten ging het vaak om een authentiek
streven naar een zo zelfstandig mogelijk optreden van de katholieke vakorganisaties.

Nog sterker is de nuancering bij die auteurs, welke een beschrijving geven van de tegenstelling in het kamp van de geestelijk adviseurs. Daarbij
richt de aandacht zich vooral op de strijd tussen de geestelijk adviseurs,
die een arbeidersbeweging in het keurslijf van de kerkelijk hiërarchie prefereerden en de geestelijken, die het idee van de nationale vakorganisatie
op katholieke grondslag voorstonden.
De socialistisch-gezinde postbesteller Van Rooy wist zich nog in 1933 te
herinneren dat de oprichting van de eerste katholieke werkliedenorganisaties in de eerste plaats een reactie was op de bescheiden uitingen van socialisme in 's-Hertogenbosch. Tegelijkertijd legde hij in zijn herinneringen vast dat de jonge kapelaan Prinsen een plan van en voor arbeiders tot
het zijne maakte. Zo schreef Van Rooy: "Als geregeld bezoekers van onze
openbare bijeenkomsten waren er een drietal dat altijd paraat was, gretig
het verhandelde in zich opnamen en aantekeningen maakten. Het waren
Schrëder, bijgenaamd 'de suikeren paus', Optenberg, een typograaf, de
naam van de derde schiet mij niet meer te binnen. Door deze drie personen heeft een kapelaan van St. Jacob, Prinsen, die bij huisbezoek al anderszins de naam had van sociaal voelend Priester, een tip gekregen, dat
deze drie mannen de ideeën die zij bij ons (socialisten) opgedaan hadden,
in R.Katholieken zin gewijzigd te verwezenlijken waren. Schrëder vertelde mij later dat zij hunne ideeën uitgewerkt aan den Wel Eerwaarden Kapelaan hebben voorgelegd en toegelicht. Wij moesten na een week maar
eens terugkomen. Volmoedig kwamen wij terug, maar hoe was het mis.
Zijn Eerwaarde zou zelf wel eens zien wat er van bruikbaar was door den
tijd, maar vond het nu nog niet noodig eraan te beginnen. Na verloop van
een goed jaar werden door hem toebereidselen gemaakt voor een R.K. arbeidersbeweging, geheel in onzen geest, maar van ons initiatief was geen
sprake. Voor het in Holland veel gelezen R.K. Volksblad'De Volksbanier'
was het hier nog te vroeg. In het Bondslied van de R. K. Werkliedenvereeniging kwam een regel voor: '0 neen, wij zijn niet Socialistisch'. Zoo begon
op stoffelijk gebied de carrière van Mgr. Prinsen".247
Van Rooy hield het dus op na~perij. Zover mochten de oprecht roomskatholieke en zeker ook anti-socialistische oprichters echter niet gaan.
l;') GAH, Van Roov, t.a.p.
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Prinsens geldingsdrang paste zich aan bij wat in de jaren negentig maatschappelijk aanvaardbaar en haalbaar tegelijk was.
Het tekent het conservatisme te opzichte van het fenomeen arbeidersorganisatie in die dagen dat enige oprecht anti-socialistische arbeiders
niet het vertrouwen hadden van hen die op weg waren de katholieken tot
maatschappelijke en politieke machtsuitoefening te brengen. Optenberg
en Van der Sanden (beiden werkzaam in de grafische industrie) stond
niets anders voor ogen dan een dam op te werpen tegen 'het onzalig drijven der socialisten'. Zo schreef Optenberg zelf: "Wij vroegen elkander af
of er geen middel te bedenken zou zijn, om zulks, zooveel in ons vermogen
was, te kunnen tegenwerken, wat we van harte wenschten, en ja, hoewel
slechts met ons beiden, namen we het besluit pogingen aan te wenden, om
een vereeniging of bond daar[egen op te richten, ons besluit stond
vast".z`~H

Prinsen nam het initiatief over en hoe! De oorspronkPlijke oprichters
werden volledig gedesavoueerd en op een zijspoor gezet. Daarvoor in de
plaats kwamen bestuurders die zijn vertrouwen genoten. Prinsen richtte
het bestuur in en trotseerde daarbij de democratisch tot stand gekomen
bestuursverkiezing, die op 20 november 1892 ten huize van H. Optenberg plaatsvond. Deze bestuursverkiezing kreeg niet de goedkeuring van
Prinsen. "Wij dobberden aLsnu weer eenige weken tusschen hoop en
vrees door, want we krijgen wel bemoedigende, maar geen zekere berichten om een vergaderplaats te krijgen". Op 8 december 1892 vond in
de congregatiezaal, gelegen aan de Zuid-Willemsvaart, een hernieuwde
constituerende vergadering plaats. Optenberg was aanwezig, alsmede
enkele andere mensen van het eerste uur. De vergadering kreeg echter
het meeste gewicht door de aanwezigheid van de vier 'vertegenwoordigers' van de parochies in 's-Hertogenbosch. Prinsen vertegenwoordigde
zichzelf, wellicht het bisdom en de St. Jacobsparochie; kapelaan Van
Nielen was er vanuit de parochie van St. Jan; kapelaan Van Erp vertegenwoordigde de St. Pieter en Der Kinderen was afgevaardigde van de parochie van St. Catharina. Prinsen c.s. domineerden vanaf dat moment de
ontwikkelingen. Op 16 april 1893 vond de verkiezing plaats van een
nieuw bestuur. Jos van der Hoeven, een man waarin Prinsen veel vertrouwen moet hebben gehad, werd de nieuwe president. Hij werd bijgestaan door A. Suanet, die het secretariaat op zich nam.Z~9 Was de laat21") GAH, Collectie Aarts,
brief van H. Op ten Berg aan het bestuur van de RKWB, mei
1893.

z;") Versluis, Drwr eigen kracht, 25.
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ste in 1873 bereid tot openbare boetedoening in de plaatselijke pers vanwege zijn lidmaatschap van een vakbond, zijn activiteiten met betrekking
tot de'Roomsche Katholieken Werkliedenbond' waren een kroon op het
bekeringsproces.
Van de oorspronkelijke oprichters waren alleen nog Ari en Delmee opgenomen in het nieuwe bestuur. Prinsen was er in geslaagd zijn uitleg van
de encycliek Rerum Novarum tot leidraad van katholieke arbeidersorganisatie in 's-Hertogenbosch te maken. Daarin was hij zelfs tegen de adviezen van zijn grote voorbeeld Alfons Ariëns ingegaan. Deze had Prinsen
voorgehouden toch vooral te streven naar een organisatie, die arbeiders
verenigde op geestelijke en materiële belangen. Materiële positieverbetering werd echter niet in de doelstelling van de nieuwe organisatie opgenomen. Dat nu was iets waar de oorspronkelijke oprichters wel oog voor
hadden.Zso
Het gaat Franssen te ver om de sterke positie van de geestelijken, als
commissie van toezicht binnen de R K W B opererend, louter toe te schrijven aan paternalisme en clericale bemoeizucht. Hij gaat van de veronderstelling uit dat de priesters gedacht moeten hebben dat een sterke
identificatie van een aantal van hen met de Werkliedenbond deze een beter entree zou geven in de Bossche samenleving.2st Maar was dat niet in
de eerste plaats de inschatting van priesters en mogelijk, vertegenwoordigers van de hogere geestelijkheid?
Paternalistisch en bemoeizuchtig was het, de wijze waarop Prinsen c.s.
zich een oorspronkelijk arbeidersinitiatief eigen maakten. Het tekent overigens de toenmalige verhoudingen dat de arbeiders, die het initiatief hadden genomen zelf de ruimte boden voor deze stellingname van de geestelijkheid. Optenberg vond het normaal dat hij de geestelijkheid om adviezen vroeg in deze toch seculiere kwestie.2s2
Gedurende de eerste jaren had Prinsen geen reden tot klagen. Alles
moet in zijn ogen naar wens verlopen zijn. In januari 1893 richtten Van
der Hoeven en Benne een verzoek tot Mgr. Van de Ven zich beschikbaar
te stellen als beschermheer van de RK W B. Zij besloten hun schrijven met
een veelzeggende deemoedigheid: "Met kinderlijk vertrouwen hopen wij
dat Uwe Doorluchtige Hoogheid dit ontmoedig verzoek, opwellende uit de
harten van R.K. Werklieden niet van de hand zult wijzen".ZS~ Mgr. Van
25f1) Franssen, a. ic., 517-519.
~' ~ ~ Franssen, a. n~., 517-519.
zsz) Franssen, a.r~~., 519.
Zs3) BAH, Map NKV IX, afdeGng's-Hertogenbosch, Diocesane Werkliedenbond, brief van
bestuur RKWB aan 1'[gr. Van de Ven, 11 januari 1893.
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de Ven honoreerde, als vanzelfsprekend, het verzoek. De dankbaarheid
van Van der Hoeven en Benne was navenant: "Moge het den goeden God
behagen Z.D.H. tal van jaren te schenken, tot belang van het gehele diocees, maar ook bijzonder ons het geluk zijn weggelegd, Uwe D.H. onzen
zoo zeer beminden Herder nog tal van jaren, als Beschermheer aan het
hoofd van den Bond te zien staan, tot glorie van de R.K. Kerk, tot welvaart
van ons dierbaar vaderland, maar ook tot heil van den Werkman, rlie zich
aan haar verbindt".2s4
Op zijn beurt heeft Prinsen er veel aan gedaan de R K W B aanzien onder
de gegoede burgerij te bezorgen. De aanbevelingscirculaire die op 13 december I 892, ondertekend door de 'commissie van toezicht', ruim verspreid werd onder een aantal gekende en gezaghebbende Bosschenaren,
was eigenlijk het begin van een gedurige campagne om het aantal donateurs voor de R K W B te vergroten. Veelbetekenend begon de circulaire
als volgt: "Bij de algemeen heerschende strooming onder de werklieden
om zich in bonden en verenigingen nauwer aaneen te sluiten meenden wij
ons deze zaak te moeten aantrekken, ten einde de stroom in goede richting
te leiden". Min of ineer typerend voor Prinsens positie is ook de volgende
zinsnede: "De ondervinding heeft geleerd dat die vereenigingen in een
gevaarlijke richting werkzaam zijn, wanneer het haar ontbreekt aan personen, die door hun invloed dat gevaar af kunnen weren, terwijl zij bij eene
goede leiding veel nut kunnen stichten.2ss

Prinsens circulaire was niet aan dovemansoren gericht. Het aantal donateurs was aanzienlijk. Van zeker zo groot belang was de bijdrage, die de
gegoede Bosschenaren de R K W B gunden. In het jaar 1899 brachten de
leden een bedrag van f 3121, - aan contributie in. De donateurs leverden met f 1914,50 een belangrijke bijdrage.2s~
Over dergelijke gegevens beschikte Van Emmenes nog niet toen hij in
de kolommen van De Voorwaarts de jonge R K W B van commentaar voorzag. Toch ligt er een kern van waarheid en wellicht profetie besloten in het
nu volgende citaat uit 1893: "Neen immers, ze moet nergens anders voor
dienen dan voor slaapmuts, want waar kan ik vinden dat zij naar een maximale werkdag streeft? Waar dat zij een beeter loon voor den werkman verlangt? Of is het U ernst met hetgeen gij laatst van de kansel vertelde, dat

1'l) BAH, 1~lap 1i KV IX, t.a.p., brief van bestuur RKWB, aan Mgr. Van de Ven, 14januari
1893.
`ss) BAH. Map ~' KV IX, t.a.p., circulaire ~~an de RkWB te's-Hertogenbosch, 13 december
1892, o.a. door C.C. Prinsen ondertekend.

~s~') BAH, 1~tap ti KV IX, t.a.p..jaarverslag RKWB.
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een huisgezin van 6 à 7 personen met f 9, - in de week kan bestaan, ja
zelfs nog over kan houden voor den kwaden dag".zs'

Lijdzaam zal het wel niet geweest zijn, maar toezien moesten de socialisten naar het succes van de RKWB. Ledental, aantal donateurs en bijdragen vertoonden in de eerste jaren een stijgende lijn. Prinsen was zo
slim geweest aan de R K W B een soort ziekenfonds te verbinden. Dit had
tot voordeel dat ook de meer gereserveerd-denkende katholieke werklieden gemakkelijker te winnen waren voor een lidmaatschap van de
RK W B. Optenberg was hem daarvoor al'erkentelijk' geweest. Die had er
in zijn oprechte enthousiasme geen rekening mee gehouden dat Bossche
arbeiders slechts te vriend konden worden gemaakt als er een direkt voordeel zichtbaar werd gemaakt.~'8
Tussen 1893 en 1900 groeide het ledental van de RKW B aanzienlijk.
Er was bijna sprake van een verdubbeling. In 1893 telde de RKW B 672
leden. In 1900 waren dat er 1204.259

b. "Door ons gezien en aanbevolen"
In de schoot van de R K W B werden na 1893 verscheidene vakverenigingen opgericht. Tot veruit belangrijkste zou zich het Tabaksbewerkersgilde
'St. Petrus' ontwikkelen. In het eerste bestuur was A. Suanet de vooruitgeschoven man als president. Kapelaan Van Erp diende zich aan als geestelijk adviseur. Feitelijk was dit tabaksbewerkersgilde de enige vereniging in
katholieke gelederen die al in een vroeg stadium de kans kreeg om uit te
groeien tot een vakvereniging. Dit past in de actie-reactie beweging die zo
kenmerkend is voor de chronologie in het ontstaan van 'socialistische' en
confessionele arbeidersorganisaties. A1 was er op het moment dat - in december 1894 -'St. Petrus' werd opgericht nog geen afdeling van de socialistisch-gekleurde NIS en TB, sigarenmakers hadden zich als vaste
aanhang van de SDB al meer dan eens ontvankelijk getoend voor het socialisme. Bovendien, als er één bedrijfstak was waarin de arbeidsverhoudingen aanleiding konden geven voor een radikaal vakbondsgeluid dan
was het wel de sigarenindustrie. Het succes van de NIS en TB-afdeling in
's-Hertogenbosch aan het eind van de jaren negentig was een bevestiging
van de bange vermoedens in katholieke kring.

Z") De ['óoni~arzrts, 7 janauri 1893.
`'s) GAH, Collectie Aarts, brief van H. Op ten Berg aan het bestuur van de RKWB, mei
1893.

''`'1 BA H, Map N KV IX, t.a.p., jaarverslagen RKW B tussen 1893 en 1900.
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In kringen van katholieke sigarenmakers was men, in vergelijking met
andere beroepsgroepen, reeds in een vroeg stadium de opvatting toegedaan dat vakorganisatie de diocesane grenzen moest kunnen overschrijden. Vakbroeders moesten zich kunnen organiseren in een vakvereniging
die landelijk georganiseerd was. Ook katholiek-georganiseerde sigarenmakers reisden veel en konden zich in hun speurtocht naar werk niet beperken tot plaatsen binnen het diocees. Dat katholieke sigarenmakers zo
vroeg opteerden voor een nationale vakbond werd ook beïnvloed door het
optreden van de 'neutrale' of'socialistische' tegenhanger. In de jaren negentig groeide de NIS en TB uit tot een van de actiefste en strijdbaarste
vakorganisaties.

Een enkele spreekbeurt was voldoende om de leden en bestuur van het
St. Petrusgilde te overtuigen van het nut van aansluiting bij de in 1897 opgerichte 'Nederlandschen R.K. Bond van Tabaksbewerkers'. Op 11 juni
1899 hield Haarmans uit Utrecht een voordracht. Nog in hetzelfde jaar
was's-Hertogenbosch hoofdzetel van de bond. Jacques Gemen, voorzitter
van het Bossche gilde, werd lid van het hoofdbestuur. Wetzer, ook een
vooraanstaand gildebestuurder, redakteur van het vakblad, De Katholieke Tabaksbewerker. Opvallend genoeg vond een definitieve aansluiting
van het Bossche gilde bij de nationale bond eerst twee jaar later plaats. AI
die tijd was kapelaan Van Erp een consequent pleitbezorger geweest van
nationale aaneensluiting van sigarenmakers en tabaksbewerkers. Hij was
degene, die hiermee voor een goed deel de kolommen van De Katholieke
Tabaksbewerker vulde.2óo
Zeker in vergelijking met andere Bossche gilden, verging het 'St. Petrus' lang niet slecht. Begon het gilde in 1894 met 46 leden, in 1901 telde
het gilde - inmiddels afdeling van de nationale bond - omstreeks 1501eden. Dat was nog steeds minder dan het aantal leden dat de NIS en TB-afdeling telde. Van Erp had reden tot enige jalouzie of naijver. Deze gevoelens verzweeg hij ook niet. Zo schreef hij in maart 1901: "Wil een katholieke bond succes hebben, dan moet hij op gelijke manier als de NIS en TB
werken. De neutrale organisatie is nationaal, ook de katholieke moet zoveel mogelijk nationaal zijn. Wanneer de kas gestijfd was door alle mannen van hetzelfde vak, dan verliet niemand meer de katholieke vaan. Nu
loopt men bij werkstakingen over; nu wordt men lid van neutrale verenigingen met rode kleur".26i

~~") De Katluilieke Tabaksbeu~erker, 1899-1900.
~`'~) DeKatholieL-eTabaksóewerker, maart 1901.
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Eigenlijk richtte het optreden van de leiding van 'St. Petrus' zich, tot
aan de schok van de spoorwegstakingen, op het reageren. De Bossche
NIS en TB-afdeling was een voorbeeld dat met de grootst mogelijke naijver bejegend werd. Van Erp realiseerde zich dat St. Petrus slechts als afdeling van een nagebootste NIS en TB vat kon krijgen op het sigarenmakersvolk. Ongewild erkende hij het gebrek aan wervingskracht van 5t. Petrus door in de loop van 1901 te pleiten voor een verbod van de NIS en
TB. "Wij zullen de patroons aansporen alle wettige en onwettige middelen aan te wenden om zulk een vereeniging te verbieden".L6z
'St. Petrus' was rondom de eeuwwisseling, op het oog, meer bezig met
de bestrijding van de NIS en TB, desnoods door nabootsing, dan met de
ontwikkeling van een eigen koers als katholieke vakorganisatie. Dat kwam
bijvoorbeeld ook tot uitdrukking in de hoofdrol die enkele voormannen uit
de katholieke sigarenmakersbeweging voor zich opeisten in een propagandaslag tegen socialistische en anarchistische dwalingen. Het stond dan
ook geenszins op zichzelf dat op de feestvergadering van St. Petrus in juli
1902 Eugène Goulmy in bescherming werd genomen tegen de socialistische en anarchistische laster, die hem ten deel was gevallen. De meer dan
tweehonderd aanwezigen ontstaken in een langdurig applaus toen Goulmy de zaal binnenkwam. Goulmy, geroerd door deze sympathiebetuiging
zou daarop gezegd hebben: "dat hier een zalf werd gelegd op een wonde
hem in zijn hart toegebracht door vurige laster van socialistische zijde".263 Sjef Stinkens had in De Sigarenmaker en De Vrije Socialist Goulmy voor het oog van het hele land in opspraak gebracht. De Katholieke Tabaksbewerker realiseerde zich, middels de pen van kapelaan Van Erp tot
uiting gebracht "tot schande van den katholieken naam, dat er onder de
afdeeling Den Bosch (van de NIS en TB) vele katholieken zijn. Mochten
toch hunne oogen opengaan, mochten zij nu eindelijk inzien dat zij in een
roode organisatie niet thuishoren".zfi~
Het zuiden moest toch behouden blijven voor de katholieke arbeidersorganisaties. Daarom was het nodig zeker ook de Bossche sigarenmakers
teweer te stellen tegen socialistische en anarchistische invloeden. In januari 1903 - nog voor de spoorwegstakingen - werd in een terugblik op
het voorafgaande jaar een zekere koers uitgezet voor het propagandawerk
van de R. K. Tabaksbewerkersbond. De ontboezemingen in De Katholieke
Tabaksbewerker waarschuwden voor het gemak waarmee sigarenmakers
zvZ) Ue Katlwlieke
Tabo-ksheu;erker, april 1901.
~~'~) De ICatholieke Tabakcber.oerker, augustus ] 902.
zt'~) De Kathnlieke Tabaksbeioerker. augustus 1902.
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en tabaksbewerkers zich aan het socialisme overgaven. De redacteur
besloot als volgt: "Wij moeten onze kracht vinden in 't Zuiden des lands.
Daar moeten vereenigingen worden opgericht. Zij moeten een kracht worden om ook de broeders in het Noorden te beveiligen, opdat zij niet, door
den nood gedwongen, tot andere organisaties overgaan".zF"
Het doen en laten van de Bossche NIS en TB-afdeling werd heel intensief gevolgd. Zo kreeg de lustrumviering van deze Bossche vakbondsafdeling in februari 1903 ook ruime aandacht in De Katholieke Tabaksbewerker. De blik van de verslaglegger van de r.k. bond zal wel een jaloerse zijn
geweest, toen hij moest constateren dat in het zaaltje meer dan tweehonderd toehoorders van hun aanwezigheid blijk gaven, terwijl "er maar honderd in het zaaltje konden".~`'~ Op 8 maart 1903 organiseerde 'St. Petrus' zelf een grote open bare bijeenkomst. Afgezien van de algemene sfeer
op deze vergadering, die natuurlijk anti-socialistisch was, zo vlak na de
eerste reeks spoorwegstakingen, ging het onder meer om het leerlingenstelsel. De leiding van 'St. Petrus' zag de overeenkomst met de Bossche werkgevers in de sigarenindustrie vooral als een eerste succes van de
katholieke sigarenmakersbond. Over het optreden van de NIS en TB zei
kapelaan Van Erp ondermeer: "Geen wonder dat ze het afkeuren; het
kwam zonder hen tot stand. Waarschijnlijk willen zij geen reglement van
orde voor de jongens evenmin als voor zichzelven. Absolute vrijheid in alles en overal die door het socialisme wordt gepredikt kan zich niet met het
leerlingenstelsel verenigen".~~'
Ongewild bevestigde Van Erp hiermee de kritiek op het in 's-Hertogenbosch overeengekomen leerlingenstelsel, zoals die vanuit de NIS en TB
wel gehoord was. Het leerlingenstelsel brachi volgens de laatsten geen zier
verbetering in de positie van de sigarenmaker. Zoveel meer was er in het
overeengekomen stelsel geregeld dat vooral de sociale kontrole op de fabrieken zou vergroten, aldus de kritiek in gelederen van de NIS en TB.

Ten slotte
In maart 1876 startte het A N W V een landelijke proclamatiebeweging.
Het doel van deze actie was de Nederlandse arbeidersklasse te wijzen op
het bestaan van het A N W V en haar voor die tijd 'verlichte' doelstellingen.
In Amsterdam, Rotterdam en bijvoorbeeld Den Haag was de actie geen
2~') Ue Katholieke Tabaksberuerker, januari 1903.
26~) De Katholieke Tabaksbe~uerker, februari 1903.
~h' ) De Katho[ieke Tabaksbewerker, april 1903.
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probleem. Anders lag dat in steden waar geen ANWV-gezinde werkliedenverenigingen bestonden. Daar was men genoodzaakt zich te wenden
tot het gemeentebestuur die gevraagd moest worden de gemeente-aanplakker beschikbaar te stellen. 's-Hertogenbosch was een van die gemeenten. Nadat het ANWV-bestuur vernomen had dat het in deze stad
aan affiches op de bekende plaatsen had ontbroken, richtte men zich in
beklagende zin tot de burgemeester. Deze reageerde als volgt: "Naar alle
aanleiding van het door U ingediend adres d.d. 8 dezer, hebben wij de eer
U mede te deelen, dat de daarbij bedoelde oproeping bij ons geen bijval
heeft gevonden en wij daarom tot de verspreiding daarvan niet hebben
willen overgaan".zbg
Als er in 's-Hertogenbosch al sprake was van een vooruitstrevende traditie dan was het er een van beperkte omvang en een selectief karakter. De
reactie van loco-burgemeester Pompe op het A N W V beklag bewijst dit en
onderstreept tegelijkertijd hetgeen wij eerder in dit hoofdstuk beschreven. De vooruitstrevende geluiden die in 's-Hertogenbosch aan het eind
van de negentiende eeuw gehoord werden waren alléén gericht op het indammen van een opdringende ultramontaans katholiek-conservatieve beweging door katholieken met een liberale inslag. Arbeiders en ambachtslieden werden geacht zich niet in te laten met dit soort conflicten. Ze
waren voorbehouden aan de kleine selecte groepen Bosschenaren die elkaars machtspositie bestreden.
Dat katholieken ook in het schijnbaar zo vanzelfsprekend-katholieke'sHertogenbosch hun politieke en maatschappelijke invloed slechts door
doelgerichte organisatie hebben kunnen verwerven kon de overtuigingskracht alleen maar bevorderen. De eersten die in 's-Hertogenbosch het
socialistische woord hebben gepropageerd mochten dat aan den lijve ervaren.

Willem Vliegen had zijn hoop op betere tijden voor het socialisme in'sHertogenbosch steeds gebaseerd op de specifïeke funetie van de stad als
ontmoetingsplaats voor mensen die van overal vandaan kwamen. 's-Hertogenbosch was garnizoensstad en het zal Vliegen niet ontgaan zijn dat de
talrijke aanwezige sigarenmakers tamelijk reislustig waren. De steun van
de laatstgenoemden was onontbeerlijk voor een socialistische groepering
die meer wilde zijn dan roepende in de woestijn. Onder aanvoering van
het enthousiasmerende voorbeeld van enkele moedige propagandisten
lukte dat de Sociaal Democratische Bond bij tijd en wijle. De SDA P slaagde daar in het geheel niet in. De grote mate van afhankelijkheid van de
2~~) Heldt.Algemeea:vederlarzdech Werkliederzverbond 1871-L896, 25.
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Groninger Hendrik Spiekman bevestigt het beeld van een partij die in 'sHertogenbosch 'een staf zonder leger' was. Des te opmerkelijker was het
succes van de vrij-socialisten in's-Hertogenbosch.
"Daarom echter meen ik, dat ze in de arbeiderbeweging niet hebben
mee te tellen, wijl het niet zijn arbeidersvereenigingen,maar slechts werktuigen in handen der geestelijken en patroons, waarin de arbeiders een figurantenrol vervullen". Hendrik Spiekman schreef dit in 1903. Hij had
daarbij voornamelijk de rol van de Bossche R K W B voor ogen. De feiten
in hun samenloop èn volgorde lijken hem volledig in het gelijk te stellen.
Zeker is dit het geval als we uitgaan van een actie-reactie beweging.Zby Typerend was zeker ook de voortvarende ontwikkeling van het R. K. Tabaksbewerkersgilde 'St. Petrus'. Als eerste gilde van werklieden in 's-Hertogenbosch sloot men zich aan bij een landelijke R.K. Tabaksbewerkersbond, in veel opzichten de equivalent van de strijdbare 'Nederlandschen
Internationale Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond'. Het was geen
toeval dat deze bond die in 's-Hertogenbosch een sterke afdeling had zich
bestreden wist door het sterkste katholieke gilde.

2~9) De Nieuwe Tijd; maart 1900; Spiekman, ~ets over den toestand der arbeiders in het Zuiden, 520.
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I-IOOFDSTUK III
SPANNINGSVELD TUSSEN ANARCHISTEN EN SOCIAALDEMOCRATEN ONDERLING EN GEZAMENLIJK
TEGENOVER DE KATHOLIEKE ARBEIDERSBEWEGING

~ 1. Inleiding
In de geschiedschrijving van de Nederlandse arbeidersbeweging vormen de spoorwegstakingen van 1903 een zeker markeringspunt. In het
bijzonder geldt dat voor de afloop van dit nationaal arbeidsconflict. De
nederlaag - want anders kan de afloop niet gekarakteriseerd worden verscherpte de tegenstellingen en zelfs vijandschap binnen de niet-confessionele arbeidersbeweging. De 'Vrije Socialisten', zoals de aanhangers van Domela Nieuwenhuis zich noemden, en de syndikalisten binnen
het NAS beschuldigden sociaaldemocraten en 'politiekers' in de vakbeweging van alles wat slecht was. Heel vaak kwam het woord 'verraad' voor
in de beschuldigingen. Andersom lieten ook SDAP en aanhangers van
Henri Polak en Jan Oudegeest zich niet onbetuigd.
De oprichting van het NVV, in januari 1906 was een logisch gevolg van
het diepgaande meningsverschil over strategie en tactiek van de vakorganisatie, dat na afloop van de spoorwegstakingen, zozeer het openbare debat van de niet-confessionele vakbeweging domineerde.
Voor alles wat regeringsgezind of gezagsgetrouw was hadden de spoorwegstakingen de functie van een waarschuwing gehad. In katholieke kring
kregen bijvoorbeeld de voorstanders van een r.k. arbeidersorganisatie het
getij mee. De katholieke arbeidersbeweging moest een stap voorwaarts. In
een hoofdredactioneel commentaar in het katholieke dagblad Het Huisgezin schreef inen: "Tot dusver waren en bleven er nog velen ingedommeld.
Juist de revolutionaire elementen roerden zich het drukst. Dat ontwaken
uit sleur en onverschilligheid, dat kloek zich uitspreken, dat flink zich organiseren, waarvan men in deze dagen in Noord en Zuid getuige is geweest, aarzelen wij niet als een der voordelen van de stakersbeweging te
beschouwen.l Als er nog sociaal-geëngageerde katholieken waren die
aarzelend en weifelend waren geweest in hun oordeelsvorming over het

~) Het Huisgezin, 20 februari 1903.

114

nut van katholieke arbeidersorganisatie, dan dienden de spoorwegstakingen ze wel tot inkeer te brengen.
Onmiskenbaar is in de gebeurtenissen na de afloop van de spoorwegstakingen de beweging van reactie op actie aanwezig. Ondernemend en gezagsgetrouw Nederland reageerde met repressieve maatregelen ten opzichte van de socialistische en radicale partij. In het bijzonder katholiek
Nederland bracht zijn trouw aan het gezag tot uitdrukking door middel van
mobilisatie van katholieke arbeiders in organisaties, die de anti-socialistische vooringenomenheid als uitgangspunt hadden. Bestrijding van socialisme en 'zelfstandige' vakbeweging door imitatie, vooral van de laatste,
zou voor jaren het optreden domineren.

Elfjaar na de spoorwegstakingen vond in 's-Hertogenbosch een staking
plaats bij de grootste sigarenfabriek, Goulmy en Baar. Deze staking markeert even goed als de spoorwegstaking van 1903 een fase. Aangezien
meer dan vijftien procent van de leden van de radicale'Federatie van sigarenmakers en tabaksbewerkers in Nederland' bij de staking betrokken
was bleef het conflict niet zonder gevolgen voor de 'Federatie' en daarmee
het NAS. In 's-Hertogenbosch zou de afloop van deze staking in 1914
aanleiding geven tot nieuwe verhoudingen binnen de arbeidersbeweging
ter stede. Ze zouden van blijvende aard zijn. In de beweging van reactie op
actie vond weer een mobilisatie van katholieke arbeiders plaats aLs antwoord op deze 'anarchistische' staking. De vertegenwoordigers van het
'moderne' NVV onder de Bossche sigarenmakers zagen hun kans, acht
jaar na de oprichting van deze vakcentrale, de belerende vinger richting
Bossche arbeider van meer gewicht te voorzien.2
~ 2. De spoorwegstakingen in 's-Hertogenbosch
a. De eerste 'formeele werkstaking'
Stakingen waren 's-Hertogenbosch tot 1903 nagenoeg voorbijgegaan.
Daarom moet men verschrikt hebben gereageerd toen in de eerste helft
van de maand januari in het jaar 1903 De Noordbrabanter het volgende
meldde: "We hebben in 's-Hertogenbosch een formeele werkstaking met
ap- en dependentie, met hulp van weerstandskassen en waarbij ook
posten worden uitgezet om onderkruipers te weren".3 Het katholieke
~) De Sigarenmaker, april-mei 1914.
3) Het Noordbrabantsch Dagblad, de Noordbrabanter, 16 januari 1903.
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dagblad liet het niet bij deze kleurloze constatering. Tussen de regels van
het commentaar door was te lezen dat de staking bij de ijzergieterij van Dufay cá~ Co. een onaangename verrassing was. Van radicale tendenzen onder de sigarenmakers wist men en een stakingsactie op een sigarenfabriek
was dan ook meer voor mogelijk gehouden. Mede omdat de doorgaans zo
rustige Bossche metaalbewerkers nu betrokken waren bij een dergelijke
confrontatie was er enige verbijstering te lezen in het commentaar. Staken
was een grote ramp, voor maatschappij, industrie en werkman. Vooral de
werklieden dienden rekening te houden met de rechten van de werkgever.
Als deze maatregelen nam ter verbetering van het produktieproces was
dat een zaak van algemeen belang. Zo werd door De Noordbrabanterook
geoordeeld over de invoering van het stukloon bij Dufay c4~ Co., wat aanleiding was tot de staking. De staking was het werk van enige raddraaiers;
zouden die niet aan het hoofd hebben gestaan dan was van een staking
wellicht geen sprake geweest.4
Onmiskenbaar werd de staking geleid vanuit het gebouw van de 'Saamwerkende Schoenmakers' in de Kruisstraat. Dat was in die dagen punt van
samenkomst van de socialistische beweging in 's-Hertogenbosch. Het
Plaatselijk Arbeidssecretariaat, het PAS, was de organisatie die de staking leidde. Deze deed dat tamelijk effectief en overtuigend. Zowel leden
van de RK W B, het r. k. metaalbewerkersgilde 'St. Eloy' als een kleine
groep aanhangers van de 'Algemeene Nederlandsche Metaalbewerkersbond' waren bij de actie betrokken.s Zestig van de zeventig werknemers
deden aan de staking mee. De staking had een rustig en ordelijk verloop
en was in het algemeen goed georganiseerd. Dat was bijvoorbeeld ook de
opvatting van de commissaris van politie. Alsof hij voorvoelde dat het
rustig zou blijven, schreef hij op 13 januari aan de procureur-generaal van
het gerechtshof in 's-Hertogenbosch: "Ik heb de eer U edelgrootachtige
beleefdelijk te berichten dat heden morgen op de ijzergieterij van L.M.
Dufay op het Nieuwe Terrein alhier, door ruim een zestigtal werklieden de
arbeid is neergelegd op grond van meeningsverschillen over loon en de
wijze van arbeiden. Daar alles tot nog toe ordelijk toegaat en om niet door
onnoodig machtsvertoon oploopjes, ook van nieuwsgierigen te bevorderen, doe ik de fabriek door slechts twee agenten in het oog houden".6
Was in 1887 een staking op enkele sigarenfabrieken nog tenonder ge-

s) Het Noordbrabantsch Dagblad, de Noordbrabanter, 25-26 januari 1903.
5) De Fakkel, 17 januari 1903.

c) GAH, oud-archief gemeentepolitie 's-Hertogenbosch, register uitgaande brieven 1903,
brief van de commissaris van politie aan de procureur-generaal te 's-Hertogenbosch.
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gaan aan vechtpartijen tussen stakers en werkwilligen,7 daarvan was nu
geen sprake. De staking bij Dufay werd nu omringd door de zorgzame solidariteit en organisatorische ondersteuning van de socialistische beweging
in 's-Hertogenbosch. De enkele incidenten, veroorzaakt door sigarenmakers, werkzaam bij Goulmy en Baar, konden niet verhelen dat de actie geleid werd èn ondersteund door effectieve propagandistische actie, die
zelfs voor enige verdeeldheid onder de publieke opinie zorgde.8
Zowel de sociaal-democratische Fakkel als De Vrije Socialist begroetten
de staking als een passend antwoord van de werknemers op de provocaties
van de bedrijfsleiding. Zo schreef De Fakkel: "Arbeiders, houdt U het
schrikbeeld voor oogen van de arme moeder, die aan het einde van het
jaar in onze katholieke stad temidden van onkenbare weelde den hongerdood heeft gestreden en roept de heeren vervaardigers van de circulaire
getiteld: 'Een geschiedenis van een socialist' toe; 'Ziedaar heeren, een geschiedenis van een katholieke vrouw' ".9
Fel reageerde De Fakkel op de pogingen van de "Roomsch Katholieken
Werklieden Bond" om de staking te doen beëindigen. "Het is bij dien
bond werken onder de geestelijke voogdijschap in de stad waar ze gevestigd zijn; zij zijn opgericht om het voortdringen der socialistische gedachten onder de werklieden te beletten". io

Onverdeeld reageerden vrij-socialisten, 'anti-politiekers' en 'politiekers' op de staking. Bram van Erkel, NAS-corifee, sprak op vrijdag 18 januari 1903 voor een bomvolle zaal in de Kruisstraat. Alles wat 'socialistisch'-gezind was in's-Hertogenbosch stond achter de staking. De NIS en
TB-afdeling, reeds door anarcho-syndicalisten gedomineerd, organiseerde de solidariteit op verschillende Bossche sigarenfabrieken.l l
De Noordbrabantermeldde op 24 januari dat de staking was afgelopen.
Een overwinning voor de werkgever en ontslag voor de 'raddraaiers' zouden voor de Bossche werklieden een les moeten zijn om zich nooit meer
met dit soort avonturen in te laten.12 Van objectiviteit getuigt al evenmin
het schrijven van de commissaris van politie aan de burgemeester. De commissaris schreef dat: "de belhamels ontslagen waren, de staking afgelo-

7) Het Noordbrabantsch Dagblad.
8) De Fakkel, 24 januari l 903. De Tabaksbewerker, januari 1903.
v) De Fakkel, 17 januari 1903.
~o) DeFakkel,t.a.p.
~ ~) DeFakkel, 24 januari 1903.
12) Het:Voordbrabantsch Dagblad, de;l~oordbrabanter,24 januari 1903.
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pen en het stukloon gehandhaafd zou blijven, zoodat door de stakers niets
gewonnen doch door het ontslag van drie hunner wel verloren werd".13
Het meer objectieve tijdschrift van het CBS houdt ons echter een andere afloop van de staking voor. Er zou sprake zijn geweest van een zeker
compromis tussen de stakers en de bedrijfsleiding. Dufay bleek bereid
een minimum-uurloon in te voeren, met daarboven een stukloon dat
maandelijks afgerekend zou worden met aftrek voor slecht werk. De stakers moesten hun eisen laten varen, dat alle stakers weer aangenomen
moesten worden. t4
b. Er bestaan grieven
Nauwelijks bekomen van de schrik van deze eerste belangrijke en georganiseerde staking, kreeg de stad in de daaropvolgende maanden te maken met de nodige commotie rond de spoorwegstakingen. De eerste reeks
stakingen, die zich vooral in Amsterdam en omgeving voordeden, zouden
de Bossche bevolking nog slechts bezighouden door middel van reacties
op schrift. Enthousiasme en triomfstemming was te lezen uit alle organen,
die zich met de zelfstandige arbeidersbeweging verbonden wisten; paniek, rancune en vijandschap bepaalden de stemming van alles wat zich
als spreekbuis van gezag en bestaande orde beschouwde.
De Fakkel schreef: "De spoorwegmannen hebben een aanschouwelijke
les gegeven, van wat organisatie en eensgezindheid vermag. Wat de plebeejers te Rome in ouden tijden deden door naar den heiligen berg te trekken doen de huidige plebeejers door te staken. Het is hetzelfde middel,
dus nieuw is het niet, maar proefhoudend is het wel".1' Tegenover macht
stond dan eindelijk macht en ook de opstandige sigarenmakers begroetten
de staking als een bewijs van de kracht van de georganiseerde arbeidersklasse. De Tabaksbewerker, toen al veel gelezen onder de Bossche sigarenmakers, gaf commentaar via een artikel van Frederik van Eeden. "Wat
zijn de voornaamste leeringen. Vooreerst deze; de macht van de georganiseerde voortbrengers en de onmacht van de regering. Men moet het wel
beseffen, deze staking is een besliste nederlaag voor het parlementarisme" . t 6
13) GAH, oud archief gemeentepolitie's-Hertogenbosch, register uitgaande brieven 1903,
brief van de commissaris van politie aan de procureur-generaal te's-Hertogenbosch, 25 januari 1903.
~') Tijdschrift CBS, 1903, a(levering Il, tabel VI D, werkstakingen eerste kwartaal 1903.
15) De Fakkel, 7 en 14 februari 1903.

16) DeTabaksbewerker, februari 1903.
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De grote stakingsbeweging begon met een betrekkelijk klein incident in
het Amsterdamse havengebied. Op 8 januari kwamen twee vaste arbeiders van het Blauwhoedenveem bij de fa. Muller c4~ Co. goederen halen.
De arbeiders van Muller weigerden deze mee te geven. Bij het Blauwhoedenveem werkten arbeiders, die niet georganiseerd mochten zijn van
hun baas. De 'Federatie van vakbonden in de haven- en transportbedrijven' zag zichzelf zo graag als verplichte organisatie.
De arbeiders bij Muller 8r Co. werden allen ontslagen of gingen in staking. 5ne1 daarna breidde de staking zich uit tot andere haven- en transportbedrijven. Op 26 januari raakte ook het spoorwegpersoneel betrokken bij de acties. Op 29 januari was de staking op het Centraal Station algemeen. Jarenlange grieven over het vernederend personeelsbeleid bij
de spoorwegen vonden in zeer korte tijd een uitlaatklep door voornamelijk spontane aansluiting van de spoorwegarbeiders bij de stakingen.
Volgens Ruter, auteur van De spoorwegstakingen in 1903, zou de leiding van de gematigde 'Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel' zelfs ongelukkig geweest zijn met deze al te spontane
uiting van welhaast absolute solidariteit.l'
De staking had succes en leidde tot belangrijke tegemoetkomingen van
de spoorwegdirectie ten opzichte van de spoorwegarbeiders. Er volgde
erkenning van de vakorganisatie! Na de eerste schrikreacties, herstelden
regering, directies van de spoorwegmaatschappijen en gezeten burgerij
zich door tegenmaatregelen, die vèrstrekkende gevolgen zouden hebben
voor de gehele Nederlandse arbeidersbeweging.18

In de ban van de schrik schreef De Noordbrabanter: "Dat zooiets in ons
kleine, betrekkelijk rustige land geschieden kon; dat het socialisme zoo
driest den brutalen kop zou opsteken; dat honderden Nederlandsche
mannen, zoo weinig fierheid, zoo weinig gevoel van eigenwaarde, zoo
weinig eergevoel zouden bezitten, dat zij zich geheel en al zouden afgeven aan de onduldbare en tyrannieke willekeur van een paar nietswaardige raddraaiers; hadden wij kunnen noch durven verwachten".19 Het
eveneens katholieke Huisgezin richtte zich voornamelijk op de lessen, die
katholieken uit de stakingsacties dienden te trekken. "Tot dusver zijn er
onder ons velen geweest, die de organisatie der werklieden niet met een
al te gunstig oog aanschouwden. En ze zouden gelijk hebben indien onze
werklieden in vereenigingen met een socialistischen kleur en aan het re~' ) Riiter, De spoorwegstakingen van 1903, 488-489.
18) Ruter, a.w., 322-331.
19) Het .Noordbrabantsch Dagblad, de Noordbrabanter, 21 februari 1903.
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volutionaire drijven van een Troelstra, een Hugenholtz, een Oudegeest
gingen meedoen. Doch dit laatste wenscht niemand onzer. Onze katholieke arbeiders horen in katholieke vereenigingen thuis. Maar georganiseerd moeten ze zijn of worden".2o
De stakingsbeweging was in die eerste dagen van februari uitgegroeid
tot een grote massabeweging die velen tot enthousiasme bracht. In het
katholieke zuiden overheersten echter schrik en vijandschap. Toen het
confessionele kabinet van Kuyper in de loop van februari 1903 een wetsontwerp indiende dat staken bij overheid en openbare nutsbedrijven verbood was de reactie in 'gezeten' katholieke kring, op zijn zachtst, instemmend te noemen. De Noordbrabanter schreef: "Wij provoceeren hier
geen daden van geweld tegen wie ook, maar zouden het grootelijks betreuren, aLs ons Nederland het morgenland moest worden, waarvan de
vrijheid uitgaat zooals die door de socialistische raddraaiers begrepen
wordt. Er dient krachtig geregeerd te worden als brutale tyrannie van het
plebs het hoofd opsteekt en als men met daden van geweld staakt, behoort de overheid te tonen, dat zij zich weet te doen eerbiedigen en de
vrijheid heilig is".21
Ondertussen groeide de "Nederlandsche Vereeniging" in een maand
tijd van 4000 naar 120001eden. Er werd een landelijk 'Comité van Verweer' opgericht. Daarin hadden zitting: vertegenwoordigers van de 'Nederlandsche Vereeniging', de havenarbeiders, het NAS, de SDAP en de
Vrije Socialisten. Dit comité had tot taak de acties tegen de zogenaamde
worgwetten voor te bereiden, desnoods uitmondend in een algemene
werkstaking. Op 1 april kwamen de dwangwetten in de Tweede Kamer in
behandeling en op 2 april vergaderde het comité van Verweer. Na veel
discussie en alle debat die de tegenstelling tussen'anti-politiekers' en'politiekers' of 'modernen' weer eens aan het licht brachten, werd besloten
een staking te gaan organiseren. Vooral vanuit sociaal-democratische gelederen werden de nodige bedenkingen geuit over het nut van een tweede
spoorwegstaking als antwoord op de 'worgwetten'.22 In vrij-socialistische
kring, kleinere vakbonden en de NAS-leiding was men de mening toegedaan dat een tweede reeks stakingen nodig en onvermijdelijk was. "De
bourgeoisie toch is niet een tegenstander, die men overtuigt, maar een vijand, waartegen men worstelt".23
20) Het Huisgezin, 11 februari 1903.

Z~) Het Noordbrabantsch Dagblad, De Noordbrabanter, 27 februari 1903.
z2) Ruter, a.w., hoofdstuk VII, Strijd en tweestrijd.
23) Roland-Holst, Kapitaal en arbeid, II, geciteerd naaz Het Volk, 24 maart 1903.
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De tweede reeks stakingen werd niet erg overtuigend ingeluid. Nadat op
1 april het wetsvoorstel in de Tweede Kamer werd behandeld, besloot een
ernstig verdeeld 'Comité van Verweer' op 2 april tot staking over te gaan.
Opvallend genoeg was Jan Oudegeest, voorzitter van de 'Nederlandsche
Vereeniging', fel tegen een tweede reeks stakingen gekant. Zijn ' N V' had
na het eerste enthousiasme een ernstige terugval te verwerken gekregen.
Van de 120001eden, die de ' N V' op het hoogtepunt telde waren er op 1
april geen 5000 meer over. Oudegeest had daarbij vooral ook oog voor de
propagandistische activiteit van christelijke en katholieke spoorwegverenigingen.24

Gedurende de eerste dagen van april werd er door havenarbeiders, gemeentewerklieden, metaalarbeiders en diamantbewerkers gestaakt. Onder deze groepen sloeg de staking aan. De spoorwegarbeiders slaagden
niet. Onder hen werd nauwelijks gestaakt. Voor een niet onbelangrijk deel
was dit te wijten aan misverstand en onbegrip tussen de leiding van het Comité van Verweer en die van de 'Nederlandsche Vereeniging'. Zo mogelijk in nog sterker mate had die mislukking te maken met de voorbereidingen, die de tegenstanders van de staking hadden getroffen. Zo was het in
Amsterdam en zeker ook in 's-Hertogenbosch.
c. "Het is in één woord, als in tijd van oorlog op het station"
Begin maart werd in of rond de Bossche kazernes een manifest verspreid, dat ondertekend was door W. Schonis namens het'Plaatselijk Arbeids Sekretariaat'. Het manifest riep de militairen als "arbeiderszonen"
op tot "verbroedering met de klasse der arbeiders". "Gij toch, kameraden, gij zijt uit het volk gerecruteerd. Gij toch hebt dikwerf zelf den strijd
aangebonden tegen het patronaat, om betere arbeidsvoorwaarden te veroveren. Welnu, nu zullen de zonen uit het volk gebruikt worden om hun lotgenooten, hun klassegenooten, die in strijd zijn tegen het kapitaal, neer te
leggen".25

Eerder al had de Bossche correspondent van De Vrije Socialist gewaarschuwd voor militaire activiteiten in Den Bosch. Op 14 februari schreef
deze correspondent: "Zaterdag stond hier de veldartillerie en infanterie
klaar om op het gegeven oogenblik naar Amsterdam, Bokstel, Leiden,
Utrecht, ik weet niet waar nog meer naar toe te gaan. Het is altijd het don-

Z4) Ruter. a.w., hoofdstuk VIII, De Tweede staking.
zs) GAH,mapspoorwegstakingen1903,pamfletvanhetPAS-'s-Hertogenbosch.
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kere zuiden dat in tijden van werkstaking, handlangersdiensten moet bewijzen aan het kapitaal. Overigens was er flink oppositie en flink wat gemor
onder de soldaten".26
Lokale en provinciale overheden waren op het ergste voorbereid. Abraham Kuyper was daar als minister-president in voor gegaan. Reeds op 9
februari, de eerste reeks stakingen was nog in volle gang, zond hij een telegram naar de commissaris van de provincie Noord-Brabant. 'Roep de burgemeesters in Uw provincie op tot waakzaamheid' was de strekking van
het telegram. De gouverneur reageerde onmiddellijk en bracht zijn burgemeesters op de hoogte van de toestand. De burgemeesters werd ten
strengste voorgehouden zo snel mogelijk met de hoogste militaire autoriteiten in contact te treden als er iets verdachts aan de hand was rond het
spoorwegemplacement. De commissaris schreef onder meer: "Maar waar
geen hulp van dienstdoende schutterij of leger beschikbaar is, behooren
gemeentepolitie, rijkspolitie en leden van weerbaarheidsvereenigingen,
voorzover betrouwbaar, zoo te organiseeren dat ingeval van staking onverwijld op de stations kan worden opgetreden. In snelle handeling alleen ligt
op zulk een oogenblik kracht om verkeerden invloed van stakers of hun leiders zoo mogelijk te voorkomen of althans te stuiten".27
In maart werden socialisten en soldaten door'politieagenten in burgerkleding' geschaduwd. Militairen werd gevraagd de verspreiding èn verspreiders van opruiende pamfletten aan te geven bij de plaatselijke politie.
Dat het Bossche spoorwegemplacement aan het begin van de maand april
de aanblik had van een belegerde veste, spreekt voor zich. De Provinciale
Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant schreef op 7 april: "In
en om het station niets dan soldaten. Alleen zij, die op reis gaan mogen in
de wachtkamer of op het perron. Morgen zal denkelijk de schutterij in actie moeten komen. Het is in één woord, als in de tijd van oorlog op het station. Alle verlofgangers zijn telegrafisch naar hunne garnizoenen teruggeroepen. Ook voor onze stad zal de staking zich weldra doen gevoelen. Bij
verschillende firma's is reeds of zal zijn, gebrek aan grondstoffen, zoodat
een gedwongen staking zal moeten volgen. Zoo vernamen wij ook, dat heden alle bakkers zonder gist waren".2g Tegelijkertijd schreef de secretaris
van het Bossche PAS in een pamflet: "Kameraden, als wij in deze dagen

~~) De Vrije Socialist, 14 februari 1903.
2~) RAHBr., archief gouverneur van de provincie Noord-Brabant, provinciale griffie
1814-1920, spoorwegstakingen 1903, brief van de gouverneur aan de burgemeesters, 9 februari 1903.
Zs) Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 7 april 1903.

122

den toestand gadeslaan, dan vragen wij ons af, waarvoor toch dat militair
vertoon? Is er een vijand? En dan antwoorden wij: Ja! Maar geen vijand
die de onafhankelijkheid van Nederland bedreigt, daarvoor zijt gij niet onder de wapens. Ook is er geen vijand van de arbeiders in aantocht, maar
wel een vijand van de brandkast, namelijk de steeds sterker wordende organisatiegeest en solidariteit".Zy
Aan publikaties en activiteiten, die de gespannen sfeer slechts voedden
was geen gebrek. De weinige socialisten, anarchisten en meer heimelijke
sympathisanten van de spoorwegacties zagen zich geconfronteerd met een
grote tegenstand. De anders zo neutrale Provinciale Noordbrabant.sche en
's-Kertogenbossche Courant nam onomwonden stelling tegen de spoorwegacties. Van terughoudendheid was daarbij geen sprake. Het Bossche gemeentebestuur werd aangevoerd door burgemeester Van der poes de
Willebois, die, pikant genoeg, commissaris was bij de Staatsspoorwegen.
De katholieke spoorwegarbeiders, die, niet zelden, de neutrale 'Nederlandsche Vereeniging' verkozen hadden boven de anti-sociaal-democratische vereniging 'Recht en Plicht' werden naar aanleiding van de eerste
reeks spoorwegacties, gemobiliseerd en georganiseerd in een nieuwe r.k.
spoorwegvereniging 'St. Rafaël'. Onder druk van de omstandigheden
schonk de leiding van deze vereniging ook aandacht aan de grieven die onder de spoorwegarbeiders bestonden. In februari werd een Bossche afdeling opgericht. Van der poes de Willebois was zèlf aanwezig en toonde
zich verheugd over deze nieuwe, gezagstrouwe èn serieuze tegenhanger
van de'socialistische' NV. Stakingen waren een gevaar, overlegwas geboden. Applaus was daarna zijn deel. De geestelijk adviseur attendeerde de
aanwezigen op de talrijke grieven, die er onder het spoorwegpersoneel
bestonden.~o
Ondertussen voerden een katholiek 'comité van sociale actie' en de
propagandaclub 'St. Thomas van Aquino' een propagandaslag aan tegen
de agitatie van het PAS en het landelijk'Comité van Verweer'. St. Thomas van Aquino rechtvaardigde, onder de titel "Halt volksbedriegers!",
het wetsvoorstel van de regering. Men deed het als volgt: "Als gij willende
werken, vervolgd wordt door een tierende en gillende volksmenigte, als
uw vrouw en uw dochter overal vergezeld worden door individuën, die
haar op de hielen loopen of gemeene taal tegen heur uitslaan, als een bende samenschoolt voor uw huis, in uw straat, als uw leveranciers, die u melk
of kruidenierswaren willen leeren, daarin worden belet, ja dan bepaalt de
2v) GAH, map spoorwegstakingen 1903. PamDet van het PAS-'s-Hertogenbosch.
3~) ProvincialeNoordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courane, 10 februari 1903.
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regeering voortaan straf, tegen zoodanigen dwang, door hinder, overlast
en vreesaanjaging u gedaan".3t

Geen medium bleef ongebruikt om de Bossche arbeidersklasse te behoeden voor de socialistische agitatie. De spoorwegarbeiders in en rond
's-Hertogenbosch trokken zich het zodanig aan dat ze niet mee durfden te
gaan met een tweede spoorwegstaking. De - ternauwernood - 50 leden
van de 'Nederlandsche Vereeniging' lieten zich uiteindelijk niet overtuigen om in 's-Hertogenbosch te staken. Toen tijdens het nachtelijk uur op 6
april in het schoenmakerslokaal in de Kruisstraat - centrum van socialistische activiteit èn Bossche nieuwsgierigheid - Henriëtte Hoogeveen uit
Den Haag zo'n zestig spoorwegarbeiders toesprak en aanspoorde in staking te gaan vond zij daarvoor geen gehoor bij de spoorwegarbeiders.32
Anders moeten de - onvermijdelijk - aanwezige sigarenmakers gereageerd hebben. Immers ruim tweehonderd sigarenmakers sloten zich op 7
april wèl bij de stakingsbeweging aan. Er was bij deze acties geen sprake
van looneisen. Solidariteit met de landelijke stakingsbeweging stond centraal. "Grieven bestaan niet, doch is de staking geschied uit solidariteitsgevoel met de stakende spoorwegbeambten" 33 schreef de commissaris
van politie aan de burgemeester, die graag van iedere oppositionele activiteit op de hoogte werd gesteld in deze tumultueuze dagen. Bij Goulmy en
Baar gingen op 7 april tweehonderd sigarenmakers en andere tabaksbewerkers in staking. Dertien werknemers van de firma Van der Pas volgden
een dag later dit voorbeeld terwijl ook op de fabriek van Gostelie, veertien
werknemers zich aansloten.34 Het kwam niet tot verdere stakingsactiviteiten van enige betekenis in 's-Hertogenbosch. Bij de firma's Van der Pas
en Gostelie gingen de werknemers weer na enige dagen aan het werk. Bij
Goulmy nam de staking meer tijd in beslag alhoewel ook op deze fabriek,
tussentijds, van enig verloop in de staking sprake was.3s
De reactie van Goulmy was tekenend voor de stemming die de stad in
deze dagen beheerst moet hebben. Hij bespaarde zijn stakende werkne-

31) GAH,mapspoorwegstakingen,pamflet'HaltVollcsbedriegers'vande'R.K.Propagandaclub St. Thomas van Aquino'.
32) GA H, oud-archief gemeentepolitie te 's-Hertogenbosch, register uitgaande brieven, brief
van de commissaris van politie aan de procureur-generaal, 7 april 1903.
33) GAH, oud-archief
gemeentepolitie te 's-Hertogenbosch, t.a.p., brief van de commissaris
van politie aan B en W van 's-Hertogenbosch. 9 april 1903.
'i i) GA H, oud-archief gemeentepolitie te 's-Hertogenbosch, brief van de commissaris van poGtie aan B en W van 's-Hertogenbosch, 10 april 1903.

~') GAH, oud-archief gemeentepolitie 's-Hertogenbosch, t.a.p., brief van de commissaris
van politie aan B en W van 's-Hertogenbosch, 11 apri11903.
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mers geen vernedering. Goulmy liet een kennisgeving verspreiden. Daarmee konden stakers hun spijt betuigen, verklaren dat ze 'misleid' waren
en afstand zouden nemen van de NIS en TB.36 Goulmy was geen werkgever die bekend stond om zijn hardvochtige stellingname ten opzichte van
zijn personeel. In normale omstandigheden was het voor hem geen probleem dat zijn werknemers kozen voor het soort vakorganisatie, die zijzelf
prefereerden. Goulmy was ook gewend aan enig verbaal geweld. Ongetwijfeld heeft ook deze 'liberale' fabrikant zichzelf inee laten slepen in de
geladen anti-stakingsstemming, die zich van'gevestigd"s-Hertogenbosch
had meester gemaakt. De katholieke pers, gemeentelijke en kerkelijke gezagsdragers, talrijke notabele Bosschenaren en de katholieke arbeidersverenigingen waren in stelling gebracht tegen de stakingsgolf. Als er geen
maatregelen tegen 'zondige' stakers werden genomen dan was dat uit het
gevoel van mededogen dat de overwinnaar kon opbrengen. Zo zou er rond
15 april door een aantal Bossche notabelen een 'comité van invloedrijke
mannen' zijn voorgesteld om ontslagen werknemers weer in dienst te doen
nemen door de werkgevers. Tekenend voor de sfeer onder de Bossche
goegemeente was het dat'een vriend van orde' in een ingezonden brief in
de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant zo'n comité terugwees met het argument dat alléén reeds het bestaan van een 'Comité van Verweer' zo'n generaal pardon eigenlijk onmogelijk maakte.37
De reactie zou volgens de stakingsvijandige Noordbrabanterparallel gelopen hebben met de reacties van het overgrote deel van de Bossche bevolking. Naarmate de aprilmaand vorderde, werden stakers en socialisten
meer uitgejoeld dan begroet.38

Vijfenzeventig sigarenmakers werden uitgesloten van werk en wisten
zich afhankelijk van steunkampagnes door de NIS en TB georganiseerd.
In Amsterdam, waar de stakingsbeweging zoveel groter was, bedroeg het
aantal uitgesloten sigarenmakers slechts vijfentwintig.39 Een aanzienlijk
aantal sigarenmakers was genoodzaakt elders een broodwinning te zoeken. In De Katholieke Tabaksbewerker reageerde men hierop met een zekere opgetogenheid.4o
De reactie was ook zichtbaar in de opleving van de katholieke arbeidersorganisatie. 'Vuur' was de strijdbare titel van een van de vele manifesten

36) De Sigarenmaker, 24 april 1903.
3' ) Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 18 april 1903.
38) Het Noordbrabanuch Dagblad, De Noordbrabanter, april 1903.
39) De Sigarenmaker, 25 april 1903. De Toekomst, 2 mei 1903.
;o) De Katholieke Tabaksbewerker, april-mei 1903.
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van de propagandaclub 'St. Thomas van Aquino'. De les die men de katholieke arbeiders voorhield was niet voor tweeërlei uideg vatbaar: "Laten
wij samenwerken in katholieke vakbonden. Legt alle onverschilligheid afl
De zaak die wij moeten dienen is te groot en te heilig. Het is de zaak van
ons Huisgezin. Het is de zaak van ons Vaderland. Het is de zaak van ons
geloof. Wij zijn verplicht daarvoor als een man op te komen".41
In De Noordbrabanter van 22 april werd deze 'gideonsbende' zelfs het
symbool genoemd van de zuidnederlandse onverzettelijkheid en trouw
aan het wettige gezag. "Vooral het katholieke Zuiden mag met rechtmatigen trots terugzien op dezen strijd, want moedig heeft het getoond pal te
staan in het geloof, dat eerbied leert voor het gezag en het recht, dat plichten leert, waar het rechten verdedigt".42 Rond het Bossche station en
spoorwegemplacement had de 'R.K. Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel' als buffer opgetreden ten behoeve van het gezag bij de
staatsspoorwegen en de overheid.
De stakingen in het Bossche sigarenbedrijf werden al even actief tegemoet getreden. In dit geval was het het r.k. Tabaksbewerkersgilde dat via
manifesten pogingen deed de grote meerderheid van sigarenmakers van
aansluiting bij dergelijke acties af te houden. "Werklieden van 's-Hertogenbosch het Gilde van St. Petrus heeft gemeend tegen deze staking te
moeten protesteeren als zijnde onbillijk, dwaas en revolutionair. Het is onbillijk tegenover den patroon, de natte tabak niet op te werken. Het is
dwaas en onverantwoordelijk zich zelve en zijn huisgezin broodeloos te
maken".43 Het manifest waarin het Tabaksbewerkersgilde stelling nam
tegen de acties onder de sigarenmakers, was getiteld: 'Een protest'. Terwijl de stakende sigarenmakers zich, zelfs volgens de toch strenge politiefunctionarissen, nauwgezet hielden aan een wet die nog komen moest en
bij het posten voor de fabriek van Goulmy geen werknemer aanspraken
om de schijn van stakingsdwang te vermijden, schreef inen in het manifest
'Een protest': "De wet za1 de socialistische raddraaiers beletten, om rustige en ordelievende werklieden te dwingen en te vervolgen".44
Tweede paasdag werd benut om "het verblijdende teken" dat de "bloei
in onze stad der katholieke vereeniging" toch was, nog eens extra luister
bij te zetten. Een grote manifestatie van alles wat katholiek en gezagsge-

}~ ) GA H, map spoorwegstakingen 1903, pamflet onder de titel'Vuur'van de R.K. propagandaclub St.Thomas van Aquino.

t2) Het Noordbrabantsch Dagblad, De Noordbrabanter, 22 apri11903.
~3) De Katholieke Tabaksbewerker, mei 1903.
~~) DeKatholieke Tabaksbewerker, mei 1903.
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trouw was, dat de komst van 'anti-revolutiewetten' had verdedigd en toegejuicht, werd tot symbool van de aIloop èn gevolgen van de spoorwegstakingen in's-Hertogenbosch. Alle katholieke bestuurderen en hoge geestelijken waren aanwezig. Burgemeester Van der poes de Willebois sprak de
duizendkoppige menigte toe en prees de contra-revolutionaire gezindheid
van de Bosschenaren. De pers reageerde al even opgetogen, of het nu De
Noordbrabanter, Het Huisgezin of de liberale Provinciale was. De socialisten was een nederlaag toegebracht, de katholieke arbeidersorganisaties
waren versterkt uit de strijd naar voren gekomen en vele Bossche socialistische 'lastposten en raddraaiers' hadden zichzelf onduldbaar gemaakt
voor de Bossche samenleving.
Een kleine groep socialisten en anarchisten zou in 's-Hertogenbosch
blijven om de propaganda voort te zetten, met trotsering van alles wat bij
een overwinning van de katholieke tegenstanders hoorde.4S De eensgezindheid onder de weinige socialisten stond onder grote druk. Toen de
staking bij de verschillende sigarenbedrijven zich naar het einde toesleepte, waren de verbittering en teleurstelling groot, zeker nadat op 10 april
het 'Comité van Verweer' zich gewonnen had gegeven door opheffing van
de stakingen.
Tekenend voor de grote invloed van de anarchosyndicalisten in Den
Bosch was het, dat de staking onder de sigarenmakers nog een week aanhield. Behalve dit feit, moet ook de wanhoop de sigarenmakers tot een zekere onbezonnenheid aangespoord hebben. Op 14 april trok een demonstratie van stakende sigarenmakers door de stad om bij de sigarenfabrikanten de eis te deponeren, dat alle stakers weer in dienst moesten
worden genomen. Overtuigd van zijn machtspositie inspireerde de invloedrijke ondernemer Eugène Goulmy zijn collega's hierop niet onmiddellijk in te gaan. De vernedering mocht immers best gevoeld worden.4ó
~ 3. De productieve associatie
a. 'Ontwaakte' ontslagen schoenmakers
Alhoewel de fabrikanten Maurits Azijnman en Van den Bergh twee verschillende bedrijfstakken aanvoerden hadden ze toch iets gemeen. Beide
fabrikanten stonden immers bekend als liberaal-denkend. Azijnman
bracht dat ook tot uitdrukking in zijn ondernemingsbeleid. Theo Beerens
~) De Toekomst, mei - juni 1903.
~) Het :Noordbrabantsch Dagblad, De Noordbrabanter, 1 S april 1903.
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schrijft over hem: "In de oude provinciestad bestond één sigarenfabriek,
waarvan de leiding zich niet afvroeg welk geloof of welke overtuiging haar
personeelsleden waren toegedaan. Daar werd het gezonde standpunt gehuldigd dat de waarde van de sigarenmaker en de sorteerder werd bepaald door het antwoord op de vraag: 'Is hij een goed vakman en een fatsoenlijk mens' ".47
Van den Bergh was rond de eeuwwisseling een vooraanstaande persoonlijkheid in de liberale'Vooruitstrevende Kiesvereeniging'. Onder de
Bossche arbeiders leefde lange tijd de opvatting dat deze schoenfabrikant
enige ruimdenkendheid kon opbrengen jegens zijn personeel.
Het joodse volksdeel, waartoe beide fabrikanten behoorden, had er belang bij de waarden van het liberalisme in ere te houden, niet in de laatste
plaats omdat 's-Hertogenbosch een katholieke stad was. In katholieke
kring was men geneigd de opkomst van socialisme en liberalisme te wijten
aan de 'joodsche vrijmetselarij'. In De Noordbrabanter werd rond de
eeuwwisseling nog een soort crypto-anti-semitisme tot uiting gebracht, dat
venijnig overkwam. "Alle rampen en ellende, welke de katholieke kerk in
de laatste eeuw troffen waren het werk van joden-vrijmetselaars", schreef
een niet bij naam bekende priester rond deze tijd eens. En het was niet zomaar een ingezonden brief.48 In het leven van alle dag liep het niet zo'n
vaart. Diverse joodse families, waaronder die van Van den Bergh en Azijnman, hadden een behoorlijk aanzien. Maar ze wisten zich deel van een
minderheidsgroep.

Dat nu juist Van den Bergh in de loop van 1902 een aantal schoenmakers ontsloeg vam: ege hun activiteiten rond een loonconflict met de
schoenfabrikant verbaasde velen dan ook, vooral in socialistische gelederen.
"Als de arbeiders maar niet vooruitstrevend worden dan zijn zij goed,
zo niet ..... dan de straat op, dat is zijn parool" schreef Harsman in De Fakkel.4y Gebrandmerkt als arbeiders, ontslagen vanwege opstandig gedrag,
moeten de schoenmakers zichzelf weinig kans gegeven hebben bij een andere fabrikant aan de slag te komen. De oprichting van een schoenmakersvereniging, die in een gebouw in de Kruisstraat een bedrijf in eigen
beheer zou starten, vond dan ook spoedig daarna plaats.'o
{`) PA, collectie familie De Kruyf-Beerens, Van den Bosch, Van Leed en strijd, 14.
;a) Het.NoordbrabaatschDagblad,DeNoordbrabanter.

~`') De Fakkel. 22 maart 1902.
'o) De Fakkel, 5 apri11902.
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'Ontwaakt' werd de vereniging genoemd. De plaatselijke afdeling van
de NIS en TB was, zeker na enige maanden de belangrijkste steun en toeverlaat voor het gewaagde experiment dat de verenigde schoenmakers
aangingen. Korte tijd, vooral rond de totstandkoming en aankleding van
het gebouw in de Kruisstraat, trokken de weinige sociaal-democraten en
vrij-socialisten gezamenlijk op om de schoenmakers op weg te helpen.
Willem Harsman, sociaal-democraat van het eerste uur, was in het begin
zelfs contactadres van het comité dat de samenwerkende schoenmakers
ondersteunde. Bovendien ging er een brief van Harsman naar het hoofdbestuur van de SDAP waarin om financiële ondersteuning van het initiatief werd verzocht.'1 Of deze smeekbede werd gehonoreerd is onduidelijk. In SDAP-kring was men echter niet zo enthousiast over produktieve
associaties en bijvoorbeeld de landkolonisaties. Hoezeer Frederik van Eeden zijn binnenlandse kolonisatiebeweging en daarmee verbonden produktieve associatie ook presenteerde als een derde weg naast sociaal-democratie en anarchisme, de banden met het anarchisme zouden de
sterkste blijken te zijn.SZ
b. "Geven naar krachten, nemen naar behoefte"
Arbeiders moesten zelf de produktie ter hand nemen, voorbeelden stellen om zo het kapitalisme van binnenuit uit te hollen en een nieuwe samenleving op te bouwen. Frederik van Eeden, de schrijvende arts uit 't Gooi
was rond de eeuwwisseling de belangrijkste initiatiefnemer van een beweging die de nieuwe, betere samenleving reeds temidden van de oude zou
moeten vestigen. Rond zijn eigen micro-communistische kolonie 'Walden' en binnen de in 1901 opgerichte vereniging 'Gemeenschappelijk
Grondbezit' (GGB) zou zich in het land, voornamelijk onder anarchisten
en vrij-socialisten een beweging ontwikkelen die binnen de kapitalistische
orde reeds voorbeelden van socialisme en de nieuwe samenleving wilde
stellen.
In de statuten van de vereniging GGB werd ondermeer geschreven:
"De vereeniging stelt zich ten doel, grond en andere voortbrengingsmiddelen te brengen in gemeenschappelijk bezit en gebruik, waarbij door
rechtvaardige organisatie der gemeenschap die de arbeid uitoefent, de

'~) IISG, archiefSDAP, afdeling's-Hertogenbosch 1900- 1921, briefvan W. Harsmanaan
het partijbestuur van de SDAP, 20 maart 1902.
'2) Becker-Frieswijk, ~edrijven in eigen óeheer. 50.
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bestaande maatschappelijke bevoorrechting vermeden en de individuele
vrijheid gewaarborgd wordt".s3
Tussen het anarchisme en de doelstellingen van GGB bestond een principiële verwantschap. "De nadruk lag op zelfwerkzaamheid, het initiatief
van onderop en de directe levensvernieuwing, het streven ook naar gemeenschappen waarin het principe 'geven naar krachten, nemen naar behoefte' voorop stond; dat alles rechtvaardigt het zeker om het streven van
GGB in ieder geval bij het anarchisme onder te brengen".s~ De toestand
waarin de anarchistische beweging in Nederland geraakt was kon die verwantschap slechts versterken. Immers de perspectieven van de anarchistische of vrij-socialistische beweging waren niet bijster groot. Hetgeen nagestreefd en gepropageerd werd, was verafgelegen. De sociale revolutie
en de algemene werkstaking waren idealen, die in sterke mate een beroep
deden op uithoudings- en abstractievermogen van de bescheiden aanhang van de anarchisten onder de Nederlandse arbeidersklasse. Hoe revolutionair de verwachtingen ook mochten zijn, iets tastbaars was welkom.
Het werken in GG B vormde een mogelijkheid daartoe en bood perspectief
zelf een stukje socialisme te verwezenlijken. De volhardende groep van
Bossche anarchisten of vrij-socialisten moet zeker voor zoiets gevoeld hebben. Zeker na de spoorwegstakingen was er voor een aanzienlijk aantal
Bossche sigarenmakers geen andere keus dan bij elkaar steun te zoeken
voor de dagelijkse broodwinning. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de sigarenmakers die de'Wanderschaft' niet in wilden al was het maar om in
's-Hertogenbosch een steunpunt ten behoeve van de vrij-socialistische beweging te handhaven.
"Die wind zaait, zal storm oogsten, ze zijn nog niet weg Van Erp!",
schreef een Bossche sigarenmaker na afloop van de spoorwegstakingen in
De Tabaksbewerker, het orgaan van de 'anti-politiekers' binnen de N IS en
TB. Enige maanden later richtten enkele van de'achterblijvers' zich in De
Sigarenmakertot het hoofdbestuur van de NIS en TB. Frans van Veghel,
Jan Klardie, Gerrit HIardie en Harry Dona verbonden hun naam aan een
verzoek om geldelijke steun voor een door hen op te richten bedrijfje in
eigen beheer. Zij ondersteunden hun verzoek met het volgende: "Het
blijkt echt moeilijk te zijn in Den Bosch als socialist door het leven te gaan;

s3) De Pionier, 11 juli 1903.
'~) De Jong, Anarchisme, 37 - 38. Zie ook in Anarchisme, De Jong edz., Anarchisme en produktieve associatie, 72.
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velen zien zich genoodzaakt te vertrekken. Wij blijven om licht te blijven
ontsteken".5'
Het hoofdbestuur reageerde negatief op dit verzoek. De sociaal-democratische stroming binnen dat hoofdbestuur was al zo groot dat de gevraagde steun voor dit 'vrij-socialistische' experiment werd afgewezen.
"Geweigerd"!; luidde vervolgens de kop boven een ingezonden brief uit
's-Hertogenbosch in De Tabaksbewerker. Het hoofdbestuur van de N IS en
TB had het verzoek afgewezen: "daar het niet op den weg lag om nieuwe
patroons te maken".s~
Fel was de reaktie van De Tabaksbewerker: "Wanneer later de onderkruipers uit N.B. komen om de strijdende arbeiders te benadeelen, de afdeeling A'dam en het hoofdbestuur incluis hiervan niets kunnen zeggen
want zij zelve zorgen ervoor dat de propagandisten voor de vakorganisatie
er onmogelijk stand kunnen houden. Men roept en tiert over dat'Donkere
Zuiden' maar ......... daar blijft 't bij. Maar 't is waan c~t was niet voor de
vriendjes. En toch zullen we ons best doen, om ze daar te behouden, onverschillig of de afdeling Den Bosch al of niet een doorn in 't oog is van het
hoofdbestuur".''
In juni 1903 verhuisde Cees Bonnet, hoofdbestuurder van de NIS en
TB naar's-Hertogenbosch. Deze Amsterdammer was dé exponent van de
kleine 'vertegenwoordiging' van het anarcho-syndicalisme in het hoofdbestuur van de sigarenmakersbond. In juli 1903 berichtte De Tabaksbewerker in dikgedrukte letters dat Bonnet, gevestigd in de Kruisstraat 278
in 's-Hertogenbosch, het nieuwe redactieadres vormde. De Tabaksbewerker was het orgaan van de anti-politieke sigarenmakers, die nog steeds georganiseerd waren in de NIS en TB.S~

De verhuizing van Bonnet van Amsterdam naar 's-Hertogenbosch was
ook De Sigarenmaker opgevallen. Als officieel orgaan van de NIS en TB
was de oriëntatie van De Sigarenmaker natuurlijk sociaal-democratisch.
Over Bonnets vertrek naar Den Bosch had Bommer, sociaal-democratisch
hoofdbestuurder eens smalend opgemerkt: "De anti-baantjesman heeft
dus eindelijk een baantje" om vervolgens toe te voegen dat "de flinke jongens onder de Bossche vrijen dan toch maar een leider noodig hadden".Sy C. Bonnet was aangetrokken door de Bossche vrij-socialistische

ss) De Tabaksbewerker, mei 1903. De Sigarenmaker, 2 mei 1903.
sb) De Tabaksbe2oerker, juli 1903.

57) De Tabaksbewerker, juli 1903.
58) De Tabaksbewerker, juli 1903.

s9) De Sigarenmaker, 22 augustus 1903.
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afdelingsbestuurders van de NIS en TB, om leiding te geven aan de start
van het bedrijfje in eigen beheer van de sigarenmakers. In juni hadden
verschillende leden van dit afdelingsbestuur zich al laten afficheren als
degenen die een afdeling van 'Gemeenschappelijk Grond Bezit' in het leven hadden geroepen. Korte tijd later werd in De Tabaksbewerker zelfs gesproken over de "Samenwerkende Sigarenmakers GGB".6o
De spoorwegstakingen hadden hun tol geëist en geleid tot het ontslag
van enkele vrij-socialistische voormannen uit de plaatselijke sigarenmakersbeweging. Aangezien er veel aan gelegen was, zulke mensen voor de
propaganda in het zuiden te behouden, bleven ze in Den Bosch. De enige
mogelijkheid om werk te krijgen was het heft in eigen handen te nemen.
Een bedrijfje in eigen beheer was blijkbaar voor de hand liggend genoeg
om het avontuur van een produktieve associatie te beginnen. Er was immers al een schoenmakersvereniging, er was een gebouw met mogelijkheden en er was vooral ook veel sympathie onder de overgebleven anarchistische sigarenmakers voor het streven van Frederik van Eeden en zijn
GGB.
De talrijke uitsluitingen als gevolg van de ontluisteiing na de tweede
spoorwegstaking had de vereniging GGB een opvallende opleving bezorgd. Van Eedens experiment'Walden' vond meer navolging.
Geïnspireerd door Van Eedens regelmatige pleidooien in De Tabaksbewerker, zouden sigarenmakers niet achterblijven bij de ledenaanwas van
de vereniging GGB. In één jaar, tussen oktober 1902 en oktober 1903,
was het ledental van de vereniging gestegen van 400 tot 844. Echter, ook
in deze hoogtijdagen van de GGB kwam men niet tot afdelingen buiten de
traditionele 'centra' van de arbeidersbeweging. Daardoor krijgt het vermelden van een Bossche schoenmakersvereniging en een sigarenmakerswinkel bij de lijst van adressen van "werkende groepen en winkels" als
enige in Zuid-Nederland alleen maar meer reliëf. De afdeling van GGB is
volgens De Pionier, het orgaan van de vereeniging Gemeenschappelijk
Grond Bezit, in Den Bosch nauwelijks van de grond gekomen. Ze heeft
ook geen lang bestaan gekend. Zo moesten de vereenigde sigarenmakers
een beroep doen op Bonnet om leiding te geven aan de produktieve associatiegedachte in 's-Hertogenbosch. Dat juist hij door de Bossche sigarenmakers werd aangetrokken, werd niet in dank afgenomen door hoofdbestuurder Bommer in De Sigarenmaker. De laatste snierde de Bossche
uitgesloten sigarenmakers toe dat ze beter een door ontslag'geslachtofferde' sigarenmaker tot leider hadden kunnen benoemen. De Tabaksbewerbo) De Tabaksbewerker, jwii 1903.
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ker reageerde: "Men zal moeten toestemmen dat aan het goed van stapel
loopen eener zaak, waar zoveel menschen (zoo opeens van de fabriek vandaan) gezamenlijk de arbeid ter hand nemen 'n regeling in de administratieve werkzaamheden getroffen moet worden en ook hiervoor kan niet
ieder slachtoffer geschikt worden geacht".~1
Gemakkelijk moet het de beide bedrijfjes niet afgegaan zijn. Reeds in
september 1903, nauwelijks drie maanden na de oprichting, was er sprake van overleg tussen de sigarenmakersvereniging uit 's-Hertogenbosch
met een soortgelijke vereniging uit Deventer. Onderwerp van gesprek was
samensmelting.ó2 De Pionierschreef daarover: "Wij willen hopen dat de
poging gelukken zal en wenschen dat andere groepen hieraan een voorbeeld zullen nemen. 'Sluit U aan!' staat gelijk met te zeggen: 'maakt U
krachtig!'. Beter een zaak die marcheert, dan tien of ineer ondernemingen
die op zichzelf niet kunnen bestaan. Dit woord blijft actueel, totdat de arbeider vrij is van het patronaat".63 Een maand later vond een soortgelijk
overleg plaats tussen groepen uit Delft, 's-Hertogenbosch, Krommenie,
Deventer en Alkmaar. Wederom ging het gesprek tussen de twintig vertegenwoordigers over samenwerking, of liever één goed lopend bedrijf op
één en dezelfde plaats. Blaricum, Rotterdam, Den Haag en 's-Hertogenbosch waren daarbij in het geding als mogelijke plaats van vestiging.ó4
Na die tijd komen we berichten over's-Hertogenbosch nog slechts tegen
voorzover deze over samenwerking gaan en de voorbereidingen van een
eventuele nieuwe vestiging. Dat werd uiteindelijk Delft.
In april 1904 was de Bossche sigarenmakersvereniging al niet meer in
Den Bosch maar was naar Delft vertrokken waar de bewuste concentratie
plaats vond van de verschillende sigarenmakersverenigingen. In De Pionier werd enkele Rotterdamse sigarenmakers gevraagd nog eens nadrukkelijk te overwegen of zij hun plannen voor een eigen produktieve associatie wel zouden doorzetten na zoveel mislukte pogingen.~' In diezelfde
maand kondigde De Noordbrabanter zonder ook maar enig commentaar
het vertrek aan van de 'Saamwerkende Schoenmakers'.66 Frans van Veghel hield daarna nog enige tijd het afdelingsadres van GGB in 's-Hertogenbosch aan, daarmee meer een ideologische gezindheid vertegenwoordigend dan het bestaan van een Bosch experiment.
fi~) DeTabaksbewerker,juli1903.
~2) De Pionier, 12 september 1903.
63) De Pionier, t.a.p.
ba) De Pionier, 10 oktober 1903.
6a) Ue Pionier, 10 april 1904.
~) Het :1~oordbrabantsch Dagblad, De :Voordbrabanter, 24 april 1904.
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Er is weinig of niets bekend over het verloop van beide experimenten
tijdens hun kortstondige loopbaan. Dat de bedrijfsresultaten niet al te
best zullen zijn geweest ligt voor de hand. In het bijzonder bij de samenwerkende sigarenmakers kondigden zich reeds enige maanden na de
oprichting van het bedrijf in eigen beheer problemen aan, die niet meer
echt overwonnen werden. Sigarenmakers mochten dan, ook in die tijd
reeds, enige ervaring hebben in kleinzelfstandig ondernemersschap, een
produktieve associatie eiste zoveel meer. 'De arbeiderscenten kunnen
niet concurreren tegen kapitalistische rijksdaalders', zei Domela Nieuwenhuis eens.67 Hij gaf er een treffende karakteristiek mee aan een van
de problemen van de produktieve associatie, namelijk het gebrek aan kapitaal. Meestal waren er te weinig financiële middelen om een bedrijfje
goed op te kunnen zetten. De Bossche sigarenmakers vormden daarop
geen uitzondering. Van het normale sigarenmakersloon was al moeilijk te
verwachten dat er geld gespaard werd door de initiatiefnemende sigarenmakers, in 's-Hertogenbosch kwam daar nog eens bij dat de mogelijke
spaarcentjes hard nodig waren om de maanden van gedwongen werkloosheid tussen april en juni 1903 met het eigen gezin te overbruggen.
Was het startkapitaal een probleem, ook de dagelijkse praktijk van de
produktieve associatie in 's-Hertogenbosch moet hard geweest zijn voor
de medewerkers. Hoe overtuigd ook van hun zaak, het werken in eigen
beheer bracht niet de gewenste verlichting. De hoofdbestuurder van de
NIS en TB, Bommer, geeft ons een aanwijzing voor het 'hongerloontje'
waarmee de leden van de Bossche associatie het moesten doen in een polemiek met de 'Saamwerkende Sigarenmakers' over de rol van Cees Bonnet: "Natuurlijk zou ik ervoor bedanken om als leider in's-Hertogenbosch
op te treden voor 600 centen, dat Bonnet dat wel doet, heeft zijn reden,
maar dat hij dat doet uit liefde voor de zaak, hoor eens, verkoop me geen
knollen voor citroenen".68 Zes gulden was in sigarenmakerskringen in die
tijd reeds een laag loon. Gevoegd aan de omstandigheid dat er vele arbeidsuren nodig waren om het bedrijfje door de eerste maanden heen te
loodsen, moet dat weinig hoopgevend geweest zijn.

Als sigarenmakers voor zichzelf begonnen ging het vaak goed tot het moment dat de tabaksleverancier niet tijdig betaald kon worden. Iets dergelijks moet de produktieve associatie in de Kruisstraat ook getroffen hebben. Aannemelijk is dat de gevestigde sigaren- en tabaksnijverheid in 'sHertogenbosch niet bijster positief gereageerd heeft op het bedrijfje in
67)

Becker-Frieswijk, a.w., 171.
~) De Sigarenmaker, 29 augustus 1903.
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eigen beheer. Dat was tenminste diverse soortgelijke initiatieven in het
land overkomen.ó9
Alhoewel de 'Saamwerkende Schoenmakers' hun bedrijfje aanzienlijk
langere tijd op de been wisten te houden - meer dan twee jaar - is over dit
initiatief nog minder bekend dan van dat van de sigarenmakers. Dat W-illem Harsman vanaf het begin een vooraanstaande rol voor zich opeiste
wijst erop dat bij dit schoenmakersbedrijfje niet alleen sprake was van vrijsocialistische invloed. Harsman was immers sociaal-democraat. Het is
niet ondenkbaar dat de 'Saamwerkende Schoenmakers' iets in praktijk
hebben gebracht van de wijsheid en ervaring op Van den Berghs moderne
schoenfabriek opgedaan. Mogelijk ook had de werkwijze van Harsman,
een vakman in zijn soort, iets van de degelijkheid waarmee sociaal-democraten zich zo graag onderscheidden van anarchisten of vrij-socialisten.
De 'Saamwerkende Schoenmakers' werden eerst in De Pionier vermeld
toen de sigarenmakersvereniging een feit was. Zelf had de schoenmakersco~peratie niet het initiatief genomen tot aansluiting bij GGB.'" De reeds
geciteerde brief van Harsman - daarin gesteund door Willems - aan het
partijbestuur van de S DA P verraadt ook een poging het schoenmakersinitiatief sociaal-democratisch te houden. De vereniging GGB was sterk antisociaal-democratisch. Andersom werd van de zijde van de S DA P de vereniging van Van Eeden slechts bestreden of gebagatelliseerd. "Slechts de
sociaal-democratie heeft de proeven der deugdelijkheid doorstaan. GGB
heeft nooit eenigen invloed kunnen bereiken"; schreef Het Volk eens. In
het werk van GGB zagen de sociaal-democraten meer een gevaar voor de
strijd tegen het kapitalisme. Het leidde de arbeiders af van de enige werkelijke socialistische strijd, die van de SDA P.'' 1

Wellicht verklaart dit alles het opvallende stilzwijgen in De Pionierover
het initiatief van de'Saamwerkende Schoenmakers'.~Z Het was toch degelijk genoeg gebleken om meer dan twee jaar stand te houden. A1 die tijd
moeten de schoenmakers ook een rol van betekenis hebben gespeeld in de
exploitatie van het gebouwtje van de Bossche socialistische beweging in'sHertogenbosch.
Dat De Tabaksbewerker en De Pionier zoveel meer aandacht hadden
voor het initiatief van de Bossche sigarenmakers vond zijn verklaring in de
betrokkenheid van syndicalisten. In kringen van'modern'-denkende vak~9) Becker-Frieswijk, a.w.. 176 - 179.
'~) DePwnier, 1902 - 1903.
~~) Becker-Frieswijk, a,w., 159 - 160.
72) De Pionier. 1902 - 1903.
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bondsbestuurders bestond weinig of geen sympathie, eerder vijandschap
voor het streven van GGB. Echter, onder de traditioneel NAS-gezinden
was enige sympathie voor GGB aanwezig. GGB heeft bovendien zelf korte
tijd overwogen zich aan te sluiten bij het NAS. GGB beschouwde haar bijdrage als een aanvulling op het streven van de vakbeweging. Deze had volgens GGB belang bij het bestaan van associaties. Zij konden het wapen
van de uitsluiting verzwakken, omdat men buiten de patroons om zou kunnen blijven werken en de associaties zouden als een lichtend voorbeeld
voor de reguliere patroons kunnen werken.73 Zo schreef Van Eeden het
eens in De Tabaksbewerker "Met het eene middel (de vakactie) zoveel
mogelijk het monster bestrijden en door middel van de produktieve associatie het monster de levensmiddelen (arbeidsvruchten) ontnemen. Dan
kan het niet anders of het kapitalistisch monster zal tengevolge hiervan
hoe langer hoe meer verdwijnen".74
In het tijdelijk bestaan van een GGB-afdeling in 's-Hertogenbosch ligt
ook een aanwijzing besloten voor het soort vrij-socialisme dat onder de
vooraanstaande vrijen werd aangehangen. Ferdinand Domela Nieuwenhuis was geen voorstander van Van Eedens streven. In De Vrije Socialist,
vooral toch de schepping van Nieuwenhuis, werd de produktieve associatie fel aangevallen." Anders lag het met een aantal vrijheidslievende
communisten rondom het blad De Toekornst. Christiaan Cornelissen
schreef vaak beschouwingen voor dit blad, dat werd geredigeerd vanuit de
provincie Zeeland. Ook Wink, Van Emmenes en De Lange, allen geen radikaal-anarchisten, behoorden tot de vaste medewerkers van dit blad. In
De Toekomst, veel gelezen onder de Bossche anarchisten zien we vaker
sympathiebetuigingen voor het streven van GGB en de produktieve associatie. Opvallend genoeg ging Christiaan Cornelissen, geboren Bosschenaar daarin het verst. Alhoewel hij de vakbeweging de hoofdrol toedichtte
in de revolutionaire strijd van de arbeidersklasse achtte hij mogelijkheden
aanwezig voor de produktieve associatie in de sfeer van het ambachtelijk
kleinbedrijf.7ó
~ 4. De katholieke arbeidersbeweging na 1903
Geschrokken, doch vooral ook wakkergeschud door de kracht, die zelfs
een verdeelde socialistische beweging had weten op te brengen, toog men
73) Becker-Frieswijk, a.w., 161 - 164.
';) De Tabaksbewerker, augustus 1903.
75) De Vrije Socialist, 13 december 1905.
76) De Toekomst, 17 april 1903.
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in leidende katholieke kring aan het werk om de katholieke arbeidersschare te hoeden voor de invloed van het socialisme. Voorzover er in april
1903 nog conservatieve tegenstand was - en die was er nog - ten opzichte
van een echte katholieke arbeidersbeweging werd die meer en meer tot
een onderschikte stroming. Veldwinnend werden degenen die het socialisme wilden bestrijden door deze beweging, minstens ten dele, te imiteren.

Alles en iedereen die zich in katholieke kring e~ngageerde met de 'sociale questie' was van mening dat de eigen arbeidersbeweging versterkt
moest worden. In omvang en kwaliteit stond de katholieke arbeidersbeweging een stormachtige ontwikkeling te wachten. Voor de beweging in het
bisdom 's-Hertogenbosch zou dat al in het bijzonder opgaan.
In de stad 's-Hertogenbosch was de positie van de r.k. arbeidersbeweging in 1903 niet slecht te noemen. De R K W B telde 1440 leden, het
grootste vakgilde 'St. Petrus' was op weg naar de magische tweehonderd.
Tegelijkertijd was er aanleiding te over meer te doen en meer te willen.
Het katholieke tabaksbewerkersgilde wist zich nog steeds beconcurreerd
door een te groot geachtte NIS en TB-afdeling. De RKWB mocht zich
dan tweemaal zo groot weten als tien jaar daarvoor. nog altijd meer dan de
helft van de mannelijke industriële beroepsbevolking viel buiten het verband van de katholieke standsorganisatie. Reden tot het optimisme, uitgesproken ter gelegenheid van de viering van het tienjarig bestaan van de
RKWB was er echter wel. Alle belangrijke geestelijken èn de beide
rooms-katholieke dagbladen Het Huisgezin en De Noordbrabanter stonden voor dat ene doel; de katholieke arbeider in één katholieke arbeidersbeweging organiseren.

Toch zou de vooruitgang van de katholieke arbeidersbeweging niet zonder schokken tot stand komen. Een kiem van het competentieconflict tussen leken-bestuurders en geestelijken was reeds aanwezig in de tweespalt
tussen Optenberg en Prinsen. Soortgelijke conflicten zouden zich na
1903 in versterkte mate voordoen. Soms werden ze rechtstreeks uitgevochten, vaker vertaalde het conflict zich in een debat over het 'type' beweging dat de katholieke arbeidersbeweging moest zijn. De socialistische
of neutrale beweging moest geïmiteerd worden, maar hoe en in welke mate? Moest het door vakorganisaties die landelijk of diocesaan georganiseerd zijn? Mochten katholieke arbeiders zich organiseren in interconfessionele vakbonden?. Wat was het gewicht van de standsorganisatie in relatie tot de vakorganisatie in het bijzonder en de katholieke
arbeidersbeweging in het algemeen? Mede omdat's-Hertogenbosch zetel
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van een bisdom was zou deze broederstrijd de katholieke arbeidersbeweging in deze stad allerminst ongemoeid laten.
a. De standsorganisatie als waakhond
Versterking van het geloof, afweer van het socialisme, onderlinge hulp,
ontwikkeling en ontspanning en steeds de nadrukkelijke aanwezigheid
van de geestelijkheid waren de belangrijkste ingrediënten van de stands-,
organisatie. In verschillende combinaties en variaties zouden bij de
standsorganisaties die elementen de boventoon voeren.
Henricus Optenberg stelde zichzelf voor een arbeidersvereniging in
het leven te roepen die nadrukkelijk katholiek was maar tegelijkertijd oog
had voor belangenbehartiging. Hij heeft het geweten. Prinsen, daartoe
geïnspireerd door Mgr. van de Ven, beschikte anders en de Bossche
RKW B groeide uit tot standsorganisatie waarbinnen de socialistische beweging niet geïmiteerd maar bestreden werd.
In 1916 werd het doel van de standsorganisatie nog als volgt geformuleerd: "Derhalve dient van de werkliedenvereniging een stuwkracht uit te
gaan om de werklieden tot een inniger godsdienstig leven op te wekken en
tot hooger zedelijk peil voortdurend op te voeren; negatief, door de oorzaken en de aanleiding van verzwakking in het geloof en de ontaarding van
zeden mede te helpen bestrijden en weg te nemen, positief door aan te
sporen tot veelvuldig gebruik van de genademiddelen der H. kerk (ook algemeene H. Communie), tot deelneming aan zuiver godsdienstige oefeningen en vereenigingen (triduum, gesloten retraite, H. Familie, Derde
Orde) door op te richten: verschillende cursussen voor godsdienstige en
zeedelijke ontwikkeling in zooverre zulks nuttig of noodzakelijk blijkt om
een tekort aan te vullen, of de werklieden weerbaar te maken tegen mogelijke aanvallen; door tegenover de socialistische leer van den klassenstrijd
aan te kweeken een diepgevoeld rechtvaardigheidsbegrip, wederzijdsche
waardering van patroon en ondergeschikte, eerbiediging van de door God
gewilde orde, n.l. van onderscheid van stand en bezit, wederkerige liefde".7' Dat alléén deze immateriële doelstellingen de katholieke arbeiders
maar moeizaam tot enthousiasme konden brengen had het verleden geleerd. Daarom voegden de bisschoppen er in hun gevoel voor verhoudingen aan toe dat de standsorganisatie zich ook voortaan mocht bezighou-

77) Van Rijen, De Bossche diocesane werkliedenbond, 32.
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den met de algemene, bedrijfstak - overschrijdende stoffelijke belangen
van de katholieke arbeiders. `g
A1 die tijd daarvoor had de standsorganisatie zich naar haar bestaansgronden overwegend gericht op het in de hand houden van de ontwikkeling van de katholieke arbeidersbeweging. Zeker voor de Bossche verhoudingen is he[ daarbij van belang dat Prinsen voor 1914 te maken had met
weinig tegenspelers van formaat onder de plaatselijke leken-vakbondsbestuurders.
Voorvallen zoals die de bestuursvergaderingen van de R K W B tussen
1903 en 1914 beroerden leiden tot de conclusie dat de plaatselijke
standsorganisatie vooral 'hoedde voor' en 'beschermde tegen'. Een echte waakhond was de R K W B ten overstaan van de plaatselijke gilden,
die katholieke arbeiders bedrijfstakgewijze organiseerden.
Ledenwerving van de afzonderlijke gilden werd feitelijk èn formeel bewaakt door het bestuur van de R K W B. Hij die lid werd van een katholieke
vakbond, welke aangesloten was bij de RK W B, verplichtte zich tot het lidmaatschap van de Bossche Werkliedenbond. Als vervolgens zo'n lid geweigerd werd als lid van de standsorganisatie betekende dat veelal ook dat
het vakbondslidmaatschap voor zo iemand taboe was. Temidden van alle
propagandistische activiteit ten behoeve van de ledenwerving was het
daarom des te opvallender dat er bij het bestuur van de RKW B geen enkele schroom bestond om vaak leden te weigeren. Bewoners van het Tolbrugkwartier, heel vaak sigarenmakers, werden tot medio 1907 per definitie geweigerd. Het Tolbrugkwartier stond nu eenmaal slecht bekend.
Prostitutie en andere onzedige praktijken, de ongebonden leefwijze van
de kwartierbewoners was lange tijd het bestuur van de RKW B een doorn
in het oog. Eerst op 15 juli 1907 viel het besluit dat de bewoners van het
Tolbrugkwartier niet langer daarom geweigerd zouden kunnen worden als
lid van de katholieke standsorganisatie.79 Daar was overigens wel een
maandenlange discussie aan voorafgegaan. Nog op 26 maart werd een behanger geweigerd als lid van de werkliedenbond, alleen maar omdat hij in
het Tolbrugkwartier woonde.go
Slecht gedrag, een veelbesproken privéleven, de verkoop van lectuur
die onzedig was, openbare dronkenschap, het waren allemaal motieven
om mensen te weigeren als lid van de R K W B. Tot na 1920 overkwam het
velen, die zich als lid van een rooms-katholieke vakbond hadden aangemeld.
~H) Arnolds, Sociale opgang, 89.
i9) GA H, archief RK~L'B, notulen bestuursvergadering RKW B, 15 juli 1907.
8~) GA H, archief ft KW B, t.a.p.. 26 maart 1907.
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Op 24 maart 1907 was een belangrijk deel van een vergadering gewijd
aan de "bestrijding der zeedeloosheid op fabrieken en werkplaatsen". Op
deze vergadering werd achtereenvolgens voorgesteld om leden van katholieke gilden op hun bedrijf op te laten treden aLs zedenmeesters en een
oproep te doen aan "ondernemers reglementen te verscherpen zodat bijvoorbeeld een artikel tegen onzedige gesprekken wordt ingebracht".gl
Er was het bestuur van de RK W B veel aan gelegen de katholieke arbeidersbeweging in de stad 's-Hertogenbosch te leiden en "de eenheid in de
beweging der R.K. Vakvereenigingen te bewaren en te bevorderen".82
De zorg daarvoor ging ver bij de bestuurders van de R K W B. Of er door
katholieke arbeiders zèlf om gevraagd was is onduidelijk, in ieder geval
was het wel zo dat zelfs de eventuele kosthuizen voor leden van de bond
werden gewikt en gewogen op hun katholiciteit.83 Zo zuiver moest de organisatie blijven dat ook de, als liberaal bekend staande Provinciale
Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant nog in 1912 geen toestemming kreeg nog langer binnen het bondsgebouw aan de Pensmarkt,
ter lezing te doen leggen.84
Het bestuur van de RKWB stond er onder leiding van Prinsen tevens
voor het algemene karakter van de gilden in het oog te houden. Er was die
eerste jaren na 1903 in het algemeen geen reden tot ingrijpen omdat de
meeste gilden zich uiterst gematigd gedroegen. Behoudens het tabaksbewerkersgilde moest het bestuur van de RKW B de gilden eerder tot meer
aktiviteit manen.

Daarbij stond de RKWB-leiding voor ogen dat'neutrale' of socialistische vakverenigingen wind uit de zeilen genomen moest worden. Dat was
bijvoorbeeld het geval in juli 1907. Het citaat uit de notulen van de
bestuursvergadering spreekt voor zich. "Tevens werd besloten het
bestuur der afdeeling St. Antonius te verzoeken te trachten spoedig tot
stand te brengen een vakafdeeling voor de borstelmakers en voorlopig terug te nemen de door hun voor het lidmaatschap afgewezen borstelmakers, die dan bij de nieuw op te richten vakafdeeling kunnen worden ingedeeld. Een en ander om te voorkomen, de eventuele stichting eener neutrale vakvereeniging voor borstelmakers".8'
Enkele jaren later werd een discussie gevoerd rond het problematische

s~) GAH, archief RKW B, t.a.p., 24 maart 1907.
R2) CAH, archief RKD4'B, t.a.p.. 24 maart 1907.
s~) G.AH, archief RK W B, t.a.p., 8 augustus 1912.
"') GA H, archief R K W B, t.a.p., 14 oktober 1912.
H') GAH,archiefRKWB,t.a.p..l5juli1907.
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gilde van metaalbewerkers, 'St. Eloy'. Het gilde was een zorgenkind omdat het zich in eerste instantie maar moeizaam liet strikken voor afvaardiging naar de bestuursvergaderingen van de RKWB, terwijl ook de wervingskracht onder de Bossche metaalarbeiders niet bijster groot was. Gevreesd werd voor "opgang van neutrale of socialistische zijde b.v. bij de
nieuwe komende fabriek van Grasso".8~ De gematigde en doorgaans passieve metaalbewerkers kregen aller steun, ondanks het zo vaak bekritiseerde onverschillige optreden ten opzichte van de r.k. standsorganisatie.
De belangstelling voor de activiteiten van de standsorganisatie was in 'sHertogenbosch ook na 1903 niet bijster groot. Bestuurders van diverse
gilden, die een zetel hadden in het bestuur van de R K W B lieten vaak verstek gaan. De ledenvergaderingen van de RK W B werden niet druk bezocht. Voor 1900 lieten de leden zich nog wel'motiveren' door een boetestelsel voor hen die zonder kennisgeving de jaarvergadering voorbij lieten gaan. Vooral na 1910 was het absenteïsme zo groot dat een strikte
naleving van het boetestelsel er onmogelijk door was geworden. In de
praktijk werd dat ook niet meer gehanteerd. Het bestuur van de R K W B
had de handen vol aan al diegenen, voor wie het dubbel lidmaatschap gilde - standsorganisatie al teveel was. De jaarvergadering van 1912 werd
door niet meer dan honderdvijftig van de ruim 1100 leden bezocht. De
standsorganisatie was niet echt populair.

b. Konflikten
"Zou het soms toeval zijn dat grote monumenten, opgericht in steen- en
boekvorm voor voortrekkers uit de katholieke arbeidersbeweging, louter
priesters gelden?. Ariëns Schaepman Poels, dat is het steeds terugkerend
refrein. Onder de leken, dat wil zeggen de niet-geestelijken zoeken we tevergeefs naar opvallende grote mannen - laat staan vrouwen -", schrijft
Perry.87

Het heeft er alle schijn van dat 's-Hertogenbosch een katholieke arbeidersbeweging heeft gehad, die hem in het gelijk stelt. Prinsen is de enige
persoonlijkheid uit de plaatselijke katholieke arbeidersbeweging die een
plaquette heeft gekregen. Nog steeds is deze te bewonderen in het gebouw
van de voormalige 'Katholieke Arbeiders Beweging'.
De ontstaansgeschiedenis van de R K W B kende een conflict dat tussen
~) GA H, archief R K W B, t.a.p., 25 maart 1912.
87) Jaarboekvoordegeschiederzis van het socialisme en arbeidersóeweging in ;vederland, 1978;
Perry. De R.K. arbeidersbeweging en haargeschiedschrijving, 304.
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geestelijken en enkele arbeiders werd uitgevochten. Soortgelijke conflicten over doel en strategie van de katholieke arbeidersbeweging na 1903
zouden voornamelijk onder geestelijken uitgevochten worden. Prinsen
zou bij al die conflicten nadrukkelijk en dominant aanwezig zijn.
Versluis,88 die toch al zeer mild is in zijn beoordeling van de figuur
Prinsen, dicht hem vooral toe dat hij een organisatie van en voor de arbeiders wilde. Prinsen zou dat tot uiting hebben laten komen in zijn keuze
voor arbeiders in bestuursfuncties en vertegenwoordigende taken in de
Bossche katholieke arbeidersbeweging. Dat laatste was eigenlijk tegen de
gewoonte in.

Toen in 1903, een goede maand na afloop van de spoorwegstakingen,
een oprichtingsvergadering plaatsvond van de 'Centrale Bond van R.K.
Werkliedenverenigingen' in het diocees 's-Hertogenbosch stond deze
vergadering onder leiding van pastoor Prinsen, de journalist L. van der
Steen en jhr. mr. 0. van Nispen tot Sevenaer.89 Van een initiatief van onderop was dus geen sprake. De initiatiefnemers tot de oprichting van de
Bossche diocesane werkliedenbond ondernamen vanuit zichzelf geen enkele poging arbeiders in het bestuur op te nemen. Eerst de raadgevingen
van Alfons Ariëns aan het adres van Prinsen zouden daarin verandering
brengen. Deze zou Prinsen geadviseerd hebben arbeiders hun rechtmatige plaats te geven. Het was goed dat "de arbeiders in hun bonden zoveel
mogelijk alles zelf moeten doen" èn schreef Ariëns verder: "ze leren het
heel spoedig en in een boel zaken zijn ze knapper dan wij".90
Rondom drie thema's hebben zich tussen 1903 en 1909 conflictsituaties ontwikkeld, die ook de Bossche katholieke arbeidersbeweging allerminst onberoerd hebben gelaten. Hardnekkig was bijvoorbeeld het debat
over de verhouding tussen stands- en vakorganisatie. Hoe moest het door
vele gewone leden zo verguisde dubbel-lidmaatschap geregeld worden?
Welke van de twee moest leiding geven aan de katholieke arbeidersbeweging? Een ander belangrijk debat ontspon zich inzake de wijze waarop de
vakorganisatie georganiseerd moest zijn diocesaan of nationaal? Tenslotte
was er het conflict over een mogelijke interconfessionele vakorganisatie.
Unitas, de bond van textielarbeiders, die zowel katholieken als protestantse leden omvatte was daarbij inzet van strijd.
In al deze kwesties ging het om één fundamenteel meningsverschil. Hoe
autonoom mocht de katholieke arbeidersbeweging zich ontwikkelen? Wat
~) Versluis, Dooreigen Kracht, 31.
sy) Versluis, a.u~., 28.
~) Brom, Alphons Ariëas, 450.
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moest de zeggingskracht van de geestelijkheid zijn inzake vakbonds- en
arbeidersaangelegenheden?
Alhoewel niet alle conflicten de Bossche katholieke arbeidersbeweging
in even directe en intensieve mate hebben beroerd hebben ze wel hun
weerslag gehad. Versluis schrijft hierover: "Zielenschade is niet in statistieken vast te leggen. Toch aarzelen we niet op grond van persoonlijke
waarneming dat vrij veel arbeiders onverschillig zijn geworden voor de
katholieke organisatie en sommige zelfs voor de godsdienst hunner kinderjaren, juist door de felheid, waarmee de strijd over organisatorische
vormvragen vaak werd uitgevochten".91
De ontwikkeling van het ledental tussen 1903 en 1914 stelt Versluis in
menig opzicht in het gelijk. Van de voortvarende groei tussen 1893 en
1903 was weinig meer overgebleven. De R K W B mocht zich op de officiële bijeenkomsten afzijdig houden van 'geladen' thema's, echt ontkomen kon ze niet aan de veelal negatieve uitstraling die uitging van de conflicten binnen de katholieke arbeidersbeweging.
Er was - en dat is tekenend op zich - een aanzienlijk verschil tussen de
ledentallen van de R K W B als standsorganisatie en dat van de verschillende vakbonden tezamen. De moeite die het bestuur van de R K W B zich,
onder aanvoering van pastoor Prinsen, moest getroosten om de belangstelling voor de standsorganisatie op peil te houden, is in dit opzicht kenmerkend.92
Prinsens opvattingen over de verschillende kwesties waren - het
spreekt vanzelf - van het grootste belang voor de ontwikkelingen in 'sHertogenbosch. Zo was hij steeds voorstander van een zo sterk en invloedrijk mogelijke standsorganisatie. De vakorganisatie moest in zijn optiek diocesaan georganiseerd zijn. Deze standpunten werden het felst bestreden
door persoonlijkheden in en rondom de afdeling van de katholieke tabaksbewerkersbond. Onder de plaatselijke geestelijken vond Prinsen een belangrijk opponent in de toenmalige kapelaan Mutsaers. De zielenzorg
waarnemend in de St. Pieter-parochie, rijk bedeeld met sigarenmakers,
ontpopte Mutsaers zich tot verklaard voorstander van een sterke vakorganisatie, welke de diocesane grenzen moest kunnen overschrijden. De katholiek-georganiseerde sigarenmakers werden door Mutsaers ten voorbeeld gesteld aan andere gilden en in het bijzonder aan de RKW B. "Alleen de vakbeweging kan de werkmansstand verheffen" zou hij eens
91) Versluis, a.w., 31.
92) GAH, azchief RKW B, notulen bestuursvergadering 1910 - 1916.
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gezegd hebben. Op een bestuursvergadering van de RKWB in 1908
stoorde hij zich aan het pretentieloze en gezapige karakter van de standsorganisatie. Met alleen een bestaan als ziekenpot mocht deze organisatie
aldus Mutsaers toch niet tevreden zijn. "Het is de vakbeweging" riep hij
vervolgens uit.93

Mutsaers werd in zijn strijd veelal gesteund door pastoor De Kroon,
eveneens van de St. Pieter. In de praktijk van zijn werk in de plaatselijke
arbeidersbeweging was Mutsaers een betere leerling van Ariëns dan Prinsen, die toch zo prat ging op diens persoonlijke band met de Twentse
geestelijke. Op een ledenvergadering van de R K W B in mei 1908, tijdens
welke bijeenkomst een reglementsherziening van de standsorganisatie
werd goedgekeurd, zei Mutsaers onder meer: "Door de meeste leden van
den bond is de vakvereeniging te veel vergeten. Zij mogen meer gaan opzien naar het St. Petrusgilde, deze bewijst wat een goede vereeniging doen
kan. Gaat toch werken voor de vakvereeniging, denk toch niet dat de adviseurs er iets aan hebben, zij hebben er geen cent aan. Neen, de vakvereenigingen moeten zijn jullie werk!". Applaus en instemmend gejuich waren
zijn deeL Instemming was er overigens ook voor de voorstellen gericht op
een zekere reorganisatie van de katholieke arbeidersbeweging. Voorzichtig schoof de RKW B op van een vereniging met louter geestelijke en religieus-geïnspireerde aspiraties naar een die ook de algemene stoffelijke
belangen van de werkmansstand mocht behartigen.
Mutsaers sympathie voor het werk van 'St. Petrus' was niet toevallig. In
dit gilde verkeerden ook twee leken-bestuurders, die als enige niet-geestelijken de moed en het gezag bezaten opvattingen van de kerkelijke
(-bisschoppelijke) autoriteit ter discussie te stellen. Toon Beaudoux en
meer nog Cees Foppele namen als voormannen van de katholiek-georganiseerde tabaksbewerkers geen blad voor de mond. Dat bleek bijvoorbeeld toen de vrijgestelde bestuurder Van Rijen in december 1907 een
betoog hield ten voordele van diocesane vakorganisatie. Van Rijen zei onder meer: "Wat de diocesane organisatie betreft, dit is de wil van onze bisschoppen en deze zijn, volgens onzen Paus, ook de leiders voor de vakvereenigingen". Beaudoux was degene, die in alle openbaarheid enige kritische vragen aan Van Rijen stelde. Was er sprake van tenminste
federatieve samenwerking tussen de vakorganisaties als ze diocesaan georganiseerd zouden zijn? Immers zonder een centrale landelijke leiding is
toch geen degelijke actie te voeren. Nadat Van Rijen hierop nog eens een
oproep deed aan de toehoorders toch eindelijk eens op te houden met pro93) GAH, archieCRK W B, t.a.p., notulen bestuursvergadering 24 mei 1908.
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paganda maken voor de nationale bonden verlieten vele leden vroegtijdig
de zaal. Onder hen was een aanzienlijk aantal sigarenmakers.9`~
Tijdens het congres van de Katholieke Sociale Actie in augustus 1908
traden Foppele en Beaudoux gezamenlijk op in hun pleidooi voor een sterke nationale vakorganisatie op katholieke grondslag. Foppele onderscheidde zich met een warm en principieel betoog voor een financieel
krachtig stakingsfonds. Een permanente bijdrage per lid per week voor
zo'n stakingsfonds zou de vakorganisatie pas echt tot vakbeweging maken.
Foppele en Beaudoux trokken aan het kortste eind. Het R.K. Vakbureau,
tot welke oprichting op deze vergadering een aanzet werd gegeven, beschouwden zij teveel als administratieve oplossing en tegemoetkoming
aan hen die vasthielden aan het diocesane organisatiemodel.9s
Kapelaan Mutsaers en pastoor De Kroon, geïnspireerd en bewogen
handelend, hebben zich ongetwijfeld mede laten leiden door de opvattingen die vigeerden onder de sigarenmakers. Prinsen, ooit geïnspireerd
door Ariëns en kapelaan van Erp, ooit baanbrekend aLs pleitbezorger voor
een nationale vakorganisatie, ontpopten zich steeds meer als voorstanders
van de opvattingen van mgr. Van de Ven. De laatste heeft zich vanaf het
begin van zijn ambtsperiode als bisschop van 's-Hertogenbosch geëngageerd met de uitgangspunten van Rerum Novarum. Het godsdienstig-zedelijke aspect stond bij hem voorop. Dat tussen 1903 en 1909, het jaar
van het bisschoppelijk communiqué, binnen het Bossche diocees de overheersende mening gericht was op een sterke en invloedrijke standsorganisatie en een diocesaan georganiseerde vakbeweging had alles te maken
met de overheersende invloed van mgr. Van de Ven. Opvallend genoeg
ging in zijn eigen bisdom zijn gezag al niet meer zover dat tegenstellingen
tussen geestelijken vermeden konden worden.

Alhoewel een groot deel van de leden van de Bossche RK W B lauw en
soms zelfs onverschillig reageerde op de talrijke discussies, onderging het
ledental toch een onmiskenbare invloed. Met gevoel voor realiteit bracht
men dit in leidende RKWB-kring vooral in verband met de prijs die betaald moest worden voor het dure lidmaatschap van de katholieke arbeidersbeweging. De ingewikkelde structuur gilde-diocesaan vakbureau nationaal vakbureau - standsorganisatie moest natuurlijk wel betaald worden. Antoon van Rijen ondervond aan den lijve de gereserveerde en berekenende houding van de Bossche leden toen hij in oktober 1906 de ledenvergadering van de R K W B toesprak over het nut van een diocesaan vakv~) GAH, archief RK W B, t.a.p., 15 december 1907.
95) Kuiper, Uit het rijk alzn den arbeid, 44.
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bureau. In het verslag van de RKWB-notulist lezen we: "de eerste
debater trad op een heftige en onbeschaamde wijze op, vraagt ondermeer
of wij arbeiders moeten betalen voor iemand, die te lui is om te werken,
geeft verder te kennen dat het bestuur of Pastoor Prinsen het maar moet
betalen. De pastoor verdient meer op een dag dan ik in een week".96
Aan het eind van 1909 telde de R K W B nog slechts 9001eden.y7 De talrijke conflicten hadden geen positieve uitwerking gehad op een beweging
die wel aan inhoud en kwaliteit had gewonnen. Versluis wijt dit negatieve
resultaat tevens aan het conflict inzake de interconfessionele vakbond
voor textielarbeiders in Tilburg. Het was voornamelijk een poging van de
Tilburgse textielarbeiders onder de bevoogding van de katholieke geestelijkheid uit te komen. Het interconfessionele had in zoverre weinig praktische betekenis omdat het aantal protestantse textielarbeiders in Tilburg
en omgeving erg klein was.

Zo succesvol was Unitas in haar streven, dat ze het officieel erkende r.k.
gilde 'St. Severius' lange tijd in de schaduw stelde. Eerst toen in maart
1912 in de bisdommen 's-Hertogenbosch en Utrecht vanaf de preekstoel
het lidmaatschap van Unitas en het lezen van het gelijk geheten vakblad
werd verboden, verlieten de leidende katholieke persoonlijkheden de
bond in kwestie.y8
Het bisschoppelijk communiqué dat in juni 1909 verscheen had de opzet een voorlopige oplossing te bieden voor de sleutelkwesties van een beweging in groei en ontwikkeling. Belangrijkste regel daaruit was dat: "bij
het Doorluchtig Episcopaat geen bezwaar bestond, dat de katholieke vakbonden een bureau stichten zoals vorigen jare is voorgesteld, en worden
mitsdien de toen ontworpen statuten van dat bureau, zoals zij aan de
Hoogwaardige Bisschoppen zijn voorgelegd, goedgekeurd".99
Franssen schetst dat de concessies van het episcopaat aan de vakbondsgedachte vèrgaande consequenties had voor organisatie en structuur van
de katholieke arbeidersbeweging in's-Hertogenbosch. Voor eens en altijd
moest de standsorganisatie een afspiegeling zijn van hetgeen in de katholieke vakbeweging leefde. Het bestuur van de plaatselijke werkliedenbond moest bijvoorbeeld voortaan zijn samengesteld uit bestuurders van
de verschillende gilden zelf.lo~ De rol van de geestelijk adviseur werd

96) GAH, archief RKWB, t.a.p., 15 oktober 1906.
97) Versluis, a.w., 35.
98) Arnolds, a.tu., 56 - 57.

~) De Katlwlieke Tabaksbewerker, 27 juni 1909.
~~) Franssen, De Bossche arbeiderin zijn werk- en leefmilieti, 505.
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nauwer omschreven met een nadruk op het priesterlijk karakter, wakend
dat geen besluiten genomen werden in strijd met "de godsdienst en de zedenleer".lo~ Niet langer was nog sprake van de aanstootgevende inmenging van het bestuur van de standsorganisatie met de aangelegenheden
van de afzonderlijke gilden door middel van controle van het R K W Bbestuur op de aanname van nieuwe leden!10z
In formele zin kwam ook een einde aan de bepaald genante vorm van
klerikaal paternalisme via de opheffing van de zogenaamde 'Commissie
van toezicht'.1o~3 Die bestond natuurlijk volledig uit geestelijken. Eén
geestelijk adviseur werd voortaan afdoende geacht.
Alhoewel met de'proclamatie' van het communiqué de oude vormen en
denkwijzen allerminst als sneeuw voor de zon verdwenen in 's-Hertogenbosch was er hiermee toch een voorwaarde geschapen om de groei van de
katholieke vakbeweging te bevorderen. De meest serieuze gilden zouden
er nog het meest van profiteren.
c. Een weerstandskas, één fondswezen
"We zijn gegroeid, gehard in de strijd en volwassen geworden". Dat
was de teneur van Foppeles feestrede ter gelegenheid van een eerste jubileumvieringvan het tabaksbewerkersgilde'St. Petrus' in 1907. Als duidelijke blijk van de volwassenheid van 'St. Petrus' beschouwde Foppele de
omstandigheid dat de 'Patroons' op één na opgehouden hadden donateur
te zijn van het katholieke gilde. Foppele becommentarieerde tevreden:
"Dit feit is tekenend voor de werking van't gilde en verklaart tevens, waarom de meeste patroons in 't verleden onze vereeniging geldelijk hebben
gesteund. Geen reden tot treuren over dit verlies. Onze leden zijn moreel
gesterkt en financieel beter uit de acties gekomen".i~4
Kapelaan Mutsaers stond in zijn positieve beoordeling van het functioneren van het katholieke tabaksbewerkersgilde niet alleen. Het krachtig
optreden was ook De Volksbode opgevallen. In 1905 schreef een redacteur onder het pseudoniem Miles: "Nog slechts 2201eden op de 1000 sigarenmakers in totaal. Bovengenoemde afdeeling doet echter haar best,
dat is de krachtigste hier ter stede. Aan haar en haar degelijk bestuur
openlijk hulde voor haar flinke aktie".~os In de daaropvolgende jaren
~o~) Franssen, a.w., 506.
102) Franssen, a.w., 507.

103) De Katholéeke Tabaksbewerker, november 1907.
~o~) DeKatholiekeTabaksbewerker,november1907.
~~s) De l~olksbode, 14 juli 1905.
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werd het het blad niet te moede de katholiek-georganiseerde sigarenmakers ten voorbeeld te stellen aan al die gilden die een feestavond en lage
kontributie als hoofdstreven koesterden. Hoe tekenend is ook niet de volgende combinatie van berichtjes: "Vooral de r.k. Tabaksbewerkers toonen hun solidariteit met de uitgesloten sigarenmakers in Eindhoven. Ze
besloten het verteergeld uit de kas voor de viering van het 12'~z-jarig bestaan te bestemmen als steun voor de uitgeslotenen". In hetzelfde bericht
uit 's-Hertogenbosch lezen we: "De kalk- en steenbewerkers stemmen
met 21 tegen 2 stemmen tegen nationale aaneensluiting".loe
Verwonderd was de correspondent van De Volksbode niet toen hij in juli 1908 meldde dat dan toch eindelijk een werkmanskandidaat uit sigarenmakerskring beschikbaar was voor de'R.K. Kiesvereeniging'. Vol bewondering voor Cees Foppele schreef de correspondent: "Hoewel deze
ijverige en bekwame voorvechter in onze katholieke beweging ernstige
bezwaren had zich aLs candidaat beschikbaar te stellen, hadden zijne
vrienden toch het geluk hem te bewegen het offer te brengen, en ter wille
der belangen onzer standgenoten gaf hij tenslotte toe".1o7
Het gezag en de autoriteit van Cees Foppele als voorman is eigenlijk al
terug te voeren tot zijn initiërende rol bij de oprichting van de propagandaclub 'St. Thomas van Aquino' in 1902. Toen maakte hij zich nog voornamelijk druk om de ruwe zeden en gewoonten onder zijn vakbroeders
terwijl hij daarnaast wilde reageren op de agitatie van een aantal vrij-socialisten. Onder invloed van de tijdgeest was hij na de spoorwegstakingen
uitgegroeid tot motor van het snelst groeiende gilde binnen de Bossche
katholieke arbeidersbeweging. In 1905 telde het Tabaksbewerkersgilde
St. Petrus 221 leden. In 1914 was dat uitgegroeid tot 4951eden.
Aangejaagd en voortgestuwd door de aanwezigheid van een radicale
groep sigarenmakers, georganiseerd in de Bossche afdeling van de 'Federatie van sigarenmakers en tabaksbewerkers in Nederland' richtte het
katholieke gilde zich tevens op acties op en rond bedrijven. Voordat in
1910 de gezamenlijke sigarenmakersbonden ook in 's-Hertogenbosch
van start gingen met propagandistische acties rond een gemeenschappelijk program van eisen ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden, vonden er vooral in het tijdvak 1907-1910 tal van loonacties plaats op diverse sigarenbedrijven. De katholieke tabaksbewerkers gingen daarbij, zeker voor katholieke begrippen, voortvarend te werk. Tientallen 'acties'
zijn er in die dagen gevoerd. Vaak behoefden die niet verder te gaan dan
~~) De Volksbode, 7 mei 1907.
~o~) De Volksbode, 31 juli 1908.

148

aanschrijven of aanspreken van een patroon, soms moest het personeel
georganiseerd worden voor personeeLsvergaderingen op het bedrijf, een
enkele maal ook liep zo'n aktie uit op een harde confrontatie, tot aan staking of uitsluiting toe.los
Enkele jaren na de spoorwegstakingen, waarbij links en confessioneelrechts zo lijnrecht tegenover elkaar stonden, leken de verhoudingen tussen het r.k. tabaksbewerkersgilde en de zelfstandige bondsafdelingen inmiddels van dien aard dat samenwerking niet ten principale werd afgewezen. Van de zijde van het r.k. gilde was zelfs sprake van een pragmatische benadering. Hoe principieel de beginselen en uitgangspunten ook
van elkaar verwijderd waren, als het vakbelang gemeenschappelijk genoeg was werd samenwerking door het r.k. gilde niet uit de weg gegaan. loy

In december 1909 kwam er zelfs een uniforme minimumloonregeling
tot stand voor bijna alle Bossche sigarenfabrieken.ilo Het optreden van
het katholieke tabaksbewerkersgilde had hieraan zeker een bijdrage geleverd. De katholieke tabaksbewerkers mochten zich dan in ideologisch
opzicht gebonden weten aan het katholieke maatschappelijk denken,
harde middelen zoaLs staking èn felle veroordeling van stakingbrekende
onderkruipers werden niet uit de weg gegaan. Woedend en teleurgesteld
was De Katholieke Tabaksbewerker bijvoorbeeld over de afloop van een
loonactie bij de firma Van der Pas in mei 1909. Nadat het plaatselijk
bestuur van het katholieke gilde de hoogte van de lonen en een aantal
grieven van andere aard te berde had gebracht werden twee gildeleden
ontslagen. "Boycot deze firma", was vervolgens het antwoord van'St.Petrus'. Een vijftal "onderkruipers" gooiden vervolgens roet in het eten,
waardoor het katholiek tabaksbewerkersgilde genoodzaakt was de boycot
op te heffen.l l l
Onder de titel 'Werkloosheid' verscheen in De Katholieke Tabaksbewerker in maart 1908 een artikel waarin de vraag centraal stond: "Moet
de vakbeweging niet overgaan tot oprichting van een werkloozenkas?".
Aanleiding vormden de ontslagen in het Bossche sigarenbedrijf vanwege
de slapte. Twee maanden later werden de statuten van 'Onderlinge Hulp'
weer voor de dag gehaald. In 1904 was een vergeefse poging gedaan dit
werkloosheidsfonds van de grond te krijgen. Met het oog op de groter
~og)
~~9)
~~o)
~~~)

De Katholieke Tabaksbewerker, december 1907; 28 mei 1914.
DeKatlwliekeTabaksbewerker,juli1907.
De Katholieke Tabaksbewerker, 2 december 1909.
De Katholieke Tabaksbewerker, mei - juni 1909.
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wordende werkloosheid onder de sigarenmakers leek er vier jaar later
meer grond voor een succesvolle heroprichting van het fonds. Nu werd
het initiatief wel doorgezet. Behoudens de afdeling van de Federatie deden alle vakorganisaties, voorzover vertegenwoordigd in het Bossche sigarenbedrijf, mee aan het fonds. Zo hoog zou de nood van de werkloosheid oplopen dat halverwege het jaar 1909 de uitkeringskas in aanzienlijke problemen raakte. De uitgekeerde bedragen waren groter dan de
binnenkomende contributie bij elkaar bracht.
Er ontstond een conflict met de Kamer van Arbeid. Een woordvoerder
van deze instantie ging zovèr te beweren dat steeds meer werkloze sigarenmakers zich gedwongen zagen naar de koloniën te trekken om daar in
dienst te gaan. Door de vakbeweging zou er niets gedaan worden om de
werklozen voor de ergste financiële noden te behoeden. Het katholieke
gilde 'St. Petrus' bestreed dit natuurlijk omdat van "nietsdoen" voor de
werkloze sigarenmakers geen sprake was.112 En het moet gezegd worden, de katholieke tabaksbewerkers werden ten onrechte gekapitteld.
Geen ledenvergadering tussen 1908 en 1910 in de Bossche afdeling,
geen congres ook van de katholieke tabaksbewerkersbond ging voorbij of
de werkloosheidskwestie was wel agendapunt.113
Het tekent de ontwikkeling van het gilde dat er zo fel gereageerd werd
op de aantijgingen van de Kamer van Arbeid. Met veel voortvarendheid
was het katholieke tabaksbewerkersgilde immers op weg een echte vakbondsafdeling te worden. En de zorg voor de werkloze leden was daarvan
een voorbeeld. Toen in de maand december 1909 een soort program van
eisen en verlangens voor het jaar 1910 werd geformuleerd hoorde daarbij een "gemeenschappelijke bijslag van het werkloosheidsfonds".114
Als geen andere onder de katholieke vakorganisaties was de tabaks- en
sigarenmakersbeweging geschraagd door de strijd om het naakte
bestaansrecht. In 1907 vond bijvoorbeeld een langdurige en omvangrijke strijd plaats rond de uitsluiting van een groot aantal sigarenmakers
door de Eindhovense fabrikanten. Begonnen als een loonconflict op één
sigarenfabriek escaleerden de acties al gauw in een typisch voorbeeld
van "een strijd voor het bestaansrecht van de katholieke arbeidersbeweging" aldus Versluis.l ls Als geen andere heeft het katholieke tabaksbe-

~~ 2) De Katholieke Tabaksbewerker, 3 juni 1909.

~ 13) De Katlwlieke Tabaksbewerker, 1908 - 1910.
~ 14) De Katholieke Tabaksbewerker, 2 december 1909.
~ 15) Versluis, a.w., 49.
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Afli. 3. Politie- rn mililair vertuun rondom hrt tSossche spuonc~gFmplac~tnent ten tijde vaui de tw~ede rr~eks ~poorwe~stakingen in april 1903.
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werkersgilde in 's-Hertogenbosch zich gekweten van de taak tot het organiseren van de solidariteit.
Bijna dagelijks was de r.k. sigarenmakersbeweging gedwongen zijn
houding te bepalen en samenwerkingsvormen af te grenzen met Federatieven of modernen. Hoe lastig de katholiek georganiseerde sigarenmakers ook waren voor de toonaangevende geestelijken in de stad, ze kregen een zekere voorkeursbehandeling. Alles moest gedaan worden om
de radicale tendenzen onder de Bossche sigarenmakers wind uit de zeilen te nemen. Zo kreeg het bestuur van 'St. Petrus' in 1908, bij wijze van
hoge uitzondering, toestemming leden te aanvaarden die aangesloten waren bij het neutrale ziekenfonds 'Broederhulp'. t 16 Uniek voor de Bossche verhoudingen was het ook dat Mgr. van de Ven in maart 1908
toestemde in een landelijke of nationale aaneensluiting van de Bossche
katholiek-georganiseerde sigarenmakers. De enige voorwaarde die de
bisschop eraan verbond was dat de statuten van het gilde zodanig aangepast zouden worden dat aansluiting bij een mogelijke diocesane organisatie mogelijk zou blijven. Tevreden schreef inen in De Katholieke Tabaksbewerker "Wanneer een centraal bestuur in elke organisatie de leiding en
't gezag in economische zaken in handen krijgt en men daarbij één
weerstandskas en één fondswezen heeft, dan is het in hoofdzaak een
naamskwestie".117
d. "Voor 't overige, laat maar waaien"
Hoe anders verging het de katholieke gilden in andere Bossche bedrijfstakken. Daar was over het algemeen geen dreiging van omvangrijke
socialistische of anarchistische agitatie. Op enige consideratie van hogerhand behoefde men in deze gilden dus niet te rekenen bij een eventuele
afwijking op wat regel was. Nu was dat over het algemeen ook niet nodig.
Eerder was er behoefte aan enige opwekking tot meer serieuze activiteit
als vakgilde. In 1905 schreef de Bossche correspondent in De Yolksbode:
"Men hoort vaak klagen over slecht vergaderingbezoek, een saaie, dorre
boel, zegt men vaak. Als men de vergadering verlaat weet men even veel
als toen men kwam; waarvoor zijn wij dan eigenlijk daar geweest enz.,
zóó zeggen de leden. En aan wie de schuld? Aan de bestuurders; dit bewijst slechts dat U niets weet te bespreken, dat't U ontbreekt aan genoegzame ontwikkeling om de vele vraagstukken van onzen tijd te begrijpen
~ 16) GAH, archief RKW B, notulen bestuursvergaderingen, 15 maart 1908.
~ 17) De Katlw[ieke Tabaksbewerker, maart 1908.
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en toe te lichten voor anderen".118 De kritische constatering is een bewijs voor het optreden van een meerderheid onder de Bossche gilden, zeker tot 1910. De Volksbode was nog het meest gebeten op de lankmoedige houding van de katholieke metaalbewerkers, georganiseerd in het gilde 'St. Eloy'. In juli 1905 moest er door de zeventig leden gestemd
worden over een mogelijke aansluiting bij het landelijk vaksecretariaat
van de katholieke metaalbewerkersbond. De voorstanders van die aansluiting trokken aan het kortste eind, waarop De Volksbode schreef: "Reden? Ja ziet U, alle voorgewende redenen ken ik niet, maar dat contributie een der voornaamste is weet ik wel. Een dubbeltje contributie in de
maand voor een feestavond is genoeg. Voor 't overige laat maar waaien
denkt men".119
In 1914 telde het metaalbewerkersgilde nog slechts achttien leden.
Zelfs een feestelijke jaarvergadering was niet meer mogelijk.i2o
In 1906 stelde het r.k. gemeenteraadslid Thijssen enige misstanden in
de Bossche bouwvakken aan de kaak. Om aan de willekeur op het gebied
van de lonen een einde te maken diende hij een voorstel in om bestekken
en bouwplannen voortaan te doen vergezellen van een opgave van een
minimumloon. Het felste verzet kwam van het katholieke raadslid Van
Gerve, notabene voorzitter van de 'R.K. Patroonsbond in de bouwbedrijven'. De patroons hielden zich toch wel aan de minimum looneisen en
hielden zich al even nauwgezet aan een maximum arbeidsduur. Bovendien, bouwarbeiders zèlf verzochten vaak om langer door te kunnen werken om daarmee iets over te houden voor slappere tijden. Het katholieke
timmermansgilde 'St. Joseph' zou hiervan op de hoogte zijn geweest en
het aan zich voorbij hebben laten gaan.121 Terwijl Van Gerve op deze
wijze tegen het voorstel inging kwam het bestuur van de RKWB met een
adhesiebetuiging ter ondersteuning van het intiatief van Thijssen. Het was
niet de enige keer dat het katholieke timmerliedengilde zichzelf te kijk stelde als werkliedenorganisatie zonder serieuze bedoelingen. Nadat in juli
1909 het bisschoppelijk communiqué de mogelijkheid had opengelaten
tot nationale aaneensluiting van gilden in zogenaamde vaksecretariaten
werd een openbare bijeenkomst georganiseerd voor de katholieke timmerlieden, verenigd in het plaatselijk 'St. Joseph'. Wat bedoeld was als
een opwekkende bijeenkomst voor aansluiting bij het nationaal secretari-

~ 18) De Volksbode, 23 juni 1905.
~ 19) De Volksbode, 7 juli 1905.

~~o) Diocesane bond vanR.K. Werkliedenvererzigingen, jaarboekje 1915.
~~~) De Volksbode, 4 mei 1906.

152

aat, werd iets geheel anders. Prinsen en Rutjens, 'vakkundig adviseur van
het secretariaat van den arbeid in het bisdom Den Bosch' slaagden er niet
in de timmerlieden zovèr te krijgen.
e. "De vakbond is geen tehuis voor oude mannen"
Ambachtelijkheid en beroepstrots waren van die karaktertrekken, die
iedere vakbekwame typograaf afzonderlijk èn de bedrijfstak in zijn geheel
lange tijd bepaalden. Verzoeken, petitionnementen en gezelligheidsverenigingen waren zeker tot 1910 meer kenmerkend voor de arbeidsverhoudingen in deze bedrijfstak dan strijdbaarheid en scherpe tegenstellingen
tussen werknemer en patroon.
Alleen dit reeds moet bijgedragen hebben aan het feit dat het'R.K. Typografengilde St. Leonardus' ter rechterzijde meer concurrentie te duchten had dan ter linkerzijde. Eerst in de jaren twintig lijken de geesten van
de Bossche typografen rijp genoeg voor een organisatie als de bij het N V V
aangesloten ANTB. Pas dan is sprake van een min of ineer levensvatbare
afdeling van deze bond.~~2
De katholiek georganiseerde typografen moesten zich tot ver na 1900
voornamelijk moeite getroosten zeer traditionele verenigingen zoaLs bijvoorbeeld'Door Eendracht t'zaam verbonden' van zich af te schudden of
ze zodanig om te vormen - via federatievorming - dat daardoor de concurrerende werking geneutraliseerd werd.
In januari van het jaar 1908 richtte Gradus, correspondent van'St. Leonardus' in De Katholieke Typograaf zich in felle bewoordingen tot het
bestuur van 'Door Eendracht t'zaam verbonden'. Dat had weer eens geweigerd in te gaan op de mogelijkheid van een federatie van 'St. Leonardus', 'Door Eendracht t'zaam verbonden' en 'Typografia'.12~ De vereniging'Typografia', zeer neutraal en zeer gematigd, was uiteindelijk wel bereid in een dergelijke federatie op te gaan. Maar nog in juni 1908 werd
'Door Eendracht t'zaam verbonden' halstarrigheid verweten en snierend
werd de vereniging omschreven als 'ziektegeldpotjeshouder' en 'tehuis
voor oude mannen'. ~ 24
Inmiddels was 'St. Leonardus' actief voor een collectief arbeidscontract. Er werd ook geen geheim van gemaakt dat een echte katholieke vakbond nodig was. Een nationale vakbond met een sterke weerstandskas
iz2) Van der Wal, De oudste vakbond in ons land, 25.
123) De Katholieke Typograaf, januari 1908.
i2a) DeKatholiekeTypograaf,juni 1908.
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was nodig om de arbeidsomstandigheden in deze bedrijfstak te verbeteren. Zo werd beargumenteerd dat de contributie van het katholieke typografengilde wel hoger moest zijn dan van de concurrerende verenigingen.
Toen Gradus, de Bossche correspondent, in maart 1909 een fel artikel
schreef tegen het liberalisme "dat de baas speelde over onze arbeidskracht en ons niet als menschen maar als machine beschouwde",12s liet
hij niet na nog eens fijntjes te wijzen op het neutralisme en liberalisme van
beschermheren van 'Door Eendracht t'zaam verbonden' en 'Typografia'.
De hoop op een federatie met 'Typografia' werd op den duur overigens
ook opgegeven. In december 1911 werd in De Katholieke Typograaf een
openlijk verband gelegd tussen de opheffing van 'Typografia' en de
oprichting van een afdeling van de ANTB. Niet zonder rancune merkte
De Katholieke Typograafop dat via'Typografia', tegoeden van het katholieke typografengilde, terecht zouden zijn gekomen bij de SDAP-afdeling
in 's-Hertogenbosch.126 Typografia-leden zouden dan ten dele bij de kleine ANTB-afdeling terecht zijn gekomen, de leden van 'Door Eendracht
t'zaam verbonden' leken meer in aanmerking te komen voor een lidmaatschap van het r.k. Typografengilde. In mei 1914 kon Het Orgaan - zo genoemd sinds de naamsverandering van De Katholieke Typograaf op 1 januari 1912 - eindelijk met veel opluchting melding maken van de opheffing van 'Door Eendracht t'zaam verbonden'. Vooral de totstandkoming
van het eerste 'Landelijk Contract' in de grafische sector zou het einde van
deze vereniging ingeluid hebben.127 Deze daadwerkelijke verbetering
van de arbeidsvoorwaarden in het grafisch bedrijf was vooral het resultaat
gebleken van het nieuwe vakbondswerk. De uitstraling, die daardoor uitging van de echte vakbonden werd de traditioneel-ambachtelijke verenigingen in de grafische sector uiteindelijk noodlottig. De opheffing van de
vereniging 'Door Eendracht t'zaam verbonden' leidde in 1914 tot een ledenwinst van meer dan negentig voor het katholieke typografengilde. In
bestuurskringen was men daar natuurlijk enthousiast over.
Enthousiasme was er ook onder de bijna driehonderd aanwezigen op
een propagandabijeenkomst van 'St. Leonardus' in februari 1914. Voor
het eerst waren ook veel werknemers van Lutkie c~ Cranenburg aanwezig.
Tientallen jaren lang had 'Door Eendracht t'zaam verbonden' er een monopoliepositie ingenomen.

Voorzichtigheid domineerde voorzover het de houding van het katholie~ 2~) De Katlwlieke Tvpogroaf, maart l 909.
12~) DeKatluiliekeTypograaf,december1911.
~~') Het Orgaan, 2] mei 1914.
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ke typografengilde in 's-Hertogenbosch betrof. Werkgevers werden met
de nodige omzichtigheid benaderd. Aansluiting bij de 'R.K. Typografenbond' vond eerst in 1903 plaats nadat Henri Hermans de Bossche typo's
met al zijn gezag en argumenten van de noodzaak had overtuigd.
Hoe voorzichtig en omzichtig de katholieke typografen ook te werk gingen, niet elke werkgever was erg ingelaten met het actieve bestaan van het
r.k. typografengilde. "Feestavonden, toneel en gezelligheid, dat lukt wel,
maar'Oh' als het op vakactie aankomt. De enigen die echt willen, worden
dan flink tegengewerkt", schreef de Bossche correspondent, in De Volksbode al in 1905.t28 Die tegenwerking kwam vooral van werkgevers, die
van geen vakorganisatie wilden weten. De firma Stokvis, een van de belangrijkste grafische bedrijven in 's-Hertogenbosch, ontsloeg, nog in
1913, leden van het katholieke gilde, om er ongeorganiseerden voor in de
plaats te nemen.129 De tijd dat r.k. patroons graag beschermheer waren
van een r.k. gilde was toen voorbij. Het katholieke typografengilde, ooit
met enthousiasme omarmd door Lutkie, een van de grotere drukkerspatroons, was inmiddels ook van zijn beschermheer "bevrijd", zoals De
Volksbode het typeerde. t 30
In 's-Hertogenbosch kwamen de Bossche typo's via Leonardus reeds in
de loop van 1904 met het voorstel van een loonregeling voor alle Bossche
grafische bedrijven op de proppen. Angst en vooroordeel ten opzichte van
een r.k. vakorganisatie, onder de vele Bossche typografen, weerhield het
gilde toen nog van een effectuering van die loonregeling.131 Een zestal jaren later lagen de verhoudingen echter anders. Vooroordeel en angst waren gesleten, het gilde was volwassen onderdeel van een landelijke
(loon)beweging. De resultaten zouden niet uitblijven. Inmiddels was het
principe van een loonregeling niet meer hèt probleem, de hoogte ervan
was meer inzet van strijd.

f. De organisatie is niet iets voor alléén de Langstraat
In 1903 sloot het katholieke lederwerkersgilde'St. Chrispijn' uit's-Hertogenbosch zich aan bij een landelijk secretariaat van r.k. lederbewerkersgilden. Voornamelijk afkomstig van de modern-kapitalistische stoomschoenenfabriek Van den Bergh leken de katholiek georganiseerde lederi2a) De Volksbode, 9 juni 1905.
i29) Het Orgaan, 1 juli 1913.
i3o) De Volksbode, 18 januari 1907.
13~) De Volksbode, 30 september 1904.
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bewerkers op weg naar een krachtige en voorbeeldige ontplooiing van het
moderne organisatiewezen onder de katholieke arbeiders. Nauwelijks
twee jaar later besloot hetzelfde gilde, inmiddels bestaande uit honderdvijftig leden, met slechts drie stemmen tegen, die nationale aaneensluiting
in te ruilen voor een diocesane. Dat laatste gebeurde tegen de wil van de
correspondent van De Volksbode. Die beschouwde het als een stap
terug. ~ ~;2

Inmiddels telde 's-Hertogenbosch ruim vijfhonderd lederbewerkers.
Onder hen waren nogal wat meisjes en vrouwen. Voor hen werd in 1909
het gilde 'St. Anna' opgericht. Het initiatief werd genomen door het
bestuur van 'St. Chrispijn'. Dat bestond volledig uit mannen. Vooral het
feit dat vrouwen binnen de bestaande gildes niet opgenomen konden worden was aanleiding tot de oprichting van 'St. Anna'. Of het de behoefte van
de vrouwen zelf is geweest laat zich slechts raden. Het ledental van deze
vereniging begon met veertig en eindigde met zestien.133 In de loop van
1914 konden vrouwen lid worden van 'St. Chrispijn'. Grote successen als
vakorganisatie heeft het katholieke lederbewerkersgilde voor 1914 niet
geboekt. Zeker toen gingen de pretenties van de georganiseerde katholieke lederbewerkers níet ver. De behoefte aan een strijdbare vakbondsgerichte organisatie was er niet, althans die kwam niet tot uiting. De discussies binnen het katholieke lederbewerkersgilde gingen veelal om de keuze
tussen gezelligheidsvereniging of onderdeel van een (diocesane) vakorganisatie van lederbewerkers. Aangezien aan het eerste toch vaak hoge prioriteit werd gesteld was er van een wervende vakbondsgerichte aanpak
geen sprake. Het gebrek aan actie op de verschillende schoenfabrieken
was voor 1914 kenmerkend voor de arbeidsverhoudingen.
In april 1910 wijdde kapelaan Simonis een beschouwing aan de ontwikkelingen in de bedrijfstak schoenen. Onder de titel "achteruitgang van het
handwerk in 's-Hertogenbosch" wees hij op de toegenomen kwaliteit van
de machinaal-geproduceerde schoen. De kwaliteit was nauwelijks meer te
onderscheiden van die van het handgemaakte produkt. En omdat het
sneller ging raakte het oude ambacht van schoenmaker op de achtergrond
of het werd - in 's-Hertogenbosch - nog slechts in de avonduren uitgeoefend om het loon van de fabrieksarbeider aan te vullen. Dat laatste huisindustrie - was veel voorkomende praktijk. De oplossing voor een te
laag loon werd eerder in de huiskamer dan op de fabriek in collectieve actie gezocht. ~ ~~
i3z) De Volksbode, 23juni 1905.
i33) Diocesane bond van R.K. Werkliedenverenigingen, jaarboekje 1913.
~~}) De R.K. Lederhewerker, 9 april 1910.
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Het personeelsbeleid van de slimme schoenfabrikant Van den Bergh
droeg trouwens niet bij tot de ontwikkeling van strijdbare groepen vakbondsleden op zijn bedrijf. Waren de talrijke vrouwelijke en jongere personeelsleden op zijn bedrijf al moeilijk tot aansluiting bij een vakbond te
brengen, dat feit ging zeker ook op voor de betrekkelijk gezagsgetrouwe
schoenmakers, die uit de Langstraat werden aangetrokken. De laatsten
vervulden een centrale rol in het produktieproces bij Van den Bergh, al
was het maar om hun traditioneel Langstraatse vakbekwaamheid. Van
den Bergh wist ze wel in zo'n uitzonderingspositie te plaatsen - door meer
loon - dat ze in 's-Hertogenbosch werkend, geen lid meer wilden zijn van
de katholieke vakbond.
Niet zonder aanleiding schreef De R.K Lederbewerker daarom: "Zij komen als eerste meneeren naar de fabriek, vanuit de hoogte nederziende
op hun mindergeklede collega's; zij meenen nu zij f 1,- of f 1,50 per
week meer verdienen dat de sociale kwestie voor hen is opgelost" en
daarom onderstreepte dit blad het nog maar eens: "de organisatie is niet
iets voor de Langstraat maar is NATIONAAL".13'
Een van de meest vooraanstaande persoonlijkheden uit de r.k. arbeidersbeweging uit het Bossche diocees, W. Herboldt, Bosschenaar,
schoenmaker en uiteindelijk bezoldigd bestuurder van het 'Secretariaat
van den Arbeid' in het diocees's-Hertogenbosch heeft veel gedaan om de
lederbewerkers - circa 1914 waren het er meer dan achthonderd - voor
de r.k. arbeidersbeweging te winnen. Zijn oogst was schamel. De enige
troost moet hij gevonden hebben in het feit dat pogingen van de linkerzijde
van de Nederlandse arbeidersbeweging op de Bossche schoenfabrieken
vaste voet aan de grond krijgen, voor 1914 helemaal op niets uitliepen.
Voor het overige restte hem - in gezelschap van De R.K Lederbezoerker slechts de jaloerse blik in de richting van het katholieke vakbondsleven in
Waalwijk, Kaatsheuvel en Loon op Zand.136

~ 5. De SDA P door eendracht en strijd
a. 'Het Eindhovens socialisme'
In 1904 schreef een waakzaam priester in De Noordbrabanter. "De sociaal-democraten zullen in 't Zuiden des lands de propagandatochten
eens voor goed beginnen, overal hunne verderfelijke theorieën verkondi13') De R.K. Lederbewerker, 26 juli 1912.
i36) DeR.K. Lederbewerker, 21 mei 1910.
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gend, en in het eerst zullen zij er niets om geven voor een deel althans hunne theorieën te verdonkeremanen".137 De auteur had het oog laten vallen
op een nieuw fenomeen: 'het Eindhovens socialisme'. Ed Redelé was na
de eeuwwisseling de belangrijkste persoonlijkheid van deze stroming. Het
was begonnen als een werkliedenvereniging, 'De Eendracht' genaamd,
waarvan de leden zich verzetten tegen de overheersende invloed van de
geestelijkheid binnen de officiële katholieke arbeidersorganisaties in
Eindhoven. Vooral onder leiding van Redelé groeide de vereniging uit tot
een beweging die een zeker christen-socialisme aanhing. De Eendracht
was ook de naam van het orgaan van de werkliedenvereniging. Vanaf oktober 1904 voerde het blad de ondertitel 'socialistisch, niet-materialistisch
volksblad'. Eerder had het blad echter al eens beschreven wat haar aspiraties zoal waren. "Het Ggt gelijk wij straks aantoonden, geheel op de
rechte lijn van de christelijke zedenleer gemeene zaak te maken met de sociaal-democraten tot vestiging eener rechtvaardiger gemeenschapsvorm". ~ 38
Een maand later was de redacteur zo mogelijk nog duidelijker: "Eene
verfrissching der maatschappij is het doel van het socialisme, een toekomststaat, waarin ieder het zijne zal hebben, waarin de arbeiders naar
behoren beloond worden, waar geen sprake zal zijn van loonslaven, noch
van een ijzeren wet van vraag en aanbod", ~ 39

Redelé rekende zich tot de zogenaamde idealistisch-socialisten. De
werkliedenvereniging deed er veel aan de schijn van anti-clericalisme te
vermijden. Anti-godsdienstig of anti-katholiek was men in geen enkel opzicht. Het christendom werd als een belangrijke inspiratiebron beschouwd
om tot een rechtvaardiger samenleving te komen.
De Noordbrabantervond het 'Eindhovens socialisme' belangrijk en gevaarlijk genoeg om er in 1904 een aantal beschouwingen aan te wijden.
Alle waren zeer afwijzend en vijandig jegens de volgelingen van Ed Redelé. De teneur was duidelijk: Degene die "als katholiék met Redelé of de
principieele inhoud van De Eendracht sympathiseerde was geen goede katholiek meer".14o
Geheel ongegrond was de vrees voor een grotere invloed in Brabant
voor dit christen-socialisme niet. Behalve het zogenaamde 'Eindhovens
socialisme' werd ook met argusogen gekeken naar de handelingen van en-

~';7) Het Noordbrabantsch Dagblad, de Noordbrabanter, 21 januari 1904.
~ 38) De Eercdracht, 8 oktober 1904.
13y) De Eendracht, 5 november 1904.
~'30) Het :Yoordbrabantsch Dagblad, de Noordbrabanter, 28 oktober 1904.
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kele sociaal-voelende en dissidente priesters in Tilburg en Breda. In het
socialistische weekblad De Fakkel had pater Cealestinus (van der Vorst)
zich al vaak voor een synthese van christendom en socialisme uitgesproken. Het werd hem niet in dank afgenomen door mgr. Van de Ven. Zeker
nadat gebleken was dat hij een grote populariteit genoot in zijn 'lievelingsoord' Tilburg, werd hij in 1906 tijdelijk overgeplaatst naar 's-Hertogenbosch. Het was bij wijze van straf! Zo beschouwde hij het zelf ook. Hij liet
zich echter niet van zijn stuk brengen. Hoe sterker de vijandige bejegening
van de officiële kerk, hoe meer hij zich richtte op het werk van de sociaaldemocratie. Zijn stellingnames werden er ook slechts geprononceerder
door. In januari 1908 schreef hij in De Eendracht: "Zoo kan ook het Kommunistisch Manifest na aftrek van wat er aan materialisme te veel in zou
zijn, nog den grondslag vormen, waarop een katholiek hecht het gebouw
zijner katholieke sociaal-democratie kan oprichten".141
In september 1904 zag de Bredase bisschop zich genoodzaakt Jan van
den Brink te schorsen. Van den Brink was priester en sociaal-democraat.
Zijn bestraffing had slechts tot gevolg dat hij persisteerde in zijn denken en
handelen als sociaal-democraat. In 1905 en 1906 maakte hij aLs propagandist van de SDAP een succesvolle tocht langs een aantal steden en
dorpen in het land. In 1907 werd hij na een felle verkiezingscampagne gekozen tot lid van de gemeenteraad voor de SD A P in Breda.14z
De SDAP-koryfeeën in Noord-Brabant hadden oog voor het godsdienstige. Ook toen De Eendracht in april 1907 was omgedoopt tot "orgaan van de afdeelingen der SDAP in Noord-Brabant" hield de redactie
vast aan een godsdienstvriendelijke koers. In Breda en Eindhoven had deze toch tot onmiskenbare successen voor de S D A P geleid. Twee weken na
de wisseling van de ondertitel schreef De Eendracht: "Vele ernstige onderlegde christenen hebben dit ingezien en stemmen volkomen in met de
beginselen van het ekonomisch socialisme, dat zegt, een grondige ommekeer van het maatschappelijk stelsel moet plaats hebben voor er duurzame
verbetering van menschen en toestanden en van eene daadwerkelijke toepassing van het christendom sprake kan zijn".
Zovèr als in Breda en Eindhoven zou het in 's-Hertogenbosch niet komen. In een uitvoerige beschrijving van een aantal sociaal-voelende
priesters noemt de al vaak geciteerde postbesteller Van Rooy geen enkele
14~) DeEendracht, 20 febniari 1908.
~42) Vliegen, Die onze kracht ontwaken deed, II, 242.
Ten Teije, De opltorrtst van het socialume te Breda, 155.
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Bossche geestelijke. Hij richt zich in zijn portrettengalerij vooral op socialistisch-gezinde priesters. Van enige directe invloed van christen-socialisten is volgens hem in 's-Hertogenbosch ook geen sprake geweest.t~3
Dat feit doet echter niets af aan de betekenis die de pogingen om christendom en socialisme nader tot elkaar te brengen ook voor de ontwikkelingen
in 's-Hertogenbosch hebben gehad.
b. De S DA P in 's-Hertogenbosch
Omstreeks 1901 zegde Jan van Rooy zijn lidmaatschap van de SDAP
op. Het was, zoals wij eerder vermeldden, niet zozeer uit onvrede met de
koers van de partij alswel uit gebrek aan geloof en vertrouwen in de mogelijkheden tot groei van de SDAP in's-Hertogenbosch. De directe aanleiding tot Van Rooys opzegging is volgens hemzelf een negatieve ervaring
met betrekking tot het verkrijgen van een eigen S DA P-gebouw als ook een
boek- en brochurehandel. Het 'oude kerkje van de Lutersche Gemeente'
leek Van Rooy een uitstekende gelegenheid om propaganda en voorlichting van de sociaal-democratie vorm te geven. Een zekere 'Tombrink,
handelaar en grossier in traan voor schoenfabrieken, looierijen enz.', zou
het gebouwtje uit sympathie voor de sociaal-democratie opkopen als ook
het partijbestuur zou meewerken. Dat gebeurde niet. Tombrink werd vanuit zijn klantenkring te verstaan gegeven dat het wel eens afgelopen kon
zijn met de klandizie. Tombrink koos daarop voor zijn nering en zegde zijn
medewerking aan de transactie af. "Dat verloop stuitte mij zoozeer tegen
de borst dat ik voor het lidmaatschap der Partij bedankte", schrijft Van
Rooy daaropvolgend.144

Eerst in de loop van het jaar 1907 zou weer worden overgegaan tot de
oprichting van een SDAP-afdeling. Van Rooy zou daar echter geen deel
meer van uitmaken net zomin als een aantal andere teleurgestelde sociaaldemocratische Bosschenaren.14s Merkwaardig genoeg ontstak De Eendracht niet in de toch gebruikelijke triomfstemming op het moment dat de
SDAP-afdeling in oktober 1907 een feit werd. Was het ongeloof in de levensvatbaarheid van de nauwelijks tien leden omvattende afdeling of was
het een 'beschermend' stilzwijgen? Voor beide was reden. Tussen 1903
en 1907 zijn verschillende pogingen ondernomen om een afdeling van de
grond te tillen. Alle mislukten. Van een onbevangen propagandistische
~ i3) GAH, Van Rooy, overwegingen bij mijn tachtigsten verjaardag 1853-1933.
iaa) GAH, Van Rooy, t.a.p.
~as) GAH,VanRooy.t.a.p.
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activiteit voor versterking van de S D A P was ook de eerste maanden na de
oprichting van de afdeling geen sprake. Er bestond een onmiskenbare
schroom onder de leden in het openbaar als sociaal-democraat op te
treden.

Rondom de eeuwwisseling was het zelfvertrouwen bij de 'Bossche' leden van de 'Nederlandsche Vereeniging' zo groot dat men graag gastheer
was van de jaarlijkse algemene vergadering. Jan Oudegeest zelf leidde een
propagandabijeenkomst in café 'Het Parlement' op de Pensmarkt in. Op
16 mei 1901 vond in hetzelfde café de genoemde algemene vergadering
plaats. ~ `~~
Acht jaar later hielden de leden van de 'Nederlandsche Vereeniging'
een feestvergadering in hetzelfde café. Opnieuw was Jan Oudegeest de
spreker, nu echter voor een veel kleiner en ook minder enthousiast gehoor.t`~7 Veel reden om het tien jarig bestaan van de afdeling groots en
luisterrijk aan te pakken was er ook eigenlijk niet. De wapenfeiten van de
Bossche afdeling van de 'Nederlandsche Vereeniging' waren op de vingers van één hand te tellen. Harry Pijnenburg, spoorwegman en sociaaldemocraat, schreef in januari 1909 het volgende aan de partijsecretaris
van de SDAP. Het ging daarbij om activiteiten als voorzitter van de 'Nederlandsche Vereeniging' in 's-Hertogenbosch. "De verkiezing voor de
groepsvertegenwoordiging van de S.S. ( Staats Spoorwegen) moest plaatsvinden. Toen hadden wij, behorend bij 't personeel van de S.S. een zaal
gehuurd, doch was ons eerst gevraagd of er socialisten kwamen, waarop
wij bevestigend antwoordden, want wij kwamen er ook en of de sprekers
ook socialisten waren, dit was ook 't geval want Michielsen en Van den
Berg zouden komen spreken, doch toen ze wisten dat er niet over het socialisme gesproken werd doch voor zaken betreffende het spoorwegpersoneel toen kregen wij de zaal al was het ook tegen hooge kosten". t48

De afdeling van de 'Nederlandsche Vereeniging' was wel de bakermat
van de kleine SDAP-afdeling. De Bossche bestuurders van 'St. Rafaël',
katholiek tegenhanger van de 'Nederlandsche Vereeniging', legden het
verband tussen SDAP en 'Nederlandsche Vereeniging' zelfs zo sterk uit
dat een nauwgezette analyse van de verhoudingen binnen de SDAP afdoende werd geacht om de toestand binnen deze vakbondsafdeling te
~
kr~n5chetsen. `

~ab) Het Orgaan, 22 mei 1901.
~~') Het Orgaan, 15 april 1909.
14a) IISG,ArchiefSDAP,aCdeling's-Hertogenbosch]900-1921,briefvanafdelingssecretaris H. Pijnenburg aan het partijbestuur 8 januari 1907.
~~9) Het Orgaan. 22 mei 1901.
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In veel mindere mate voelden sigarenmakers zich aangetrokken tot de
SDAP en verwante organisaties. Juist het ontberen van belangrijke steun
uit deze vaak opstandige en strijdbare beroepsgroep zou de SDA P gedurende de eerste jaren van haar nieuwe bestaan in 's-Hertogenbosch geen
goed doen. Het ledental kwam zeker tot 1914 nooit boven het aantal van
'een verstrooide sekte' zoals Van Rooy het eens uitdrukte. Niet meer dan
vijfentwintig leden telde de S D AP-afdeling aan het eind van 1913. Het tekende het gebrek aan 'massabasis' voor de SDAP in 's-Hertogenbosch.
Het jaar 1913 was immers het jaar van felle klassenstrijd die in 's-Hertogenbosch tot botsingen in het sigarenbedrijf èn zelfs de goud- en zilverindustrie had geleid. Bovendien had de SDAP injuli 1913 een zeer succesvolle verkiezingsstrijd gevoerd die veel nieuwe sympathie voor de partij in
het land had opgeleverd.
De SDAP-afdeling had moeite sigarenmakers aan zich te binden. Natuurlijk was deze recalcitrante beroepsgroep vertegenwoordigd. Ze stond
immers in het 'centrum' van de plaatselijke arbeidersbeweging. De vanzelfsprekende band die bestond tussen de opkomst van het vrij-socialisme
en een deel van de sigarenmakersbeweging moest de SDAP-afdeling echter lange tijd ontberen. Uit de opvallend gevarieerde beroepssamenstelling van de ledengroep die in 1908 de SDAP vormde, blijkt dat enkele
spoorwegbeambten de afdeling aanvoerden.lso Met alle mutaties, die het
ledenbestand tussen 1908 en 1914 moest ondergaan, zou in deze omstandigheid weinig verandering komen. Dat was ook een van de zwakke
schakels in het afdelingsleven van de SDAP in 's-Hertogenbosch. Verhuisde de spoorwegbeambte - en dat was veelvuldig het geval - dan viel
de afdelingsleiding weg. Als er redenen werden aangegeven voor de wisselingen in het ledenbestand dan speelden verhuizingen meer in het algemeen een belangrijke rol. tsl Kenmerkend voor de Bossche SDAP-afdeling was dat allochtonen steeds aanzienlijk vertegenwoordigd waren. Het
initiatief tot de oprichting van een SDAP-afdeling ging tussen 1894 en
1907 steeds uit van een niet-Bosschenaar. Hendrik Spiekman, Leo Willems en Jan Moesker hadden die eigenschap steeds gemeen.ls2
Jan Verhoeven was de eerste sigarenmaker die een leidinggevende rol
zou spelen in de Bossche SDAP. Omstreeks augustus 1912 was hij voor
''o) I[SG, ArchiefSDAP, afdeling's-Hertogenbosch 1900- 1921, ledenlijst april 1908.
~s~) I[SG, Archief SDAP, afdeling 's-Hertogenbosch 1900 - 1921, ledenlijsten 1908 1914.
'szl De Volkstribuun, 1894 - 1895.
[ISG, Archief SDAP, afdeling 's-Hertogenbosch 1900 - 1921, briefwisseling tussen afdelingssecretariaat en partijbestuur in 1900, 1901 en 1908.
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zichzelf een sigarenhandel begonnen. Zijn al te strijdbare houding op verschillende Bossche sigarenbedrijven 1'3 had hem tot 'persona non grata'
gemaakt voor de Bossche patroons. Reeds in een vroeg stadium van de
nieuwe SDAP-afdeling ontpopte hij zich binnen de stad èn binnen De
Eendracht en De Strijd tot vooraanstaand woordvoerder van de partijafdeling. In 1911 zou hij samen met de Zutphenaar Toon Rattink de tweede
poging van de SDAP-afdeling om enig electoraal gewin te boeken ondersteunen met zijn kandidaatstelling. De noodzaak om juist onder de
Bossche sigarenmakers tot successen te komen was een kwestie waarvoor
juist Verhoeven zich steeds sterk gemaakt heeft.
Zijn streven zou echter eerst beloond worden toen de Bossche sigarenmakers na verschillende nederlagen van de anarcho-syndicalistische aanpak in toenemende mate gingen kiezen voor de bij het NVV aangesloten
'Algemeenen Nederlandschen sigarenmakers en tabaksbewerkersbond'.
Dan is het al 1916. tsa.

c. En ze ondertekenden met graagte
"Daar er bij ons in 's-Hertogenbosch wel een afdeeling bestaat, is er
toch geen kans om ook maar eenigszins met het een of ander propaganda
te maken, het eenigste zou zijn vlugschriften of strooibiljetten te verspreiden, doch openbare vergaderingen te houden, daar bestaat hier geen
kans voor", schreef afdelingssecretaris H. Pijnenburg aan de landelijk
partijsecretaris op 4 januari 1909.1'S

De moeilijkheden waren ook wel erg groot voor de weinige sociaal-democraten. Inderdaad, zaalafdrijving was een veel voorkomend verschijnsel. Nagenoeg elke oppositionele groepering heeft, hoe bescheiden van
omvang dan ook, oprichtingsinitiatieven gepaard laten gaan met discussies over een eigen gebouw. SDB, vrij-socialisten en moderne sociaal-democratische beweging ontmoetten in dit opzicht dezelfde problemen.
Behoudens zaalafdrijving wisten de SDA P-leden zich verzekerd van alle andere mogelijke vormen van tegenwerking. Dat is tenminste het beeld
dat de verschillende vooraanstaande SDAP-leden schetsen. De gevestigde katholieke overmacht werd het niet te moede om de SDAP wind uit de
zeilen te nemen. Veel tegenwerking werd ook ondervonden van de vrijen.
i53) DeStrijd, 17 augustus 1912.
~~~) DeSigarenmaker, 1916.
15') IISG, ArchiefSDAP, afdeGng's-Hertogenbosch 1900- 1921, briefvan afdelingssecretaris H. Pijnenburg aan het partijbestuur, 4 januari 1909.
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Vooral de actie rond het 'Volkspetitionnement' voor het algemeen kiesrecht moest het ontgelden. De reserves om in het openbaar op te treden als
sociaal-democraat waren daarom te groot om de kleine afdeling in korte
tijd tot een grote te maken. Landelijk mocht de sociaal-democratie tussen
1910 en 1914 dan een geweldige vlucht maken, in Den Bosch was de
vooruitgang zeer bescheiden.
Tekenend is hier bijvoorbeeld het verloop van de Tweede-Kamerverkiezingen in 1913. Overal opgetogenheid en vreugde over de verkiezingswinst van de SDAP. De Strijd schreef: "O kameraden! Deze eerste heerlijke prachtige stormloop op de kapitalistische veste, deze overwinning
van het diep verachte proletariaat op het kapitalisme opent den weg tot
nieuwe blijde toekomst! Voorwaarts dan met dubbelen ijver en dubbelen
moed!"t'f' Kritisch en vol teleurstelling werd er aan toegevoegd dat de resultaten in het zuiden van het land aanmerkelijk minder waren. Met de ledentallen verliep het in deze periode navenant. In juni 1912 telde de
SDAP 150001eden. Dat betekende een groei met SOOO leden sinds juni
1909. t" Een afdeling als 's-Hertogenbosch had geen deel aan die ontwikkeling. In juni 1909 telde de afdeling elf leden. In de maand november
van het jaar 1912 zijn het er nog slechts vier. Verhoeven schreef naar aanleiding hiervan aan de partijsecretaris: "een getal wat eerdaags doet spreken van overlijden onzer afdeeling".158 Eerst als gevolg van de stroom
van enthousiasme die de campagne rond de Tweede Kamerverkiezingen
in 1913 begeleidde, liep het ledental weer op. In maart 1913 telde de afdeling dertien leden, om daarna op te lopen tot vijfentwintig.ls9
De Bossche afdeling van de SDAP week in haar 'activiteitenschema'
niet of nauwelijks af van andere S D A P-afdelingen. De sociaal-democratie
richtte de actie meer en meer op het veroveren van sterke posities in de
volksvertegenwoordigende organen. Er was daarom verhoudingsgewijs
veel aandacht voor de verkiezingen op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau. Bijgevolg werd ook de actie rond het volkspetitionnement
voor het algemeen kiesrecht volledig gedragen door SDAP en het NVV.
"Maar deze volgens Van Houten menschelijkerwijze volmaakte kieswet
is er een ín het voordeel der bourgeois", schreef De Strijd naar aanleiding
van de teleurstellende afloop van de verkiezingen voor Provinciale Staten

~'6) De Strijd, 21 juni 1913.
157) Roland-Holst, Kapitaal en arbeid, II. 95.
1S8) IISG, Archief SDAP, atdeling 's-Hertogenbosch 1900 - 1921, ledenlijst 1909 en
1912, brief van Jan Verhoeven aan het partij-secretariaat, 5 november 1912.

i59) [ISG, ArchiefSl)AP, t.a.p..ledenlijst afdeGng's-Hertogenbosch 1913.
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in maart 1912.16o Aanleiding voor deze uitspraak was het feit dat het aantal behaalde stemmen voor de SD A P hoger was dan in het behaalde zeteltal tot uitdrukking kwam.
Voorzover de kleine S DA P-afdeling zichzelf daartoe in staat achtte was
er ook aandacht voor de propaganda voor de tien-urendag en het
staatspensioen, typisch sociaal-democratische aandachtspunten.
De parlementaire gerichtheid van de SDAP-afdeling kwam eveneens
tot uitdrukking in de kritische verslaggeving van ontwikkelingen in en
rondom de Bossche gemeenteraad. De respectievelijke correspondenten
uit 's-Hertogenbosch hadden hiervoor de beschikking over De Eendracht
en later De Strijd. Het was een logisch gevolg van de actieve beïnvloeding
van de talrijke - tussentijdse - verkiezingen, die zich voor 1914 op gemeentelijk niveau voordeden. Meedoen had de voorkeur, ook al waren de
kansen op een zetel nihil, doch beïnvloeding en becommentariëring via De
Eendracht en De Strijd vonden op zijn minst plaats.
Tot andere plaatselijke initiatieven kwam de Bossche SDAP-afdeling
slechts in zeer bescheiden mate.
Op het moment dat de SD A P-afdeling werd opgericht waren de belangrijkste Brabantse afdelingen actief bezig met een boycot-actie tegen Jamin. Uitsluiting en ontslag van vakbondsleden was de aanleiding voor een
ontlading van onvrede, die vooral rondom de winkels van Jamin merkbaar
zou worden. De Bossche S DA P-leden hielden het bij pamfletacties en het
posten voor de winkel van Jamin aan de Hoge Steenweg in 's-Hertogenbosch.

Scholing en ontwikkelingswerk was iets waarvoor binnen dc SDAP-afdeling zeker aandacht bestond. Geconfronteerd met een relatief sterke
anarchistische of vrij-socialistische kern onder de Bossche arbeiders ging
een van de eerste cursusavonden over het thema 'sociaal-democratie en
anarchisme'.161
De actie rond het Volkspetitionnement voor invoering van het algemeen
kiesrecht was wellicht de grootste uitdaging voor het kleine groepje Bossche sociaal-democraten. Immers, hierbij had de afdeling van de SDAP
af te rekenen met rechts èn links.
Op 21 januari 1910 schreef de Bossche correspondent in De Eendracht: "Stelselmatig zijn deze menschen door de anarchistische pers tegen de sociaaldemocraten opgezet, maar met welk gevolg? dat, als men
16~) De Strijd, 27 maart 1912.

16~) DeEendracht.20januari1910.
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met deze menschen over het kiesrecht praat, zij er tittel nog jota afweten en
per slot van rekening moeten toegeven, dat het zoo kwaad niet is, maar
zich verschuilen dat het aan die ééne stem van hun toch niet zal afhangen
wat er gebeurt. Dit zijn voor ons allen huisbezoekers reden om met meer
kracht ons te werpen op ons Volkspetitionnement en iedereen duidelijk
maken dat het óók hun strijd is, die wij voeren".t62 Hoe gekleurd de bril
van de correspondent ook geweest zal zijn, er was grond voor zijn suggestie dat de anarchisten de actie rond het Volkspetitionnement tegenwerkten. Alle verslagen van openbare bijeenkomsten waarop vrijen in debat gingen met sociaal-democraten of vertegenwoordigers van de moderne vakbeweging getuigen van een wel zeer hardgrondige en authentieke
afwijzing van het parlementairisme.

"W ij gevoelen niets voor politieke actie, die loopt tenslotte slechts uit op
verandering van 'baas', dat het de leiders slechts begonnen is om langs de
ruggen der arbeiders op te klimmen en tot een rijk bestaan te geraken zoals Vliegen, die vroeger reiziger in 'Bulldogrevolvers' thans van opinie is
veranderd wat hem tevens een tractement van f 40, - aLs kamerlid oplevert. Slechts door directe actie valt er iets te bereiken".163 De uitspraak is
van de Bossche vrij-socialistische sigarenmaker Harry Sluiter en werd gedaan op een debatavond met de sociaal-democraten. Zijn zegswijze is
exemplarisch voor de houding van de Bossche 'vrijen' en 'Federatieven'
ten opzichte van de strijd voor het algemeen kiesrecht. Ten tijde van de actie voor het Volkspetitionnement lieten de vrijen geen mogelijkheid onbenut om de toch al bestaande vooroordelen onder grote groepen Bossche
arbeiders tegenover de staat verder te versterken. In de typisch volks- en
arbeidersbuurten lukte dat ook.
De landelijke SDAP-leiding moet zich bewust zijn geweest van die tegenkracht. De start van de actie voor het Volkspetitionnement in's-Hertogenbosch werd ingeluid met een grote meeting in het Casino waar niemand minder dan Willem Vliegen sprak. Hij deed dat voor een gehoor van
zo'n driehonderd personen dat werd voorgehouden "dat het beginsel der
sociaaldemocraten uitging van verovering der staatsmacht uit de handen
van het kapitalisme om die macht over te geven aan het volk.164 Het kiesrecht was bij uitstek het middel om arbeiders de mogelijkheid te bieden

1hz) De Eendracht, 21 januari 1911.
i63) GAH, Oud-archief gemeentepolitie 's-Hertogenbosch, register van uitgaande brieven,
brief van de commissaris van politie aan de procureur-generaal, 27 januari 1911.

iba) GAH, Oud-archiefgemeentepolitie's-Hertogenbosch, t.a.p.
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zelf wetten te maken "in hun belang om zoo te komen tot betere toestanden op economisch en maatschappelijk gebied". t~'
De opwekking van Willem Vliegen tot "hèn van zijne partij, die straks
ook in deze stad de proletariërs in hunne krotten zullen bezoeken om hen
tot tekenen te bewegen",1~~ was niet aan dovemansoren gericht. Het initiatief rond het Volkspetitionnement was éën van die initiatieven die het
enthousiasme teweegbracht dat velen van de sociaal-democraten verwachtten. "De eis van algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen is
daarom de eerste eis van het huidige politieke leven en geen gronden van
recht of van algemeen belang kunnen tegen de rechtmatigheid, de noodzakelijkheid en de urgentie van deze eis worden aangevoerd": zo luidde
de voornaamste passage uit de tekst van het Volkspetitionnement. Nadat
nog overwogen zou zijn de actie een breed karakter te geven nam het partijbestuur van de SDAP op 18 oktober 1910 het besluit deze zelf te gaan
voeren. Het NVV zou zich daarna aansluiten bij de actie.~f" Het petitionnement leverde uiteindelijk 317500 handtekeningen op. Slechts 11000
daarvan kwamen uit Brabant en Limburg. Dit matige resultaat werd in sociaal-democratische kringen overwege~nd toegeschreven aan de 'clerieale
druk'. i~s
In 's-Hertogenbosch werden op 10 december 1910, bijna twee maanden na het besluit van het partijbestuur, de eerste twintig lijsten ontvangen. Op 3 mei 1911 werd een tweede zending lijsten toegestuurd. Onze
inschatting is dat niet veel meer dan duizend Bosschenaren het petitionnement hebben ondertekend. In vergelijking met een stad als Eindhoven
was dat aan de lage kant. In deze stad kwamen S D A P en N V V tot een aantal van 2500.1by Onder meer dit feit bevestigt de zwakte van de Bossche
sociaal-democratische beweging maar zeker ook de aanwezige invloed
van anarchisten. In tegenstelling tot de bewering dat 'de clericale druk' zo
groot was noteerde een correspondent in De Eendracht: "Het doet ons
hoopvol de toekomst tegemoet gaan dat er bij de katholiek georganiseerden zoo'n geest van verzet heerscht over het regeeringsbeleid van heden.
Er was voor enkele, die we reeds opgezocht hebben, geen enkel bezwaar
ons petitionnement te teekenen en ze deden het met graagte". t7~

~hs) GAH, Oud-archiefgemeentepolitie's-Hertogenbosch, t.a.p.
~~6) GAH, Oud-archiefgemeentepolitie's-Hertogenbosch, t.a.p.
~~i7) Van Hulst e.a., Het Roode Vaandel volgen wij, 30 - 36.
~~'s) Van Hulst e.a., a.w., 30 - 36.

i69) Van der Meer e.a., De SDAPen de kiesrechtstrijd, bijlage.
~'o) De Eendracht, 18 februari 1911.
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d. Geen halfslachtigheid, de landelijke lijn volgen
Tussen 1908 en 1914 hebben de Brabantse SDAP-afdelingen steeds
de beschikking gehad over een gewestelijk periodiek. De Eendracht was
zoals eerder aangegeven vanaf april 1907 het officiële orgaan van de
SDAP-afdelingen in Noord-Brabant.
In de loop van het jaar 1911 nam De Strijd -'weekblad van de federatie
Noord-Brabant der Sociaal-democratische arbeiderspartij' - de taak van
De Eendracht over. Het lijkt erop dat deze naam tezeer in verband werd
gebracht met het zogenaamde'Eindhovens socialisme'. In kringen rondom het partijbestuur van de SDAP stond men nogal sceptisch tegenover
de vorm van samengaan van katholicisme en socialisme, zoals bepleit door
Redelé, Van den Brink en H. van der Vorst.l' ~ Toen in het voorjaar van
1906 het partijbestuur van de SDAP het besluit nam De Eendracht van
subsidie te voorzien, verzekerde dit feitelijk de toekomst van het blad als
S D A P-orgaan.172
Het blad zou in de daaropvolgende jaren de politieke verlangens van de
SDAP onverkort tot uitgangspunt nemen. Van de eertijds zo intensieve
behandeling van het vraagstuk godsdienst - socialisme bleef weinig meer
over. De centralistisch-opgestelde politiek van de SDAP stond voorop.
Algemeen kiesrecht, staatspensionering en sociale wetgeving bepaalden
de inhoud van de hoofdartikelen. Dat was natuurlijk nog meer het geval
toen de naam van het blad veranderd werd in De Strijd. Van de oorspronkelij!~e band met Eindhoven, laat staan het 'katholiek-socialisme' van Redelé c.s., was niets meer over. Voor de ontwikkeling van de sociaal-democratie in het zuiden zou dat van het grootste belang blijken te zijn.

Met de 'gelijkschakeling' van De Eendracht kwam feitelijk een eind aan
een periode van meer dan zes jaar waarin een aantal zuidelijke SDA P-leden een zekere symbiose had proberen te bewerkstelligen tussen christendom en socialisme. Ook De Fakkel, het orgaan van de SDAP-afdelingen
in Noord-Brabant tussen 1900 en 1904 stond in zijn betere dagen immers
vol van beschouwingen en bekentenissen van christenen die zich tot het
socialisme gewend hadden. Zo goed als het geval was met de Eindhovense
socialisten wisten de auteurs van deze beschouwingen zich verzekerd van
de grootst mogelijke vijandschap van de officiële vertegenwoordigers van
de kerk. Terzijde gezet door de katholieke kerk en haar maatschappelijke
17~) Jaarboek voor de geschiederzis van arbeidersbevueging en socialisme 1980; Giebels, De
Eendracht en het nntstaan van de SDA P-afdeling in Eindhoven, 180.
1i2) Giebels, t.a.p., 181.
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organisaties, was min of ineer gerekend op een warm en begripvol onthaal
binnen de SDAP. Ed Redelé heeft eens erkend dat van dat laatste eigenlijk ook geen sprake was.
De SDAP eiste veel, feitelijk wilde ze een volstrekte loyaliteit aan de
strategische en politieke lijnen, zoals die landelijk, gericht op 'Hollandse'
omstandigheden, werden vastgesteld. "Geen woordje mag je zeggen,
gecn stapje mag je doen of het wordt gewikt en gewogen, en alle kans loopt
ge verketterd te worden. Het is geen vrije partij meer, het lijkt op de inquisitie" schreef Redelé aan partijgenoot 1. Jansen in Eindhoven.173 Op 3
april 1907 werd Redelé opgenomen in het verpleegtehuis 'Coudewater'
in Rosmalen. Hij was ook teleurgesteld in de houding van de SDAP ten
opzichte van zijn eigengeaarde streven sociaal-democratie en christendom bij elkaar te brengen. ~'`4 De S D A P eiste een zekere uniformiteit in
het optreden van de leden. In de Brabantse omstandigheden waren teveel
eigenaardigheden aanwezig om daaraan volledig te beantwoorden. De
stad 's-Hertogenbosch was op die Brabantse omstandigheden geen uitzondering.

Met de eerste electorale successen van de SD A P raakte ook de politieke
activiteit meer en meer gericht op het parlementaire werk van de partij. De
afstand tussen de door de partij ontwikkelde strijdpunten en de dagelijkse
ervaringen van haar aanhang was tamelijk groot. De SDAP was een hiërarchische organisatie. De maatregelen die genomen werden om de organisatie van de partij te verbeteren waren voornamelijk gericht op versterking van de rol van het partijbestuur ten opzichte van de afdelingen. In dit
kader paste ook de oprichting van de 'Federatie gewest Noord-Brabant
van de SDAP' in april 1909.17' Op den duur zou aan het gewestelijk
bestuur van de S D AP steeds grotere zeggingskracht worden verleend. De
rol van de afdelingen werd daardoor steeds meer die van een 'werkclub'
ter uitvoering van de besluiten van het partijbestuur. Eigen initiatieven
van afdelingen werden daarbij met argusogen bekeken. Zelfs met betrekking tot het houden van een openbare vergadering was overleg met het federatiebestuur een vereiste.
'Het goede komt van boven' werd tot een feitelijk beleefd adagium van
de sociaal-democratie. Bijgevolg werd de houding van leidinggevende sociaal-democraten ten opzichte van de gewone leden ook steeds meer bepaald door het belerende van de opvoeder. In kolommen van De Een1i3) Giebels, t.a.p., 183 - 184.
17~) Giebels, t.a.p., 185.
~'s) De Eeridracht, 24 april 1909.
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dracht maar meer nog in De Strijd kwam dat vaak tot uitdrukking op een
wijze die nauwelijks sympathie kan hebben opgeleverd voor de zaak van
de sociaal-democratie. Het Bossche carnavalsfeest, toch waarlijk populair
bij de plaatselijke arbeidersklasse, kwam bijvoorbeeld niet overeen met
de ietwat stijle ascetische levensstijl die de SDAP haar aanhang voorhield. Zo schreef de correspondent vanuit 's-Hertogenbosch in De Eendracht in 1911: "Zijn zulke feesten op zich zelf al een kwaad voor de arbeiders, omdat ze niets anders brengen dan zuipen en als gevolg doffe berusting, nog erger wordt voor hen de bittere armoede die er uit voortspruit,
waarvoor dikwijls lang gesloofd en getobt moet worden eer het weer wat
bijgehaald is. Het is niet alleen genoeg in het oog van den patroon dat zijn
werklieden zuipen en zwieren; neen, verschillende fabrikanten, wel haast
allen, sluiten hun fabrieken twee à drie dagen dicht en er wordt dan vanzelf maar een half weekloon uitbetaald, wat nog al wat zeggen wil als men
weet, dat er zulke hongerloonen betaald worden. Het kan dus niet minder
dan dat het socialisme hier niet zoo'n veld wint als dat wel inderdaad noodig was". In 1912 noteerde De Strijd onder meer over het Bossche carnaval: "Zulke feesten veredelen het volk niet, maar verdierlijken het. Dergelijk feestvieren kennen de socialisten niet. Ze laten het graag over aan de
katholieken".1 ~~
Terwijl enkele katholieke Bossche vakbondsbestuurders een verbitterde strijd voerden om wat meer zelfstandigheid van de katholiek-georganiseerde arbeiders ten opzichte van de geestelijkheid was daar in sociaal-democratische kring weinig oog voor. Zelfs - naar verhouding - moedige pogingen van katholieke werklieden zich als onafhankelijk kandidaat bij de
gemeenteraadsverkiezingen te ontworstelen aan de conservatieve autoriteit van de R.K. Kiesvereniging werd als halfslachtig afgedaan. De in vakbondskwesties geavanceerd denkende katholieke organisatieman B.A.
Beaudoux deed zo'n poging bij de gemeenteraadsverkiezingen in november 1910. De Eendracht prees de eigen kandidaat Toon Rattink aan met
het volgende citaat. "Geen halfslachtigheid en ook niet gestemd op
iemand die aan de leiband loopt van de geestelijken, maar als arbeider
flink doorgetast en iemand gestemd die krachtens zijn beginsel iets voor
de arbeiders kan doen, en die U vanuit den Bosschen raadzaal zal verkondigen het Socialisme met zijn heilig ideaal en die tevens de heerschers zal
wijzen op hun verdrukkingsideeën".177

~'b) De Eendracht, 4 maart 1911; De Strijd, 2 maart 1912,
~~') De Eendracht, 4 maart 1911.
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e. De Bossche Bestuurdersbond
Binnen de sociaaldemocratische beweging is steeds een discussie gevoerd over de verhouding tussen partij en verwante vakbeweging, het
NVV.
Tijdens de vooroorlogse periode was Henri Polak als een van de belangrijkste persoonlijkheden binnen het NVV voorstander van een zo zuiver
mogelijke vakbeweging. In feite ging voor hem de actieve bemoeienis van
het N V V met de Volkspetitionnements-beweging al te ver. Dit was immers
een politieke kwestie. Hendrik Spiekman, geen onbekende in 's-Hertogenbosch, was daarentegen juist voorstander van een alomvattende 'Labour-Partij' naar het Britse voorbeeld. Hij zou die opvatting op geschikte
en minder geschikte momenten hebben geventileerd, iets wat hem niet
steeds in dank werd afgenomen. Tot diep in de jaren dertig zette dit debat
zich voort. Circa 1870 ontstonden echter in enkele plaatsen al zogenaamde bestuurdersbonden. Bestuurders van socialistische of verwante organisaties hadden er zitting in. Elkaar steunen, afspraken rond solidariteit
en organisatie van actie en uiteindelijk ook zorg voor al die activiteiten die
de sociaal-democratische en'moderne' beweging de eigenheid gaven, die
ze van anderen onderscheidde, dat was hetgeen dergelijke platforms beoogden. Sociaal-democratie en 'moderne' vakbeweging pakten hiermee
een beproefd organisatiebeginsel op.
Zeker in plaatsen waar de sociaal-democratie een duidelijke minderheidspositie innam was de behoefte aan deze georganiseerde en geregelde vorm van samenspraak groot.
In katholieke steden had men bovendien te maken met een vergelijkbare katholieke tegenhanger, de alomvattende en invloedrijke standsorganisatie. In 's-Hertogenbosch werd na de hernieuwde oprichting van de
kleine SDAP-afdeling eigenlijk al betrekkelijk snel gesproken over de
noodzaak van een Bossche Bestuurdersbond. De talrijke initiatieven die
de kleine SDAP-afdeling wilde nemen waren eigenlijk al te omvattend
voor zo'n klein groepje. Bovendien waren steun, solidariteit en het gevoel
van eensgezindheid te belangrijk in de moeilijke Bossche omstandigheden, dat dit aan de toevallige ontmoetingen op sociaal-democratische of
verwante bijeenkomsten en meetings kon worden overgelaten.
De weínigen, die aansluiting bij de SDAP aandurfden moeten bovendien overtuigd zijn geweest van het feit dat het potentieel aan leden in 'sHertogenbosch ook in die tijd al vele malen groter was dan het karige ledental deed vermoeden.
De SDAP was het meest enthousiast over de oprichting van bestuur171

dersbonden. Veel minder was dat het geval met het NVV en de erbij aangesloten vakorganisaties. Oudegeest schrijft dat toe aan de centralisatie in
de vakbeweging welke ertoe geleid had dat de besturen eindelijk vat kregen op het doen en laten van de leden. "Vooral in den eersten tijd stonden
wij meermalen voor het geval, dat, wanneer een hoofdbestuur, op welken
grond dan ook, een staking ontried aan een afdeling, deze arbeiders, hoewel aangesloten bij een nationalen vakbond, in beroep gingen bij het
bestuur van den bestuurdersbond ter plaatse", schrijft Oudegeest om
daarmee de reserves van de 'moderne' vakorganisaties ten overstaande
van de bestuurdersbonden te verklaren. Het leek volgens hem wat al te
sterk op de nog maar zo kort afgezworen praktijken van het NAS.178
In 1909 waren er volgens Jan Oudegeest nog slechts een twintigtal
bestuurdersbonden. Toch werd in dat stadium gesproken over een dergelijk lichaam in 's-Hertogenbosch. De 'modern'-georganiseerde sigarenmakers lieten zich in dit geval weinig gelegen liggen aan de gereserveerde
houding van hun hoofdbestuur. Tesamen met het bestuur van de jonge èn
kleine SDAP-afdeling zouden ze in de loop van het jaar 1910 doorzetten.
De afdeling van de S DA P wist zich sinds de oprichting beperkt door haar
bescheiden afineting. Men wilde meer dan men kon. De afdeling van de
bij hei NVV aangesloten 'Algemeene Sigarenmakers- en tabaksbewerkersbond' moet ook behoefte hebben gehad aan een geregelder contact
met gelijkgezinden. De kleine groep'modern'-georganiseerde sigarenmakers werden beconcurreerd door sterke afdelingen van zowel de katholieke als de Federatieve, NAS-gezinde sigarenmakersbond.
De weinigen, die aansluiting bij de SD A P aandurfden, moeten, vooral
als gevolg van de uitslagen bij enkele tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen, overtuigd zijn geraakt van het idee dat het potentiëel aan SDAPleden in 's-Hertogenbosch groter was dan het karige ledental deed vermoeden. ~ ~y
Bestuurders van de afdelingen van SDAP, 'Nederlandsche Vereeniging' en 'moderne' sigarenmakersbond hielden op 7 januari 1910 een
vergadering ter oprichting van een Bossche Bestuurdersbond. Meer dan
honderd arbeiders zouden te winnen zijn voor zo'n initiatief. Van groot belang achtte de afdelingssecretaris van de SDA P het dat alle 'moderne' afdelingen groeiden behalve de partij van de arbeidersklasse. A1 sinds de
oprichting koesterde men in SDAP-kring ook de wens dat de afdeling
over een eigen gebouw zou kunnen beschikken. Het spreekt voor zich dat
~~H) Oudegeest. Geschierienis i~arz de zelfstandige uakbeweging, L 212.
~'9) De Eendracht, ] 909 - 1912; De Strijd. 1912 - 1914.
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vijftien tot twintig sociaal-democraten niet bij machte waren zelfstandig
een eigen lokaal of gebouw te exploiteren, vandaar dat ook dit streven bijdroeg tot de voortvarendheid in de activiteiten ten behoeve van de oprichting van een Bossche Bestuurders Bond.'s" Op 18 juni 1910 werd overgegaan tot de feitelijke oprichting. Omstreeks honderdtwintig leden omvatte de eerste Bossche Bestuurders Bond. Enkele spoorwegbeambten en
sigarenmakers, voorzover deze al niet in de plaatselijke SDAP-leiding
vertegenwoordigd waren, voerden de toon aan.
De kiem voor de kleine rode zuil in 's-Hertogenbosch kwam tot ontwikkeling. Enerzijds viel een groei te bespeuren van gezamenlijke culturele
activiteiten, anderzijds was er meer organisatorische draagkracht voor de
zware politieke activiteiten rondom het volkspetitionnement, de propaganda-acties voor het staatspensioen en de 10-urendag.
In oktober 1911 richtte de BB B zich tot de Bossche gemeenteraad. Men
wilde de prijs van muntgas en cokes voor on- en minvermogenden omlaag
brengen. Een verlaging van 1'~z cent werd voorgesteld waardoor de prijs
van 8'~z tot 7 cent zou kunnen dalen. "We zullen echter eens zien wat ons
katholiek gemeentebestuur doet, ofschoon we mogen verwachten, althans
te oordelen naar de uitslooving der katholieke werklieden bij de laatste
verkiezingen om deze personen weer gekozen te krijgen, een gunstig antwoord te ontvangen".~s' Dit schreef de Bossche correspondent in De
Strijd naar aanleiding van dit initiatief. Eerder was overigens een poging
van de BBB gestrand om het rekest te doen uitgaan tezamen met de
RKW B. Die zag in de verhoogde activiteit van de 'rooien' slechts aanleiding tot opvoering van de eigen initiatieven. Enerzijds kwam dat tot uiting
in eigen requesten aan de Bossche gemeenteraad, anderzijds werden de
katholieke werklieden in bedrijfstakken, waar nog geen sprake was van
katholieke vakgildes, aangespoord haast te maken met de oprichting
ervan.

Het initiatief van de BBB leidde overigens niet tot een resultaat waarop
gehoopt was. De Strijd snierde de Bossche gemeenteraad toe: "Het is deze
raad die haar werklieden nog opscheept met f 7, - à f 7,50 per week. Gewoonlijk zijn deze werklieden dan ook gehuisvest in smerige, vuile, vunsige krotten waar alle beschaving is uitgesloten. Duizendmaal zij daarom
een gemeenteraad als de onze die zulke hemeltergende toestanden toelaat
oflaat blijven bestaan vervloekt".'s~
180) De Eendracht, 23 juni 1910.
'a') De Strijd, 21 oktober 191 1.
182) DeStrijd, 12 november 1911.
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De gezamenlijke organisaties, die binnen de BBB verenigd waren, verging het overigens niet slecht in de tijd na de oprichting. Vooral de afdeling
van de moderne sigarenmakersbond droeg bij aan de groei van het aantal
leden dat in de BBB verenigd was. De honderdtwintig leden van 1910
waen uitgebreid tot omstreeks honderdvijftig leden in mei 1914. In die
tijd was het aantal bij de BBB aangesloten verenigingen eveneens gegroeid. Halverwege het jaar 1914 waren de volgende organisaties en afdelingen bij de BBB aangesloten: SDAP, 'moderne' sigarenmakers, metaalbewerkers, kalk- en steenbewerkers en meubelmakersbond. Hoewel
nauwelijks of niet gegroeid was ook de afdeling van de 'Nederlandsche
Vereeniging' nog steeds deel van de B B B.
f. "Hoeveel geestverwanten zijn nog geen lid onzer afdeeling"
Nieuw in de plaatselijke politiek was dat arbeiders hun eigen kandidaten
stelden voor de gemeenteraad. De Volksbode liet er al geen misverstand
over bestaan dat de kandidaatstelling van de loyale en vrome katholieke
vakbondsman Cees Foppele in 1908 tot het nodige politieke tumult aanleiding gaf in de gelederen van de'R.K. Kiezersvereeniging'.ls~ Op de redaktiebureaus van Het Huisgeain en De Noordbrabanter was er echter
sprake van ontstemming toen men vernam dat bij de tussentijdse verkiezing in het 'arbeidersdistrict' II in 1910, de SDAP een tegenkandidaat
had gesteld voor de katholiek B.A. Beaudoux. Als vanzelfsprekend won
de katholieke kandidaat. Hij kwam op vijfhonderd stemmen. De SDAPkandidaat behaalde drieëntachtig stemmen. Wonderwel was De Eendracht opgetogen over dit resultaat. De Bossche correspondent schreef:
"Als men onzerzijds in aanmerking neemt dat het geen krachtproef was,
maar meer een voorpostgevecht, speciaal alleen om eens polshoogte te nemen. Immers het was een zuivere partijstemming, waaruit viel af te leiden,
hoevele geestverwanten, die nog geen lid onzer afdeeling zijn, dit district
wel zou opleveren. Bedenkt men dat nog zoovelen het stemrecht missen
die onze beginselen zijn toegedaan, dan hebben wij alle redenen om met
genoegen op onze eerste simpele poging terug te zien". la4

Omdat men zich in katholieke kring op schampere toon had afgevraagd
of de S DA P wel het vereiste aantal van veertig handtekeningen zou behalen voor de kandidaatstelling was de opgetogenheid in de SDA P-afdeling
er alleen maar groter door. ~~~'
~"3) De Volksbode, 22juli 1908.
~a~) DeEendrucht, 5 november 1910.
~~') DeEendracht,t.a.p.
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In juli 1911 stelde de SDA P-afdeling wederom enkele kandidaten voor
de gemeenteraadsverkiezingen. De deelnarne van de SDAP was gezien
de ontwikkelingen niet verwonderlijk. De redacteur van Het Huisgezirt
troostte zichzelf en zijn katholieke lezersschare dan ook maar met het
kansloze karakter van de SDAP-deelname. Verontrusting klonk echter
door in dat deel van het commentaar dat een gelegenheidscoalitie suggereerde tussen SDAP en de onafhankelijke 'Werkliedenvereeniging'.
"Opvallen moet - wij constateren alleen - dat èn de SDA P èn de Werkliedenvereeniging, haar geestverwanten vermaant, uitsluitend en alleen op
haar kandidaten te stemmen en dat beide in alle districten zooveel kandidaten hebben gesteld als er vacaturen te vervullen zijn. Katholieke kiezers
mogen niet op een van beiden stemmen. Geen klassenstrijd, noch van
dien onder de socialistische, noch van dien onder neutralen vlag".lsf'
De kleine SDAP-afdeling slaagde hiermee in de opzet om althans enige
weken van zich te doen spreken als een groepering die mogelijk invloed
zou hebben op de samenstelling van de Bossche gemeenteraad. Die aandacht had ze nog niet eerder gehad in 's-Hertogenbosch.
Opvallend aan deze verkiezingen was zeker ook de deelname van de
SDAP in alle drie van de Bossche kiesdistricten. Dat feit was nieuw. Toon
Rattink schaarde 186 kiezers achter zich, uitkomend in twee districten.
Jan Verhoeven wist 238 Bossche kiezers rond zijn persoon te verenigen.
Hij kwam uit in alle districten.~s' Bij een stelsel van evenredige vertegenwoordiging zouden de perspectieven op een gemeenteraadszetel voor de
SDAP dus alleszins reëel zijn geweest. Bracht de verkiezing in het algemeen het reeds vertrouwde beeld tot uiting van nauwelijks bedreigde katholieke kandidaten, in het district II - een gebied met tamelijk veel arbeiders en kleine neringdoenden - was een herstemming nodig.

De kandidaat van de 'Werkliedenvereeniging' Gerard van de Griendt
mocht het hierbij opnemen tegen een van de kandidaten van de katholieke
kiesvereniging J. van Swaay. De SDAP trok de beide kandidaten Rattink
en Verhoeven terug om zoveel als mogelijk ruim baan te maken voor de
onafhankelijke werkliedenkandidaat Van de Griendt. "Thuisblijvers zijn
er hier altijd geweest en soms niet weinigen. Misschien dat het optreden
der socialisten ditmaal wel een handje helpt om de slapende gemeente
wakker te schudden" waarschuwde Het Huisgezin de katholieke kiezersschare. Naarmate de herstemming op 11 juli dichterbij kwam werd het
'waarschuwen' ook indringender. Aan de vooravond van de stemming
isb) Het Huugezin. 8 juli 1911.
~s7) Het Huisgezin. 8 juli 1911.
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schreef Ket Huisgezin: "Schuwt nu de zeer geringe moeite niet, onderschat de waarde, vooral de moreele waarde, uwer stem niet, geen uitvluchten, geen lauwheid, geen lafheid. En daarom R.K. gestemd".~g~ De
katholieke kandidaat won maar behaalde geen eclatante overwinning, gemeten naar hetgeen men in katholieke kring al min of ineer gewend was.
Tegenover de 214 kiezers die zich achter Van Swaay schaarden, waren
er 142 voor Van de Griendt. De gelegenheidscoalitie had gewerkt. Dat
bleek temeer omdat Van de Griendts pogingen in de daaropvolgende tijd
volstrekt vruchteloos waren. Toen stond hij er echter alleen voor.lK9
In de propaganda die de verkiezingscampagnes van de SDAP begeleidde moet de kleine afdeling een overwegend deel van haar activiteiten
hebben gehad. Het moet gezegd dat in de tekst van verscheidene verkiezingsmanifesten, uitgebracht ter gelegenheid van gemeenteraadsverkiezingen, tot uitdrukking kwam dat de plaatselijke politiek gevolgd en bijgehouden werd. Voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen van 11
juli 1911 wees de SDA P de kiezers in een klemmende oproep o.a. op het
volgende: "Wat deed de gemeenteraad aan de toepassing der Woningwet
ter opruiming der veelvuldige krotten, o.a. in de Beurdschestraat, aan de
Weversplaats, Uilenburg, Diepstraat, Tolbrugstraat en Vughterdijk?. De
heeren zouden deze krotten voor hunne honden nog te slecht achten.
Broeinesten van lichamelijke, geestelijke en zedelijke verwoesting, 0,
christelijk stadsbestuur, laat gij voortwoekeren. Het is dan ook van algemeene bekendheid, dat in Den Bosch het grootst aantal kinderen sterven
van het geheele land".
Verkiezingen waren belangrijk voor de SDAP. Daarin onderscheidde
de sociaal-democratie zich nadrukkelijk van vrij-socialisten. De Tweede
Kamet-verkiezingen in de zomer van 1913 zouden dat nog eens onderstrepen.
g. De 5DAP-afdeling in de partij

De groei naar volwassenheid van de katholieke arbeidersbeweging ging
met aanzienlijke interne tegenstellingen en conflicten gepaard. Met de sociaal-democratie was het niet anders. Zoals overal in Europa leidde de
groeiende invloed van de Nederlandse sociaal-democratie onder meer tot
tegenstellingen tussen marxisten en revolutionairen aan de ene kant en
~"8) Het Huisgezin, 4 juli 191 1.
~H9) Het Huisgezin. 7912.
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hervormingsgezinde praktisch-ingestelde politici aan de andere kant. Het
Deventer-congres van de SDAP in 1909 was in dit opzicht een mijlpaal.
Op dit congres vond feitelijk een splitsing plaats tussen de kleine revolutionaire stroming, georganiseerd in de zogenaamde 'Tribunegroep', en de
hervormings- of reformistisch-georiënteerde meerderheid in de SDAP.
Als Sociaal Democratische Partij, kortweg SDP zou de revolutionaire stroming vervolgens een eigen weg gaan. Zeker de eerste jaren brachten deze
partij niet datgene waarop gehoopt was in revolutionaire kring. De SDP
bleef klein en kwam er buiten de 'Hollandse' centra van de arbeidersbeweging bijna niet aan te pas.
Vooral de partijcongressen waren de gelegenheden waarop de debatten
en discussies tot ware hoogtepunten konden geraken. Vaak tussen de regels door en soms in onverbloemde redactionele artikelen poogden de redacteuren van de regionale periodieken hun sociaal-democratische achterban te overtuigen van het gelijk of ongelijk van het partijbestuur.

De afdeling 's-Hertogenbosch was een gezagsgetrouwe afdeling, althans als het gezag of de autoriteit van het partijbestuur aan de orde was.
Voorzover de afdeling op congressen vertegenwoordigd was, hetgeen niet
steeds zo vanzelfsprekend was, waren gematigdheid en bescheidenheid
troef. Van actieve deelname aan de discussies was voor 1914 niet of nauwelijks sprake. In stemgedrag rond de grote tactische en strategische vragen koos de afdelingsvertegenwoordiger bijna steeds voor het partijbestuursstandpunt.
De afdeling was ook vertegenwoordigd op het Deventer congres in juni
1909. De meerderheid van de partij, het partijbestuur en Troelstra werden trouw gevolgd en daarmee stemde de Bossche afgevaardigde (J.
Moesker?) voor het voorstel van het partijbestuur om Het Volk van een bijlage te voorzien, welke een regelmatige discussie over doel en functie van
de sociaal-democratie mogelijk moest maken, echter gecontroleerd door
het partijbestuur.~yo
De Eendracht had in deze kwestie overigens een opvallende gematigdheid gepredikt. Noch de rechtervleugel rond Schaper en Vliegen, noch de
linkervleugel rond Wijnkoop en Ceton konden op de steun van de Brabantse sociaal-democratie rekenen.
Op 16 januari 1909 schreef De Eendracht: "De vechtende koeien hadden zich nu in 't gezicht van den wolf behooren te vereenigen, wat voor een
deel reeds het geval was, om straks als men met de vijand afgerekend had,
in eigen huis zoo mogelijk tot een vergelijk te komen, dan waren intus~`~) V'erslagSDAP-congres 1909.
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schen de gemoederen tot kalmte gekomen, en men had dan op 't Paaschcongres een dag eerder bijeengeroepen, zoodat de afhandeling der eigenlijke zaken er niet onder geleden hadden".191
De afdeling Eindhoven, die zich reeds voor een buitengewoon congres
had uitgesproken, werd stevig gekapitteld en de autoriteit van Frank van
der Goes werd er bijgehaald om duidelijk te maken dat tweespalt in de partij wel het laatste was waaraan behoefte bestond.
Eenheid en saamhorigheid, daar was in de Brabantse omstandigheden
behoefte aan. Het paascongres van de SDAP had die behoefte ook positief opgepakt. "Eindelijk dan eens weder een goed congres, niet verbitterd door allerlei verschillen, die over de groote massa der arbeiders
heengaan, niet een onderlinge kamp, waardoor ons optreden naar buiten
verzwakt, maar het oude gevoel van saamhorigheid, het zoeken naar Eenheid, met het doel krachtiger dan ooit op te trekken tegen de gezamenlijke
~
vijand, de kapitalistische klasse".192
De afdeling 's-Hertogenbosch heeft zich buiten dergelijke geladen debatten over koers en richting van de SDAP gehouden. Was dat in 1909
nog terug te voeren tot de omstandigheid dat de afdeling nog volledig gepreoccupeerd werd door de problemen die een begin nu eenmaal met zich
meebrengt, ook in 1913 waren de Bossche sociaal-democraten nog teveel
met het eigen voortbestaan bezig. Na de Tweede Kamerverkiezingen, zo
succesvol verlopen voor de SDAP in Nederland, stond de partij voor de
vitale vraag: 'Doen we wel of niet mee aan een regeringscoalitie met de
vrijzinnig-democraten?'.

De Bossche SDAP-afdeling reageerde niet. Dat kwam ook tot uiting in
de fluctuaties rond het ledental. Contributieachterstand en verhuizing
hadden op het aantal leden invloed, partijdiscussies zeker niet. Ten hoogste hebben strikt persoonlijke tegenstellingen een rol gespeeld bij de overwegingen tot opzegging van het partijlidmaatschap. In zo'n kleine afdeling
als de Bossche moest ieder met de ander kunnen samenwerken en voorzover dat niet kon lag opzeggen van het lidmaatschap voor de hand.
De afdelingssecretaris Jan Verhoeven schreef over de Bossche afdeling
en de activiteiten in het jaar 1910: "De afdeeling zou wel wat meer in de
hoogte kunnen gaan als er maar intensiever propaganda gemaakt kon worden. Ik zou hier nog wel een en ander aan toe kunnen voegen over de laksheid van onze voornaamsten in onze afdeeling, maar dit is hier niet op zijn

19~) De Eendracht, 16 januari 1909.
i9z) De Eendracht, 24 april 1909.
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plaats".193 Verhoeven had pretenties, was ambitieus en wilde vooruitgang van de afdeling. Vooral onder de sigarenmakers zag hij grote mogelijkheden voor uitbouw. Echter invloed krijgen als tamelijk centralistisch
georiënteerde politieke formatie op deze eigengerijde groep Bosschenaren vereiste een speelruimte, die de SDAP in 's-Hertogenbosch niet of
nauwelijks kreeg. Heel anders was dat bij de zogenaamde vrije-socialisten.

~ 6. Vrij-socialisten en Federatieven
a. "Groote schreeuwers"
In maart 1903 schreef P. Wink, boekhandelaar uit Gorinchem en een
geziene persoonlijkheid onder de Bossche vrij-socialisten, in De Toekomst
zijn kwaadheid van zich af over het optreden van de S D A P in het landelijk
'Comité van Verweer': "Voor de S DA P echter zou het [bedoeld wordt het
wetsvoorstel van Abraham Kuyper] iets zijn dat haar groeien en bloeien
zeer zou bevorderen, omdat aan de arbeiders niets anders zou overblijven
dan te gaan stemmen op Troelstra's geestverwanten". Nog suggestiever
werd Wink toen hij schreef: "Is het wel de algemeene toestand, die in deze
dagen nog het Comitée weerhoudt over te gaan tot het proclameeren van
de algemeene werkstaking - m.i. nu nog met meer succes aan te wenden?
Of is het misschien hooge politiek van de groote oomes der SDAP. t94

Een aanzienlijk aantal Bossche sigarenmakers zou Wink, en met hem
vele vrij-socialistische en syndicalistische prominenten, niet teleurstellen.
Zij staakten, tegen de 'worgwetten' en zelfs langer dan het 'Comité van
Verweer' uiteindelijk had geproclameerd.19'
De Toekomst, zichzelf afficherend als orgaan van de zuidelijke federatie
van vrij-socialistische groepen ontfermde zich over de dertig sigarenmakers die na de staking bij Goulmy 'gedaan kregen'. "Nergens zijn zooveel
slachtoffers gevallen als in Den Bosch, zelfs in Amsterdam niet, waar dezelfde firmanten een sigarenfabriek hebben en waar de gezellen ook hebben gestaakt tegen de dwangwetten. Daar zijn allen weer aangenomen,
niet een is er als staker ontslagen. Men kan hieruit zoo duidelijk proeven
dat de geestelijkheid er achter zit", noteerde naar alle waarschijnlijkheid
~y3) IISG, ArchiefSDAP, afdeling's-Hertogenbosch 1900- 1921, briefvan Jan Verhoeven
aan het partijbestuur 15 april 1910.
i94)
De Toekomst, 14 maart 1903.
i95) De Tabaksbewerker, mei 1903.
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wederom Wink, de onvermoeibare propagandist voor het'socialisme zonder nieuwe bazen'.1v6 Tesamen met de uitgeslotenen op andere Bossche
sigarenfabrieken bedroeg het aantal 'slachtoffers' van een blijvende uitsluiting liefst achtenzeventig werklieden. In een hartstochtelijke aanklacht
vermeldde De Toekomst dat hetzelfde getal aan vrouwen en 107 kinderen
meegesleurd werden in armoede en brodeloosheid.~y7 Er moest iets gebeuren in 's-Hertogenbosch, mede omdat een aanzienlijk aantal uitgeslotenen te kennen had gegeven in 's-Hertogenbosch te willen blijven, al was
het maar om het socialistisch ideaal door te laten blijven klinken.
In juni viel het besluit over te gaan tot de oprichting van een co~peratie.
Omzwervingen langs Tilburg en Breda hadden geen werk opgeleverd. De
correspondent van De Toekomst suggereerde hierin de hand van Goulmy.
Of hij had rechtstreeks de namen van 'verdachte' personen doorgegeven
aan fabrikanten elders in de provincie of hij had een lijst doorgegeven aan
de Bossche politiecommissaris, maar de Bossche sigarenmakers stuitten
op een muur van onwil.l98 Nadat Frederik van Eeden hoogst persoonlijk
voor een uitgelezen gezelschap een lezing had gehouden over het goede,
onbaatzuchtige en nuttige van een produktieve associatie, toog een aantal
kansloze uitgeslotenen aan het werk ter versterking van de reeds gememoreerde afdeling van GGB en een sigarenmakerswinkel, respectievelijk
werkplaats. ~ 9y Het was het antwoord van vrij-socialisten op de reactie van
ondernemers, regering en geestelijkheid, ooit meer plastisch omschreven
als het "driekoppig monster Beurs, Troon en Altaar".2~~
De'vrijen' waren groter in getal dan de sociaal-democratische stroming.
Hun invloed was zichtbaar en herkenbaar voor vriend en vijand. Dat was
de toestand na de spoorwegstakingen in april 1903 en het zou tot in 1914
voortduren.
Heel typerend was het dat eigenlijk alleen onder sigarenmakers veel
sympathie bestond voor deze radicale stroming in de Nederlandse arbeidersbeweging. Geheel in overeenstemming met het landelijk beeld was
geen typograaf, metaalbewerker of goud- en zilversmid warm te krijgen
voor het anarchistisch streven. Daarmee is allerminst gezegd dat de groep
klein was. Sigarenmakers vormden immers de grootste groep onder de
Bossche industriearbeiders.
"Groote schreeuwers, die hun mond vol hadden van revolutie en al196) De Toekomst, 2 mei 1903.
197) DeToelwmsy 2 mei 1903.
~yR) De Toekomst, 2 mei 1903 - 6juni 1903.
'`~) DeTaboksóeuerker,juli1903;DeTiiekomst,l3juni1903.
~~) De Toekun~sl, 13 december 1902.
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leen economische actie, en die De Vrije Socialist telkens wel vol hadden
willen kladden over de hoofdbestuurders van den Internationalen Bond
en de SDAP zijn nu in de armen van de kerk gevallen, en trouwe leden
van de R.K. Bond geworden. De hersens werden volgepompt met opgeschroefde taal uit De Vrije Socialist, De Arbeider, De Toekomst en De Tabaksbewerker. En 't resultaat? Vernietiging van de vakorganisatie".ZOI Dit
snierend citaat is afkomstig uit het commentaar van F. Bommer, hoofdbestuurder van de NIS en TB. Hij schreef het omdat hij zijn gram wilde
halen op degenen die volgens zijn opvatting verantwoordelijk waren voor
de neergang èn opheffing van de NIS en TB-afdeling in juni 1905. De
hoofdstroom binnen de Bossche afdeling van de, toen nog, onverdeelde
NIS en TB had gekozen voor de anarcho-syndicalistische lijn van de antipolitieke propagandaclubs. De Bossche sigarenmakers, voorzover georganiseerd in de NIS en TB-afdeling bleven de traditionele NAS-koers
trouw. De invloed van enkele smaakmakende afdelingsbestuurders, die,
zich als vrij-socialisten achter pomela Nieuwenhuis geschaard hadden
was daaraan allerminst vreemd. In de dagen dat de vrij-socialistische propagandagroep onverdeeld de 'economische actie' en het libertair socialisme voorstond, telde de groep zeker veertig leden. Zelfs nadat de afloop
van de spoorwegstakingen een lange, donkere winterperiode voor de socialistische beweging, met name in de zuidelijke provincies had ingeluid,
bleef de groep actief.
Als weekblad voor het katholiek verenigingsleven in de zuidelijke provinciën richtte De Volksbode zich natuurlijk ook op de tegenstroom van de
katholieke werkliedenbeweging. Als bazuin van deze beweging maakte
het blad zich nogal eens druk over de weinig inspirerende houding van de
katholieke werkliedenvereniging. Daarnaast werd de aanwezigheid van
de vrije socialisten vaak met lede ogen gadegeslagen. Voor De Volksbode
waren "de anarchisten de socialisten voor 't Zuiden".2o2
Met sociaal-democraten had men in 's-Hertogenbosch immers in die
tijd nauwelijks te maken. Schamper werd over de oprichting van de
SDAP-afdelingvermeld: "De moed zal de menschen in de schoenen zinken. Ze zijn tegenwoordig toch nog al bijgelovig en wanneer ze zich zouden willen aansluiten en hooren: met 13 zijn we begonnen, neen, dan griezelen ze ervan en zeggen, de afdeeling is toch ten doode opgeschreven".20~ De 'anarchisten' werden in diezelfde tijd nog steeds serieuzer
benaderd.
2~~) DeSigarenmaker.3 juni ]905.
zo2) De Volksbode. 13 juli 1906.
zo3) De Volksbode, 11 oktober 1907.
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Vooral de anti-militairistische acties van de 'vrijen' in de garnizoensstad
noodzaakten volgens De Volksbode in maart 1908 tot een adequaat antwoord van de katholieke propagandaclub'St. Thomas van Aquino': "Hoe
is het? propagandaclub van onze beweging, anders zoo ijverig, wij hooren
niets van U. Misschien zult gij zeggen: Het is beter deze dingen dood te
zwijgen. Dit is echter niet zoo. Aan hen, die de blaadjes verspreiden is wel
niets te doen, doch de argelooze werklieden, die zulke vodden in handen
krijgen, moeten beschermd worden tegen misleiding en bedrog".ZO4
Het ontbrak de vrij-socialisten in 's-Hertogenbosch niet aan moed. Ondanks veel tegenwind en een sfeer die door reactie en genoegdoening van
behoudend 's-Hertogenbosch werd gekenmerkt, zo vlak na de spoorwegstakingen, werden in de nazomer van 1903 reeds twee meetings georganiseerd. Op 28 augustus organiseerde de vrij-socialistische groep een
meeting waarop de 'onafhankelijke' vakbeweging onderwerp was. Nauwelijks een maand later vond een bijeenkomst plaats waar de doelstellingen en strevingen van het 'vrijheidslievende socialisme' hoofdthema waren.2o5 Zo vlak na de spoorwegstakingen was het, als vanzelfsprekend, onmogelijk een lokaliteit in 's-Hertogenbosch te verkrijgen voor een
massabijeenkomst. De Vughterhei was, gezien de meevallende weersomstandigheden, een geschikte uitwijkmogelijkheid. Hendrik Spiekman ging
op 28 augustus in debat met Bram van Erkel over tactiek en strategie van
de vakbeweging. H. Kolthek leidde de al even succesvolle bijeenkomst
over het vrijheidslievende socialisme in. Typerend voor de koers van de
Bossche 'vrijen' was het dat ze zich in de werving en propaganda, voorafgaande aan de meetings meer verlieten op de mobiliserende werking van
De Toekomst dan van De Vrije Socialist. In eerstgenoemd orgaan koerste
men al enige tijd op meer organisatie en federatieve samenwerking van
vrij-socialistische groepen. Het blad riep de groepen in de zuidelijke streken dan ook nadrukkelijk op de Bossche meetings te ondersteunen. 'sHertogenbosch was per trein of boot zo gemakkelijk bereikbaar.2oó De
Vrije Socialist hield zich hierbij enigermate op de vlakte.

b. Vooral propaganda voor het 'vrije' woord
"En helaas de strijders van weleer hebben de strijdbijl begraven en versterken het leger der rustenden", schreef de Bossche correspondent op
2~~) De Volksbode, 27 maart 1908.
20') De Toekomst, juli - augustus 1903.
Z~6) De Toekomst, juli - augustus 1903.
De Vnje Socialist, juli - augustus 1903.
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VAN OS, voorzitter.

Alh. 6. ~'ourpagina ~an De 5trijd. ~an r.aterdag 3 augusws 191'l, bevattende een uproep tot
drelnamr aan ren pru~ in~.iulr rnrrting.

16 april 1904 in De Toekomst. Hij was ontmoedigd over de tegenslag die
het vrij-socialisme in 's-Hertogenbosch had getroffen. Het was, ondanks
reactie en broodroof onmiddellijk na de spoorwegstaking, niet slecht gegaan met het vrij-socialisme in de stad. Het gebouw in de Kruisstraat had
men nog een jaar kunnen behouden en het vervulde dan ook onmiskenbaar de functie van ontmoetingspunt voor vele socialistisch-gezinde Bosschenaren. Nadat echter de schoenmakers en sigarenmakers hun experiment van het bedrijf in eigen beheer hadden moeten opgeven, was het met
de beweging en activiteit rond het gebouw bergafwaarts gegaan. Exploitatie door een uitgedunde vrij-socialistische groep was niet mogelijk. Het gebouw in de Kruisstraat moest dus worden afgestaan.2o'
Tot september 1905 zou het duren voordat de Bossche correspondent
- ondanks alles steeds berichten verzorgend - het volgende kon melden:
"Na de algemeene werkstaking van 1903 is er hier zooveel gepasseerd dat
voor de omschrijving daarvan boekdelen zouden noodig wezen. De Vrije
Groep spatte uit elkaar. Vele oud-strijders gingen op hun lauweren rusten,
doch gelukkig kan ik U mededelen dat thans weer een nieuwe groep is opgericht, dat nieuwe strijders zich in onze gelederen hebben geschaard en
dat wij met frissche moed de propaganda voor het vrijheidslievend socialisme hebben ter hand genomen".1o8
Meer dan een jaar was de Bossche correspondent slechts bij machte geweest aan te klagen wat onrechtvaardig of inensonterend was. Hoe graag
had hij niet een vrij-socialistische actie gezien naar aanleiding van het bezoek van de koningin in september 1904. Hij kon slechts meewarig het
hoofd schudden toen hij schreef: "Het rothol of varkenshokje in de volksbuurten zal wel weer met groen versierd worden want als men 's-avonds
naar de gesprekken luistert dan hoort men niets als over het bezoek van
onze koningin en onzen prins".2o9

Fel was de aanklacht tegen diegenen, die ooit werkend bij de 'Saamwerkende sigarenmakers', onder de grote druk van geestelijkheid en sociale
controle bezweken waren. "Velen onzere vroegere kameraden zijn niet alleen afvallig, ze behooren nu zelfs tot de hechtste steunpilaren van 't patronaat" schreef de correspondent om vervolgens twee van de overlopers te
kijk te zetten: "Hoe kan er van verbetering sprake zijn wanneer men de
voormannen niet kan vertrouwen; zie eens naar Baks en HIardie, wat waren dat eerst flinke kerels en thans de grootste kruipers?".21o Jan HIardie,
207) De Toekomst, 16
april 1904.
zo8) De Toekomst, 7 september 1905.
2ov) De Toekomst, 13 augustus 1904.

Zio) De Toekomst, 26 november 1904; De Tabaksbewerker,
december 1904.
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een van de aangeklaagden werd een week later in staat gesteld om te reageren. Hij rechtvaardigde zijn handelswijze met het argument dat iemand
nog geen onderkruiper was als hij geen lid meer is van een vakbond. W aren andere vrij-socialistische voormannen van het eerste uur zoals Frans
van Veghel, Harry Dona en Bernard Jansen niet onder dezelfde voorwaarde gaan werken bij Goulmy. De correspondent reageerde bijna letterlijk
met een dooddoener: "De beweging is inderdaad dood en dat zal nog wel
even zoo blijven".Z11

Verzengende hitte en slechte voorbereidingen door de Brabantse federatie van vrij-socialistische groepen waren er de oorzaak van dat een meeting in augustus 1905 slechts honderdvijftig belangstellenden trok. Op de
Vughterhei werd geluisterd naar G. Reinders en D. de Lange. De bijeenkomst was nog wel georganiseerd om de oprichting van de nieuwe vrij-socialistische groep in te luiden. Propaganda was in de daaropvolgende jaren het sleutelwoord in de acties van de vrij-socialistische beweging. De
omstandigheden waaronder dat nu moest gebeuren waren aanzienlijk
moeilijker dan in de tijd dat er de lokaliteit in de Kruisstraat was. Hoe
sfeertekenend is niet het volgende berichtje van 17 augustus 1907:
"Groepsvergadering aan de Hinthamerpoort".212
In tegenstelling tot hetgeen in De Vrije Socialist door de adepten van
Ferdinand Domela Nieuwenhuis gepropageerd werd, stonden de Brabantse 'vrije' groepen op het standpunt dat wederzijdse ondersteuning
door middel van een federatieve band de beweging vooruit kon helpen.
Verbolgenheid spreekt daarom uit het bericht in De Toekomst van 31
augustus 1907. Dat ter plaatse zaalroof, kermis en een landbouwtentoonstelling een meeting van vrij-socialisten in de weg stonden was tot
daaraán toe. Maar dat uitstel van de meeting nodig was omdat de spreker
verstek liet gaan schoot echt in het verkeerde keelgat. "Eigenaardig vonden wij het van Kolthek dat hij eerst aanneemt om hier op 1 september te
spreken, later bericht zendt dat hij niet komt maar wel op 1 september te
Amsterdam spreekt. Hoe zit dat nu? Heeft Kolthek zooveel op met 't Donkere Zuiden? 't Schijnt dat de meeste sprekers een afschuw hebben van
Den Bosch, en o, het is hier zoo bar noodig!"213
De hoofdthema's in het propagandistisch werk van de vrije socialisten
richtten zich op de talrijke sociale misstanden, grieven ten aanzien van de
toestand op sommige bedrijven, de rol van de kerk en enkele officiële
2~~) De Toekomst, 19 au~ustus 1905.
Zi2)
De Toekomst, 17 augustus 1907.
213) De Toelu~mst, 31 augustus 1907.
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feesten. In juni 1909 stond 's-Hertogenbosch bijvoorbeeld aan de vooravond van een groot feest ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum
van de burgemeester Van der poes de Willebois. Het feest werd in het algemeen afgedaan als een 'partij van de kapitalistenbende'. Verontwaardiging was er in de berichten in De Toekomst te lezen toen het ging over de
'inktkoelies van de Bossche courant'. Deze hadden zich verwaardigd, aldus het vrij-socialistische blad, de kolommen open te stellen ter ondersteuning van een collecte om het feest extra luister bij te zetten. Nog erger
maakte men het door de werkgevers op te roepen om op 8 juni, de dag van
de viering, de fabriekspoorten te sluiten. De Toekomst reageerde: "Is 't
niet afschuwelijks om de menschen buiten te zetten om feest (?) te vieren,
terwijl de meesten er geen cent af kunnen nemen om ook maar het minste
te koopen wat strikt noodzakelijk is voor 't huishouden en dan wordt er
maar gezegd: Viert feest! Bah ellendelingen, stik in je vuil!"214
De correspondent van De Toekomst was ongetwijfeld opgelucht toen hij
de mededeling kon doen dat veel arbeiders aan de oproep geen gehoor
hadden gegeven. Een min of ineer negatieve uitzondering vormden de
werknemers van Grasso. De fabrikant had zijn werknemers een vrijkaart
bezorgd voor de tentoonstelling 'Oud 's-Hertogenbosch'. Die hebben ze
dubbel en dik terugbetaald, reageerde De Toekomst. Grasso verplichtte
zijn werknemers een vrije dag te nemen. Niemand protesteerde. "Nu
moet 't gezegd de slaven die op genoemde fabriek worden uitgebuit en uitgezogen zijn hardleersch want niet't minste verzet is onder hen merkbaar,
om aan dien toestand zoo spoedig mogelijk een einde te maken".Zls
In 1911 was het de vrij-socialistische propagandagroep en de plaatselijke afdeling van de Federatie van sigarenmakers en tabaksbewerkers
dan toch gelukt het bestuur van de liberale sociëteit Casino te vermurwen. Op 1 mei kon Ferdinand Domela Nieuwenhuis ontvangen worden
in het Casino aan de Papenhulst. Aan 's-Hertogenbosch is dat bezoek
niet onopgemerkt voorbijgegaan. Wekenlang stond de stad in het teken
van pamfletacties. Vrijen en Federatieven begroetten de komst van de
nestor van de socialistische beweging als welkome ondersteuning van
hun activiteiten. De katholieke pers, toch al gebeten op de wufte sociëteit
Casino, reageerde venijnig en kreeg er maar niet genoeg van de Bossche
arbeiders te waarschuwen voor hetgeen Domela Nieuwenhuis zou kunnen bewerkstelligen.Zlb
214) DeToekomst, 12juni 1909.
Z~s) De Toekomst, 22 augustus 1908.
2~~) Het Haisgezin, april 1911.
Het .NoordbrabaatschDagblad, de:Noordbrabaater,april 1911.
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De Bossche gemeentepolitie was blijkbaar op alles voorbereid. GerritFrederik Brinkman, hoofdinspecteur van politie werd naar de meeting
gestuurd en plichtsgetrouw deed hij uitvoerig verslag. Hij telde 'liefst
350 à 400 persoonen, meest van den werkenden stand'.
Gerrit Klardie, voorzitter van de afdeling van de'Federatie' opende de
meeting. Opgelucht constateerde hij dat "de Bossche arbeiders van lieverlede meer begonnen te beseffen dat den eersten Meidag geen werkdag maar een propagandadag moest zijn"; hij riep de aanwezigen op tot
geldelijke solidariteit met de stakende borstelmakers. Ferdinand Domela
Nieuwenhuis kwam vervolgens aan het woord en hield een 'gematigde'
redevoering. De encykliek Rerum Novarum werd instemmend geciteerd.
En Brinkman schreef dat Nieuwenhuis onder meer gezegd zou hebben:
"dat de arbeiders, met den achturigen werkdag niet tevreden moet zijn,
maar dan op zes uur daags arbeid moet aandringen, daarna op vier uur
per dag en tenslotte op twee uur per dag, want zei de spreker dan werkt
hij nog twee uur te lang, omdat het van een ander is, een uitzuiger, die
zijn brandkast vult ten koste van de gezondheid van zijn werkenden evenmensch".

Uiteindelijk was ook de hoofdinspecteur opgelucht, want, zo schreef
hij: "Tenslotte zij nog vermeld dat de orde in het minst niet is verstoord
geworden en dat geene beleedigende of opruiende taal is gesproken, terwijl de aanwezigen na afloop, zijnde circa kwartier over twaalf uur, in de
beste orde de zaal verlieten".217
Diny Maurits-Stinkens, dochter van de in juni 1914 naar Den Haag uitgeweken Sjef Stinkens herinnerde zich nog hoe Domela Nieuwenhuis enkele dagen logeerde bij het gezin Stinkens in de Tolbrugstraat. De keuze
van Domela Nieuwenhuis voor het gezin Stinkens was typerend. Stinkens
was zich in de loop van de jaren steeds meer gaan opstellen als aanhanger van Nieuwenhuis. Misschien dat Domela Nieuwenhuis door middel
van zijn logie-adres duidelijk wilde maken waar hij zich mee wenste te engageren in de richtingenstrijd binnen de anarchistische dan wel vrij-socialistische beweging.218
c. Typering van de Bossche vrij-socialisten
Op 19 juni 1905 verscheen in De Vrije Socialist het volgende Bossche
bericht: "Zijn er nog vrije socialisten in Den Bosch die het niet eens zijn
21') GAH, Oud-archief gemeentepolitie 's-Hertogenbosch, register uitgaande brieven. Brief
van de commissaris van politie aan de burgemeester van 's-Hertogenbosch, 2 mei 1911.
Z~s) PA, Gesprek op cassette nr. 1, met mevrouw D. Maurits-Stinkens.
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met de bestaande socialistische vereeniging en die een vrije groep wenschen op te richten zooals voorheen, die laten eens iets weten in de Vrije
of op een andere manier".lly Wie hier aan het woord was werd niet duidelijk gemaakt. Een maand later verscheen in De Vrije Socialist een al
even opvallend bericht. Er was een nieuwe vrij-socialistische groep opgericht. A. Hoffman, sigarenmaker van beroep, was de oprichter en tevens
contactadres. De nieuwe groep telde zestien leden. De oude groep bleef
voortbestaan, eveneens als vrij-socialistische groep, en telde twintig
leden.zzo
De groep rond Hoffman verweet de bestaande vrij-socialistische groep
het anarchisme, zoals het behoorde te zijn, te hebben verlaten. Vooral
het werk in de plaatselijke vakbondsafdeling van de 'Federatie van tabaksbewerkers en sigarenmakers' zou volgens hem teveel de leidinggevende vrij-socialisten in beslag hebben genomen.221
In De Toekomst was omstreeks dezelfde tijd eveneens een bericht opgenomen over de oprichting van een vrij-socialistische groep naast die welke zich oriënteerde op dit blad en een meer realistisch-georiënteerde
stroming. Het blad was niet eens negatief over dit staaltje van onderlinge
verdeeldheid en schreef op nogal luchthartige wijze: "En er is nog een
vrije groep op komst die het niet geheel met onze strijdwijze eens is. Hoewel ik liever allen in één groep zag, meen ik toch dat het geen kwaad kan,
we kunnen dan wedijveren wie het meest voor de propaganda doet".z2z
Het bestaan van twee vrij-socialistische groepen in 's-Hertogenbosch
komt overeen met het landelijk beeld. De anarchistische stroming was
verdeeld. Globaal kunnen we twee min of ineer belangrijke stromingen
onderscheiden. Ferdinand Domela Nieuwenhuis gaf via 'zijn' orgaan, De
Vrije Socialist, uiting aan wat volgens hem de meest oorspronkelijke en
principieel juiste opvatting van het anarchisme was. Organisatie was
eigenlijk niet mogelijk zonder gezag. Samenwerking van vrij-socialisten
in kleine groepen in de grote steden, liefst in buurtgroepen mocht. Als
het gericht was op een beperkt en concreet doel was volgens Nieuwenhuis ook samenwerking mogelijk tussen vrij-socialistische groepen. Meer
permanente samenwerking bijvoorbeeld in de vorm van een federatie
wees hij echter van de hand. Tegenover het NAS stond hij zeker niet vijandig maar hij zag daarin toch meer een federalistisch georganiseerde bezi9) De VrijeSocialist, 19 juni 1905.
~~o) De Vrije Socialist, 13 juli 1905.
~~~) De Vrije Socialíst, 20 juli 1905.
~~~) De Toekomst, 8 augustus 1905.
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weging van de arbeiders zelf voor het, door middel van directe actie, behartigen van hun belang. Liever zag hij een beweging als leerschool waar
de arbeiders zich moesten voorbereiden op het overnemen van de produktie en op het beheren van het economisch en openbaar raderwerk.
Nieuwenhuis was geen lid van een bij het NAS aangesloten organisatie.zZ3
Meer naast dan tegenover het vrij-socialisme of sociaal-anarchisme,
door pomela Nieuwenhuis voorgestaan, stond een stroming die streefde
naar een meer permanente landelijke organisatie of federatie van anarchisten, die zich ook wel afficheerden als 'vrijheidslievende communisten'. Christiaan Cornelissen, P.M. Wink en J. de Lange zetten met name in De Toekorrtst de toon voor deze beweging. In juli 1904 publiceerde
het blad een debat tussen Wink en Domela Nieuwenhuis. Wink sprak zich
daarbij omonwonden uit voor organisatie en permanente federatieve samenwerking van vrij-socialistische groepen in provincies en het land. Tegenover het verwijt van Domela Nieuwenhuis dat anarchisten zich niet op
een dergelijke wijze behoorden te organiseren stelde Wink: "Maar toch
zijn we een beweging van anarchisten, gezag erkennen we niet, o neen,
volstrekt niet! En naloopen doen we niemand, geen patroons, geen dominees, geen Polaks......, maar pomela Nieuwenhuis? 0, die theorie en o,
die praktijk!".22`~ Dat het conflict niet op het scherpst van de snede werd
uitgevochten, daarvan wilde zeker De Toekomst graag getuigen. Een week
na het debat met Nieuwenhuis schreef De Lange op sussende toon: "Wij
hebben waardering voor het werk van de anderen, verdraagzaamheid,
ook bij de wisseling der gedachten is hoog noodig".225
Toeval kan het nauwelijks geweest zijn dat Christiaan Cornelissen, Bosschenaar van geboorte, in De Toekomst zijn lezersschare voorhield dat organisatie en federatie nodig waren. In het zuidelijke blad verschenen vaker artikelen van zijn hand waarvan de teneur door de Bossche sigarenmakers zeer serieus werd genomen. Zijn pleidooi voor de produktieve
associatie vond er gehoor. Zijn ideeën over organisatie en tactiek van de
vakorganisatie waren ook allerminst aan dovemansoren gericht. Dat hij
Wink steunde in diens pleidooi voor federatieve samenwerking van vrijsocialisten bleek eveneens wel besteed aan de toonaangevende groep in
's-Hertogenbosch. Zijn afkomst en achtergrond als zuiderling onderstreepte hij eens op typerende wijze: "Naast den sterksten druk vindt

2za) De Jong, Domela.l~ieutoeahuis, 56 - 57.
z2;) De Toelwmst, 23 - 30 juli 1904.
z25) De Toekomst, 30 juli l 904.
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men altijd het sterkste streven naar vrijheid van het individu. Daarom is
het anarchisme ook zoo sterk in de katholieke landen van 't Zuiden".zz~
De sterke, veelal persoonlijk-gekleurde banden tussen de toonaangevende vrij-socialisten en de afdeling van de syndicalistische 'Federatie
van sigarenmakers en tabaksbewerkers in Nederland', aangesloten bij het
NAS, verraden een meer'real-anarchistische' tendens onder de Bossche
'vrijen'. Dat De Toekomst het meest geregeld een correspondentschap verzorgde vanuit de provinciehoofdstad onderstreept dit.
Dat de tegenstellingen nimmer tot scherpe en blijvende scheidslijnen
aanleiding gaven wordt mede aangetoond door de meeting van vrij-socialisten en 'Federatieve' sigarenmakers op 1 mei 1911. Ferdinand Domela
Nieuwenhuis sprak er immers.z27 De eerste keer dat de 'Toekomst-gezinde' vrije groep in 's-Hertogenbosch fel reageerde was in 1912.
In een unaniem ondersteunde verklaring maakte de Bossche groep duidelijk dat het oprichten van een eigen orgaan door een groep anarchisten
uit Amsterdam een slechte zaak was. De Vrije Socialist en in het bijzonder
de redactie van dit blad bood zulke lieden teveel vrijheid. De verklaring
eindigde met: "De socialistische propagandaclub in 's-Hertogenbosch is
tenslotte van meening dat het niet op onzen weg ligt de verdeeldheid te bevorderen onder de arbeidersklasse en zal dus nbch moreel nbch financieel
zijn kracht geven aan bedoeld blad". Het orgaan van Domela Nieuwenhuis kreeg ditmaal het verwijt toegedicht dat het door eigen schuld de
ruimte bood aan het'soort scheurmakers' zoals in Amsterdam.ZZg
De verhoudingen tussen vrij-socialisten en sociaal-democraten werden,
zeker na de spoorwegstakingen in 1903, al maar slechter. Eigenlijk was na
verloop van tijd sprake van openlijke vijandschap. Van vrij-socialistische
zijde werd nog het meest geageerd tegen het parlementarisme van de
SDAP. De klacht die in de sociaal-democratische periodieken geuit werd
rond de tijd dat men de stoot gaf tot de actie voor het Volkspetitionnement
was dan ook gegrond. Er was een onmiskenbare tegenwerking van vrij-socialistische zijde. De Vrije Socialist en De Toekomst deden niet voor elkaar
onder in hun agitatie tegen kiesrecht en parlementarisme. In april 1909
verscheen bijvoorbeeld een hoofdartikel in De Toekomst onder de titel
"De comedie begint". Het artikel was een felle aanklacht tegen het 'verkiezingscircus' en eindigde met een dringende oproep aan kiesgerechtig22h~ De Toelwmst, 3 september 1904.
~~~) Zie voetnoot 217.
~~K) De Vrije Socialist, 22 januari 1912.
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de arbeiders niet te gaan stemmen. "Een tijd van liegen en bedriegen,
waarin de heerlijke beloften, de schoonste voorspiegelingen worden gedaan. Schenkt men geloof aan de sociaaldemocraten, dan stevent men bij
het kiezen van hun kandidaten, zoo maar regelrecht af op den heilstaat en
dat zal een Luilekkerland zijn, tenminste voor de leiders die er wèl bij varen", schreef de auteur ondermeer.229
In 's-Hertogenbosch namen de vrij-socialisten zijn raadgevingen serieus. Als vrij-socialisten op sociaal-democratische bijeenkomsten in debat gingen dan werd in het bijzonder het parlementarisme van de SDAP
aan de kaak gesteld. Als de Bossche 'vrijen' zelf een meeting organiseerden was er steeds weer ruimte voor enige gespierde anti-parlementaire citaten. En steeds moet de bijval groot geweest zijn van de veelvuldig aanwezige sigarenmakers. Zoals Willem Vliegen dat moest ervaren, zo was dat
ook het geval met Jan Eichelsheim, voorman uit de'moderne' sigarenmakersbond. Op 1 mei 1912 leidde hij de viering van de Bossche Bestuurders Bond in. Zestig bezoekers luisterden naar zijn betoog ten voordele
van een wettelijke achturendag en het algemeen kiesrecht. In broederlijke
eensgezindheid werd hem van repliek gediend door twee vrij-socialisten,
die in andere kwesties verschillende opvattingen hadden. "De sociaal-democraten klimmen langs de ruggen der arbeiders naar boven, eenmaal
boven op het kussen zittende, gaan zij evengoed mee met het onderdrukken der arbeidersklasse".23o
Hoe gespierd de opmerkingen in de richting van de geestelijkheid en de
gevestigde katholieke kerk ook waren, de Bossche vrij-socialisten vertoonden toch een wat merkwaardig aandoende ambivalentie ten opzichte van
de kwesties die de feitelijke geloofsbeleving betroffen. De verontwaardiging over het feit dat de jonge anarchistische sigarenmaker Huizenaar op
ongewijde grond in Vught moest worden begraven was echt. Zoals hij
nooit zijn katholieke afkomst was vergeten, zo was dat ook het geval bij tal
van andere sympathisanten van het 'vrije' woord. Er zit een logisch verband in de klacht van katholieke zijde dat zoveel gelovige sigarenmakers
voor het vrij-socialisme kozen en de verontwaardiging die uit berichten in
De Toekomst tot uiting kwam over vrij-socialisten die bijvoorbeeld na de
spoorwegstakingen, terugkeerden in het katholieke kamp.231
zZ`')

De Toelwmst, 17 april 1909.
`3n) GA H. Oud-archief gemeentepolitie 's-Hertogenbosch, register uitgaande brieven. Brief
van de commissaris van politie aan de burgemeester van 's-Hertogenbosch, 2 mei 1912.
`~ ~) De Tnelu~mst, juni - juli ! 903.
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In december 1902 stond de voorpagina van De Toekomst in het teken
van 'Een priester tegen priesters'. Op 14 december van dat jaar was het
gebouwtje van de 'saamwerkende schoenmakers' tot de nok toe gevuld
met 'eenvoudige Bosschenaren' die afgekomen waren op de lezing van
een'R.C. Priester uit Amerika'. Hij hield een pleidooi voor een volkskerk,
die op maatschappelijk gebied steunde op de socialisten. "Vele proletariërs hebben zich afgewend van de kerk waarin zij in stede van Gode, offeren zagen aan Mammon en Bachus om van een andere godin maar niet te
spreken. Doch zij bleven gelooven aan God. Een dubbele band vereenigt
de proletariërs, hun gemeenschappelijke geloof. Zij dienen zich te verenigen om hun lot te verbeteren en om hun geloof te beleiden in een kerk, die~
niet is de dienaresse van het kapitaal". Het pleidooi van de priester voor
een democratische en herkenbare 'labour-church' werd door P. Wink
met begrip en sympathie bejegend. Natuurlijk, de voormannen van de
Bossche anarchistische beweging waren kritisch in het debat met de
priester. "Aan sprekers ideaal kleeft dezelfde fout als aan iedere andere
kerk, zij gaat uit van geloof, van een godsbegrip", bracht Van Veghel op
rustige toon in. Was de huidige gevestigde katholieke kerk ook niet ooit
veel democratischer en volksgericht geweest?.
'U bent moedig en ik twijfel niet aan Uw goede bedoelingen maar U bent
naïefl", vervolgde Van Veghel. De redacteur van De Toekomst schreef
niettemin van "een mooie vergadering, die we niet gauw vergeten zullen
waar men in Den Bosch nog lang van spreken zal". Er was ook werk gemaakt van deze succesvolle en alom sympathie oproepende bijeenkomst.
Honderden belangstellenden moesten afgewezen worden, zelfs waren er
die een gulden entree aanboden. Geschoold door de ervaring hadden de
vrij-socialisten de aankondigende pamfletten verspreid na de kerkdiensten "zoodat we de zwarte oomes geen gelegenheid gaven hun
schaapkens ten ons op te hitsen".232
Dit voorval getuigt van twee zaken. Vrij-socialisten konden zich bij het
ontbreken van een landelijk partij-apparaat, dat nu eenmaal disciplinerend werkt, veel veroorloven. De kennis over wat leefde onder de aanhang
en sympathisanten van vrij-socialisten kon op deze wijze gemakkelijk in
praktijk worden gebracht. 's-Hertogenbosch was een gelovige stad en
waarom zou daar niet op worden ingespeeld? A1 kreeg de meeting geen
vervolg meer, aangetoond was dat de Bossche 'vrijen' oog en begrip hadden voor het typisch plaatselijke. Hoe anders verliep het niet in de S DAP.

23~) De Toekomst, 20 december 1902.
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Het succes van de meeting - het gebouw in de Kruisstraat zou daarna
nooit meer zo druk bezet zijn - toont tevens aan dat onder de Bossche arbeidersklasse één tendens tenminste latent aanwezig was. Vele katholieke
arbeiders moeten op zoek zijn geweest naar een vorm van organisatie die
de geloofsbeleving ongemoeid liet maar zich tevens kon onttrekken aan
bevoogding van geestelijken, waarin geen vertrouwen bestond. De katholieke kerk vereenzelvigde zich immers met de machtigen in het land en de
stad.
In weerwil van hetgeen bijvoorbeeld Sjef Stinkens na 1910 de Bossche
arbeiders vaak voorhield, ging het met de vrij-socialisten beter naarmate
de sterke verwante afdeling van de 'Federatie van sigarenmakers en tabaksbewerkers in Nederland' aan invloed won. Wink had het ooit in een
polemiek met de geestelijk adviseur Van Erp zo treffend gezegd: "We willen en we zeggen het met nadruk, een kleurlooze organisatie, want dat is
pastoor een doorn in het oog. Een organisatie die bevordert de stoffelijke
belangen van het arbeidende volk en daarom politíek zoowel als godsdienst buiten de organisatie houdt, wijl ze overtuigd is dat allen onder één
vaan moeten strijden". Hij sprak nadrukkelijk over het NAS en de ermee
verwante orga-~isaties.23~
Í'P71 S~OItP

Nadat Abraham Kuyper in maart 1903 zijn 'worgwetten' had ingediend
verscherpte binnen de zelfstandige arbeidersbeweging het debat over de
te volgen koers. De enige oud-Bosschenaar, die zich in het debat van de
voormannen kon doen gelden was Christiaan Cornelissen. Hij affícheerde
zich inmiddels als vrij-communist en anarcho-syndicalist. Hij had alle
hoop gevestigd op een nieuwe golf van spontane strijdbaarheid onder de
Nederlandse arbeidersklasse.
De bijdrage van zijn oud-stadgenoten was van een bescheiden omvang
maar wat daarbij van belang was, de solidariteitsstaking van ruim tweehonderd sigarenmakers ademde de geest van Cornelissens ideeën. Hij
zou in de daaropvolgende jaren nog vaak een gewillig oor vinden bij een
aantal Bossche sigarenmakers. De aktiebereidheid tijdens de spoorwegstaking was symbolisch in verschillende opzichten. Het bracht nog
eens tot uitdrukking wat zich in voorgaande jaren had aangediend. Sigarenmakers hadden zich nog het ontvankelijkst getoond voor het vroeg-so-

z3a) pe Toeluim.St. 13 december 1902.
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cialisme. De stakingsactie in april 19031egde tevens de invloed van radicaal-socialistische geluiden bloot. In vrij-socialistische en NAS-kringen
was immers nog het meest enthousiast gereageerd op een radicaal antwoord op de'worgwetten'. Na een betrekkelijk stille periode waren de vrijsocialisten ook het meest toonaangevend binnen de plaatselijke 'zelfstandige' arbeidersbeweging. Voor 1914 was hun keuze voor een bepaald type vakorganisatie van doorslaggevende betekenis voor een aanzienlijke
groep sigarenmakers. De Bossche 'sigarenfrotters' stonden tussen 1903
en 1914 in het centrum van de aandacht van hen die zich maatschappelijk
betrokken voelden. In dit perspectief moet ook de vooruitgeschoven positie van het katholiek tabaksbewerkersgilde 'St. Petrus' beschouwd worden. In andere bedrijfstakken dan de sigarennijverheid dienden zich nauwelijks of geen merkbare of 'bedreigende' socialistische of radicale ontwikkelingen aan. Bijgevolg was er hier geen sprake van een
aanjaagmechanisme voor een voortvarend katholiek vakbondsleven.
De invloed van vrij-socialisten onder de Bossche sigarenmakers ging tot
1914 ten koste van S D A P en verwante vakorganisaties. Slechts schoorvoetend wist de SDAP in 's-Hertogenbosch een afdeling staande te houden. In vrij-socialistische kring was men van nature ook meer bereid rekening te houden met het typisch plaatselijke. Als kleine en betrekkelijk'modale' afdeling was het voor de SDAP moeilijk velen te enthousiasmeren
voor strijdpunten, die meer gevoed werden door landelijke partijlijnen
dan plaatselijke, kommervolle omstandigheden.

Binnen de katholieke arbeidersbeweging, in conflicten groeiend naar
volwassenheid, krégen sigarenmakers niei alleen meer ruimte, ze namen
deze ook.
In het conflict dat autonomie en competentie tot inzet had lieten katholieke sigarenmakersvoormannen als Cees Foppele en Toon Beaudoux nog
het meest van zich horen. Van hen kwam ook het meest enthousiaste en
consequente pleidooi voor een waarlijk landelijk opererende vakorganisatic.
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HOOFDSTUK IV
VAKBONDSACTIE EN REACTIE, 1903 - 1914

Idee en algemene beweging onder de Bossche arbeidersklasse werden
in het voorafgaande hoofdstuk vooral beschreven vanuit een actie - reactie proces. Ook na 1903 reageerden de voormannen van de katholieke
arbeidersbeweging in hoofdzaak op actie van radicale zijde. Het zou zeker tot in 1914 duren voor een 'libertijnse' versie van het socialisme de
meest tegendraadse Bossche arbeiders inspireerde.
Een beschouwing, die meer de specifieke bewegingen onder de Bossche arbeidersklasse beschrijft en analyseert, zal tot eenzelfde conclusie
aanleiding geven.
Sigarenmakers bleken het meest ontvankelijk voor radicale geluiden.
Het vrij-socialisme profiteerde hiervan en in katholieke kring kon men
zich niet veroorloven niet te reageren. De sociaal-democratie en in haar
verlengde, de aan het NVV verwante vakbondsafdeling, speelden nog
een ondergeschikte rol. De sigarenmakers stonden in het centrum van de
beweging, waarmee arbeiders een beter levenslot voor zichzelf opeisten.
Theo Beerens schrijft hierover:
"De hang naar vakorganisatie was in allerlei beroepen als het ware
plotseling doorgestoten, in diverse bedrijven vond men voorvechters en doorzetters die zich niet door tegenslagen van allerlei aard
lieten ontmoedigen, maar die in steeds hernieuwde poging, voor alles door middel van huisbezoek, de twijfelaars aan hun kant wisten
te brengen.
In deze strijd der ontvoogding van de geknevelden stonden de sigarenmakers in het voorste gelid.
Uit de kleine groep van die eerste pioniers ter plaatse groeide weldra
een flinke afdeling die in de meeste fabrieken der provinciestad
haar vertegenwoordigers vond".1
Wie in overwegende mate sigarenmakers wist te organiseren op de eigen
strevingen en doelstellingen leek aan het langste eind te trekken. Daarmee is allerminst gesteld dat andere beroepsgroepen immuun waren

~ 1 PA, collectie familie De Kruyf-Beerens, Dorus van den Bosch-Van leed en strijd.
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voor de invloed van het tijdsgewricht. Toch lagen de verhoudingen onder
typografen, goud- en zilversmeden en metaalbewerkers wezenlijk anders.
De meerderheid voor de gematigde katholieke arbeidersorganisaties was
onder deze groepen al in een vroeg stadium min of ineer vanzelfsprekend.
Voor de katholieke arbeidersbeweging was de lokale toestand niet het
enige dat uitgangspunt voor activiteit kon zijn.
Het reveille van de klassenstrijd, zoals zich dat met name na 1910 zou
voordoen, eiste veel aandacht èn uiteindelijk ook actie.
Onder de plaatselijke omstandigheden mocht dan de afdeling van de bij
het NAS aangesloten Federatie van tabaksbewerkers en sigarenmakers
veel aandacht voor zich opeisen, landelijk was er alle reden de concurrentiestrijd aan te gaan met het ~1VV dat van 36.623 leden in 1909 uitgroeide tot een organisatie met 84.4341eden in 1914.2 Bovendien hadden de,
voor de SDAP succesvolle, verkiezingen van 1905, de sociaal-democraten zoveel meer invloed bezorgd dat een en ander ook leidde tot meer zeggingskracht van de zelfstandige arbeidersbeweging. De wet op de Arbeidsovereenkomst van 1907 is volgens sommige auteurs daarvan een
concrete aanwijzing.3

In de feitelijke doorvoering van deze wet in de belangrijkste bedrijfstakken zou, althans landelijk, het N VV een zeer belangrijke rol spelen.
~ 1. Sigarenmakers, Federatiefgeorganiseerd
a. "De tegenwerking in 's-Hertogenbosch"
"Scheidt U af van de organisatie, waar gij bij aangesloten zijt en sluit U
aan bij het NAS. Wat niet bij elkander hoort, moet van elkander af.
Vooruit nu aangepakt! Men wil den strijd, wij vatten haar aan. Het geldt
hier een strijd van zelfstandige arbeiders tegen heeren die worden nageloopen door arbeiders. Er moet rust komen, dan gaan wij naast elkander
in plaats van met elkander. Maakt ons nu niet uit voor des-organisators,
wij rekenen ons dit niet aan.
Men heeft ons getart tot den strijd, die wij aanvaarden onder de leuze:
Leve het Nationaal Arbeiders-Secretariaat!".~

z) De Jong Edz., Om de plaats van de arbeid, 136.
;) De Jong Edz., a. w., 72-80.
i) Gedenkboek uitgegeven door het Nationaal Arbeidssecretariaat ter gelegenheid van zijn
25-jarig bestaan, 1918, 5.
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Zo eindigde de circulaire van G. van Erkel. W. van der Hoeven zou, vele
jaren later, de circulaire de weinig sympathieke titel van "scheurcirculaire" meegeven.
De oprichting van een nieuwe vakbond van sigarenmakers was onvermijdelijk geworden. Immers Van Erkels oproep dateerde van april 1904.
Een week daarvoor waren de "anti-politieke propagandaclubs", georganiseerd rond De Tabaksbewerker, reeds bij elkaar geweest om over de te
volgen strategie te overleggen. Zo scherp lagen de verhoudingen tussen
anti-politiekers en modernen inmiddels dat de verslaggever van De Sigarenmaker de toegang tot de vergadering geweigerd werd.s

Het paascongres in 1904 van de NIS en TB bevestigde die sfeer van
tweespalt en verdeeldheid. Tegenover een grote meerderheid van leden
die naar een sterke, krachtig georganiseerde en geleide vakbond streefden, stond een minderheid van anti-parlementairen die de oude NASidealen staande wilde houden.
De laatste groep stond voor de keus, bezwijken voor de meerderheid of
oprichting van een eigen organisatie binnen de vertrouwde schoot van het
NAS. Het laatste werd gekozen en was ook eigenlijk onvermijdelijk. Op
29 mei 1904 werd de Federatie van sigarenmakers en tabaksbewerkers in
Nederland opgericht. In juli 1904 werd de ondertiteling van De Tabaksbewerker veranderd in "Orgaan van de Federatie van Sigarenmakers en Tabaksbewerkers in Nederland". De Sigarenmaker werd het orgaan van de
"Nederlandsche Internationale Sigarenmakers en Tabaksbewerkersbond".
De 'moderne' bond telde ongeveer 17001eden bij de aanvang van de
nieuwe situatie. De Federatie telde er ongeveer 1000. Doorgaans maakte
de Bossche afdeling vijftien tot twintig procent van het ledental uit van de
Federatie.b
De Bosschenaren waren nauw betrokken bij de oprichting van de landelijke Federatie. De totstandkoming van een Bossche afdeling liet dan ook
nauwelijks op zich wachten. Die was in de loop van de maand juli een feit.
Een overgrote meerderheid van de Bossche NIS en TB-leden sloot zich
aan bij de Federatie.
Frans Bommer, zou, in de hoedanigheid van hoofdbestuurder van de
inmiddels bij het NVV aangesloten moderne sigarenmakersbond, een en
ander bevestigen. In 1915 blikte hij in De Sigarenmaker terug op bijna
twintig jaar sigarenmakersbeweging in 's-Hertogenbosch. Dat het Bom') De Sigareamaker, 23 april 1904.
~) De Tabaksbewerker, jtili 1904, De Sigarenmaker juli 1904.
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mer nog steeds hoog zat blijkt uit de titel van het artikel: "De tegenwerking
in Den Bosch". Niet de strijd met de katholieke tegenhanger om de gunst
van de Bossche sigarenmakers stond in het bewuste artikel centraal, maar
het ging om het spanningsveld tussen 'modernen' en Federatieven. Overspannen verwachtingen, weinig of geen bereidheid tot bedachtzaam optreden en een gebrekkige ontwikkeling van de Bossche sigarenmaker, dat
was het waarom het in 's-Hertogenbosch verkeerd was gegaan.
"Waar er in Den Bosch nog nooit van eenige vakvereeniging sprake was
geweest, en de menschen toch drommels goed gevoelden dat de vakvereeniging er is om den levensstandaard te verhoogen, daar meende men,
vooral daar in dien tijd, dat de vakvereeniging wel wonderen kon doen.
We hadden maar eventjes met staking te dreigen of de patroons kwamen al
met de centen in de hand naar ons toe".7 Zo beschreef Bommer dit hooggespannen verwachtingspatroon: "Dankzij de gebrekkige opvoeding en
het zeer geringe onderwijs hetwelk den arbeiders is beschoren, en vooral
in het Zuiden, staat het met de verstandelijke ontwikkeling niet best, althans daar niet. Laten we maar zeggen, slecht".

Verderop in dit artikel schreef Bommer veelbetekenend: "De arbeiders
hebben daar stevige leiding noodig. ALs die er niet is, dan is het mis. Dan
worden zij, in geestelijk opzicht, heen en weer geslingerd, nu eens luisterend naar die richting en dan weer eens naar wat anders, wat zich te hooi
en te gras voordoet. Elk feit van eenige beteekenis oefent dadelijk zoo'n
geweldigen invloed op de menschen uit, dat ze zich al spoedig tot uitersten
begeven. Dan eens hier en dan eens daar".
Bommer liet zich leiden door zijn sociaal-democratische opvattingen.
De afstand tussen sociaal-democratie en anarchisme of vrij-socialisme
was al sinds enige jaren uitgemond in openlijke vijandschap. In die geest
eindigde Bommer dan ook pregnant: "De kiem van bederf was in Den
Bosch al vroeg ontstaan. Dat lag'm maar aan enkele vrije elementen, die
in 't land der blinden koning waren. Het bederf ontwikkelde zich zoo snel
en zeker, dat er geen plaats is in ons land, waar het stukje arbeidersbeweging, als we het zoo eens mogen noemen, zoo is verpest als daar".~

De wat arrogante en belerende houding die uit deze citaten spreekt was,
zoals reeds eerder gememoreerd, kenmerkend voor de wijze waarop de
zuidelijke arbeidersklasse vanuit sociaal-democratische en NVV-gelederen werd bejegend. Het falen en het menselijk tekort van de arbeiders
stonden voorop.
7) De Ségarenmaker, 26 juni 1915.
") DeSigareamaker, 26juni 1915.
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Bij gevolg moet er weinig oog geweest zijn voor het eigen tekortschieten.
Tot na 1914 zou het duren vooraleer aan deze vorm van 'selffulfillingprophecy' een eind kwam.

Bonnets verhuizing naar 's-Hertogenbosch in de zomer van 1903
brachten we reeds in verband met de overheersende sympathie voor het
anti-politieke en'onafhankelijke' woord.9
Maar in het licht van de aanwezigheid in 's-Hertogenbosch van verscheidene andere blijken van 'vrij-socialisme in de praktijk' was de
oprichting van een afdeling van de 'Federatie van sigarenmakers en tabaksbewerkers' in juli 1904 geen verrassing.
'Welkom' luidde de titel van het artikel in De Tabaksbewerkerwaarmce
dit periodiek de Bossche afdeling begroette: "Wij zullen bewerkstelligen
dat elke afdeling een strijdafdeling wordt en dat elk lid een strijder zal zijn.
Opvoeden, ontwikkelen zullen wij elkander, opdat ook eenmaal door onszelf de produktie kan worden ter land genomen. Van naar kazerne riekende discipline willen wij geen jota weten. Baantjesspelerij is bij ons uitgesloten". io

De tweespalt binnen de NIS en TB en de repressieve maatregelen na de
spoorwegstakingen hadden ertoe geleid dat de afdeling van de Federatie
enige tijd nodig had om zich te herstellen van opgedane averij. Nog in september 1905 schatte Bommer het aantal leden van de Federatie in 's-Hertogenbosch op slechts achttien. Het enige wat de correspondent in De Tabaksbewerker repliceerde was: "Ik denk maar zoo, de grootste kerel is niet
altijd de sterkste en zoo gaat het met een organisatie eveneens".11
De heroprichting van een vrij-socialistische propagandagroep in juni
1905 moet echter een stimulans zijn geweest voor de Federatie in 's-Hertogenbosch. In december van dat jaar vond bijvoorbeeld een bijeenkomst
plaats waarop meer dan tweehonderd enthousiaste sigarenmakers en tabaksbewerkers luisterden naar de NAS-voormannen Antoon van den
Berg en G. van Erkel. De meeting was een blijk van de hergroepering van
vrij-socialistische en syndicalistische krachten in 's-Hcrtogenbosch. Onder aanvoering van enkele overtuigende vrij-socialisten, die een syndicalistische vakbondskoers voorstonden, zou de Federatie in de volgende jaren nadrukkelijk aanwezig zijn.

Grieven op de werkvloer, de autoritaire meesterknecht in het bijzonder,
de kwaadheid en emoties van het moment, het al even momentgebonden
y) DeTabaksbewerker, mei-juni 1903.
~~') DeTaóaksbewerker.juli1904.
~ ~) De Tabaksbewerker, september 1905.
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enthousiasme veroorzaakt door succesjes op de een of andere fabriek, de
bewogenheid die een NAS-spreker tijdens een meeting of debat kon
oproepen, al deze elementen moeten belangrijke aanleidingen zijn geweest voor de ledenaanwas van de plaatselijke Federatie.
Een zwak punt in de organisatie van de Federatie moet het geweest zijn
dat het ledental nogal wat fluctuaties vertoonde. De luimen van de Bossche sigarenmaker waren tamelijk onvoorspelbaar. Ook de conjunctuurgevoeligheid van de bedrijfstak moet haar tol geëist hebben. Werkloosheid, seizoengebonden, en drukke tijden wisselden elkaar af. Onder de
druk van werkloosheid verging het de meest opstandige vakbondsafdeling
slecht, in drukke tijden konden successen geboekt worden die ook in de
ledenaanwas tot uitdrukking kwamen. De schommelingen ten spijt vertolkten de woordvoerders van de Federatie in 's-Hertogenbosch doorgaans de opvattingen en opinies van de sigarenmakers op zo' n wijze dat rekening gehouden moest worden met het bestaan van de afdeling. In weerwil van hetgeen in kringen van de bij het NVV aangesloten moderne
sigarenmakersbond wel werd beweerd moet de afdeling van de Federatie
met name tussen 1910 en 1914 een aanzienlijk aantal leden hebben gehad. Aan de vooravond van de staking bij Goulmy en Baar in het voorjaar
van 1914 bedroeg het aantal leden zelfs meer dan 250! t Z

Federatie en de vrij-socialistische propagandagroep rondom Frans van
Veghel en Bernard Jansen, de meest syndicalistisch georiënteerde van de
twee bestaande propagandaclubs, waren in hun bestaan sterk afhankelijk
van elkaar. Het succes van de een was van vitaal belang voor de ander.
Met alle ups en downs, dïe deze ruwe bolster onder de Bossche vakbondsafdelingen in haar bestaan te verwerken kreeg, was ze tot mei 1914
de meest opvallende groep georganiseerden.
De eerste jaren na de spoorwegstakingen was er van daadwerkelijke
vakaktie op de fabrieken nauwelijks of geen sprake. Wel werden de
geesten steeds wakker gehouden door kritische en scherpe aanvallen op
de misstanden, die het Bossche sigarenbedrijf in die tijd zo vaak en veelvuldig ontsierden. Van vakstrijd, van het streven naar verbeteringen was
eerst sprake in de loop van 1908.

Enerzijds maakte de groei van de afdeling meer mogelijk, anderzijds
werd de tijdgeest in die dagen in het gehele sigarenbedrijf in sterke mate
bepaald door de behoefte aan meer regeling en minder willekeur inzake
loon en andere arbeidsvoorwaarden.
12) De Tabaksbewerker, 21 maart 1914. De Sigarenmaker, 21 maart 1914.
13) De Tabaksbewerker, 29 augustus 1908.
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De strijd om het arbeidscontract en de loonregeling verscheen aan de
horizon. De Federatie reageerde nogal onwennig op deze ontwikkeling.
Alles wat bond, regelde en vastlegde in de verhouding arbeid-kapitaal
was voor deze 'onafhankelijke' vakorganisatie immers te beknellend voor
wat er zich aan spontane strijdbaarheid zou kunnen voordoen. Het behalen van resultaat achter de onderhandelingstafel was de Federatie niet
bepaald eigen.
Het wekenlang onderhandelen tussen bezoldigde èn vrijgestelde vakbondsbestuurders met patroons over reglementen, 'Gelegenheidszinnetjes' en op het oog ingewikkelde en voor de doorsnee-sigarenmaker onleesbare bepalingen was de Federatie een doorn in het oog. Zeker ook
speelde hierbij een rol het feit dat de nieuwe ontwikkeling een gevolg was
van de wet op het arbeidscontract uit 1907.
Volgens De Tabaksbewerker was "die onzin uit de wettenfabriek" een
brouwsel van hen die niet zozeer de rechten als wel de plichten van de arbeider vooropstelden. "Waarvoor maakt men nu die zoogenaamde goede bepalingen om de arbeiders zand in de oogen te strooien, speculeerende alweer op hun lamheid".I3
De grootste concurrent in 's-Hertogenbosch van de Federatie, het katholiek tabaksbewerkersgilde 'St. Petrus', was echter voorstander. Bovendien, zichtbare, concrete verbeteringen in het arbeidersleven van de
Bossche sigarenmaker en sorteerder bereiken was ook voor de 'onafhankelijke' Federatie van levensbelang.14
Het voorzichtige optreden van de bestuurders van 'St. Petrus' in de onderhandelingen gaf de Federatie trouwens ook enige grond voor een propagandistische slag. Nog meer echter zouden de 'real politiek' van Kolthek jr. in het NAS en uiteindelijk ook de successen van de 'moderne' sigarenmakersbond als gevolg van de actie rond het Gemeenschappelijk
Program in 1913 de reserves van de Federatie ten opzichte van langdurige contracten doen verminderen.
b. "Een verbod op huisindustrie is barbaarsch"
In nog een belangrijk opzicht week het optreden van de Federatie sterk
af van de wijze waarop de katholiek en 'modern'-georganiseerde beroepsgenoten zich opstelden. Een euvel waar velen die zich met maatschappelijke vraagstukken inlieten, door getroffen werden, betrof de huisin-

~ ti) Ue katholieke Tabaksbewerker, 29 mei 1913.
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dustrie. Bij uitstek het sigarenbedrijf leende zich, voor velen te goed, voor
huisindustrie. Lange tijd was de bedrijfsvoering in deze bedrijfstak zo eenvoudig en traditioneel dat nabootsing en voortzetting, in de huiskamer of
schuur, van het arbeidsproces op de fabriek voor de hand lag. Temeer was
dit het geval omdat op de fabriek de lonen laag en de investeringen, nodig
voor zelfstandig werken, evenzeer laag waren.
In's-Hertogenbosch was huisindustrie een veel voorkomend verschijnsel. Bijna iedereen, die zich actief opstelde in de strijd voor een rechtvaardiger samenleving, beschouwde de huisindustrie als iets dat slechts
bestrijding verdiende. Vooral omstreeks 1910 kwamen via onderzoeken
naar de omstandigheden in de huisindustrie gegevens aan de oppervlakte,
die onomwonden de vaak schrijnende en dramatische toestanden aantoonden.
Reeds in 1908 had een groot aantal Bossche, voornamelijk katholieke
organisaties zich verenigd in een plaatselijk initiatief dat de strijd tegen
huisindustrie wilde aangaan. De commissie streefde naar een "onderzoek
naar den omvang der huisindustrie hier ter stede". Door middel van tentoonstellingen en het plegen van onderzoek wilde men op zijn minst
misstanden in de huisindustrie tegengaan.
Het plaatselijk comité van Katholieke Sociale Actie, alle plaatselijke katholieke vakgildes, de 'R.K. Patroonsbond', de Gezondheidscommissie,
de verschillende typografenorganisaties en de afdeling van de 'Internationale Sigarenmakers en Tabaksbewerkersbond' behoorden tot de deelnemende verenigingen.l' De plaatselijke afdeling van de Federatie ontbrak
hierbij, vooral omdat men er binnen deze groepering heel andere opvattingen op nahield over het verschijnsel huisindustrie. "Wij hadden niet
verwacht dat zij (de ondernemer) zouden ingrijpen in de vrijheid van den
arbeider om 's-avonds als de arbeider vrij is, om hem dan te durven verbieden voor eigen rekening thuis te werken, op straffe van ontslag; nog te
meer omdat zij even zoo goed als wij weten dat er hoopjes menschen zijn
die met 5, 6 of 7 gulden per week moeten rondspringen daar zij niet meer
kurtnen verdienen op de fabriek en daar vrouw en dikwijls 6 à 7 kinderen
van zouden moeten onderhouden. Wij zeggen: dit verbod is barbaarsch,
die menschen waren genoodzaakt wilden zij vrouw en kinderen niet langzaam zien wegkwijnen van gebrek, om thuis te werken, om zoodoende dat
schrale weekloontje wat aan te vullen".1~ Agitator, pseudoniem voor Ber-

~') Het :voordbrabantsch Dagblad, de.Voordbrabanter, 13 december 1908.
~~') De Tabaksbeu erker, 6 mei 191 1.
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nard Jansen, fulmineerde hiermee tegen het verbod van de Bossche afdeling van de katholieke patroonsvereniging op huisindustrie.
Onmiskenbaar vertolkte Jansen en met hem de Federatie hiermee een
gevoelen dat onder vele Bossche sigarenmakers de boventoon moet hebben gevoerd. Tijdens het onderzoek naar de toestand in 's-Hertogenbosch
voorzover het de huisindustrie betrof in 1910 - 1911 was men al gestuit op
"een geest van achterdocht of van terughoudendheid". Er waren vele
avond-huiswerkers die botweg alle inlichtingen weigerden omdat "zij van
den Staat niets verwachten!". Deze houding kwam in sterke mate overeen
met datgene wat de voormannen van de Federatie in 's-Hertogenbosch de
sigarenmakers voorhielden.17
De plaatselijke afdeling van de Federatie had steeds het standpunt gehuldigd dat arbeiders uit eigen beweging afstand moesten kunnen doen
van huisarbeid. Als de lonen door een krachtiger organisatie van de arbeiders in de hoogte gingen dan was er een reële mogelijkheid tot vermindering van de huisindustrie, waar de Federatie overigens ook wel voorstander van was! Maar een verbod van bovenaf en zeker als het door'laaghartige' ondernemersbelangen was geïnspireerd, werd afgewezen.
"Wij laten niet één onzer ontslaan omdat hij thuis werkt voor eigen rekening, of je zult ons allen tegen hebben, om de doodeenvoudige reden, dat
het gedaan wordt in eigen huis en vrijen tijd", schreef Agitator alweer naar
aanleiding van het harde ondernemersstandpunt van de katholieke patroonsbond.lg
Initiatieven zoals dat van de 'Katholieke Sociale Actie' werden al evenzeer afgewezen, ook al kwamen ze van de vakbeweging en waren ze
geïnspireerd door sociaal mededogen. Beter was het de aandacht te richten op onverzoenlijke strijd tegen de patroons voor meer loon en betere
werkomstandigheden.
De Federatie koos in haar standpunt met betrekking tot de huisindustrie
voor'de vrijheid thuis' zoals huisarbeid door vele Bossche sigarenmakers
merkwaardig genoeg werd beschouwd. Een zeker opportunisme kon de
Federatie dus verweten worden, hoe ambivalent het standpunt van de sigarenfabrikanten inzake huisindustrie - in drukke tijden werd gedoogd
wat in slappe tijden als concurrentievervalsing werd gezien - ook was.
Zoals andere vakorganisaties, moet zij zich immers bewust zijn geweest
~') Van der Hoe~ en, De.Nederlandsche sigarenmakers- en tabaksbewerkersbond, zijn werken en
zijn streven, 56-57.
~K) De Tabaksbeioerker. 6 mei 1911.
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van de negatieve werking die van huisindustrie uitging op het organisatiebewustzijn onder de sigarenmakers. Strijd voor hoger loon werd op zijn
mist bemoeilijkt door het euvel van de huisindustrie.
Bij het aangehaalde onderzoek bleek overigens, dat de Federatie met
haar opportunistisch-getinte opvatting op meer sympathie kon rekenen
dan de'moderne' bond. W. van der Hoeven, kroniekschrijvervan de'moderne'sigarenmakers, mPrkte op: "Men mene nu niet, dat in de aanvang
voldoende medestanders te vinden waren om tegen dit grote kwaad te velde te trekken. Er moest in de hoofden en harten zowel van arbeiders als
van fabrikanten, nog veel veranderen voordat er voldoende wapentuig tegen dit maatschappelijk monster was verzameld en het kon worden verslagen".19

c. Propaganda
"Wanneer men in 't donkere zuiden bij name in de hoofdstad van de
provincie Nrd.-Brabant woont zou men het niet willen geloven dat de propaganda voor het socialisme reeds haar 25-jarig jubileum viert. Noch voor
de Vrije groep, noch voor de sigarenmakersafdeeling bestaat er een enkele gelegenheid tot vergaderen, zoodat de betrokkenen genoodzaakt zijn bij
een der sigarenmakers aan huis hun intrek te nemen". Dit schreef een
vrij-socialistische sigarenmaker in De Toekomst van april 1904.2~

De reeds gememoreerde openbare bijeenkomst van de Federatieve afdeling in december 1905 werd in De Toekomst omschreven als een 'buitenkansje voor de Bosschenaars'. Openbare vergaderingen werden immers geen vijf in een jaar gehouden, zeker niet welke in de stad zelf plaats
konden vinden. Onder strenge voorwaarden had de eigenaar van een café
in de Doode Nieuwstraat, Beukers genaamd, een bovenzaal beschikbaar
gesteld. De hete adem van vooraanstaande Bossche geestelijken moet hij
gevoeld hebben toen hij de sigarenmakers voorhield dat'geene opruiende
en beleedigende taal' mocht worden gebezigd.21
Wanneer het gelukte meetings of bijeenkomsten in het openbaar te organiseren, dan was er in de meeste gevallen sprake van een behoorlijk grote opkomst. Er ging geen meeting voorbij, of er was wel sprake van debat.
Het meest gewilde onderwerp in dat debat was de tactiekkwestie.
De verschillen in benadering van de sociale politiek en economische
~y) Van der Hoeven, a.u~., 58.
2~) De Toekomst, 16 april 1904.
Z~) DeToekomst, 2 december 1905.
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strijd tussen sociaal-democratie en 'moderne' vakbeweging aan de ene
kant en vrij-socialistische groepen en NAS-gezinden aan de andere kant
waren inmiddels terug te vinden in het bestaan van verschillende arbeidsorganisaties. Daarmee was allerminst het debat ten einde geraakt tussen
de verschillende stromingen.
Het grauwe en grijze bestaan van de arbeidersklasse in 's-Hertogenbosch heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen, dat de vaak fel oplopende debatten en woordenwisselingen op bijeenkomsten van Federatieve sigarenmakers als welkome afwisseling werden gezien.
Zeker ook moeten de Federatieve sigarenmakers met hun door wantrouwen geïnspireerde uitspraken aan het adres van 'politiekers' en vrijgestelde bestuurders van sociaal-democratie en 'moderne' vakbeweging
geappelleerd hebben aan de gevoelens die onder vele sigarenmakers in
's-Hertogenbosch leefden.
"Bij den staat wordt alles van bovenaf gecommandeerd en evenzoo is 't
in de moderne vakorganisatie, daar deelt het H.B. de lakens uit en de leden hebben als 't ware niets te zeggen. Zoo'n H.B. is geheel voor centralisatie, dat zijn de veldheeren. Zij leggen de leden maar wat voor en die slikken het wel. Niets is gevaarlijker dan dat men zijn belangen opdraagt aan
anderen" zei Reindorp, de Utrechtse anarcho-syndicalist op 15 augustus
1905 op een drukbezochte meeting.22
In januari 1909 verspreidde de Bossche afdeling van de Federatie een
pamflet onder de Bossche sigarenmakers. Het was gericht tegen het optreden van de leiders van de moderne sigarenmakersbond tijdens de onderhandelingen over een arbeidscontract. "Zij sollen met de werklieden, ze
gebruiken ze voor nullen, ze verrichten bedriegerswerk, ,n het geheim
konkelen ze achter de ruggen der arbeiders. Het zijn een stelletje gelukzoekers. Ze trappen de arbeiders in het moeras om hun salaris maar op te
kunnen strijken".z'i
Het arbeidscontract vond een belangrijke tegenstander in de plaatselijke Federatie, we haalden dit reeds aan.
Op 4 april 1910 vond een debat plaats zoals er wel meer werden georganiseercí. De sociaal-democraat Hendrik Spiekman nam het op tegen de
'.VAS-voorman G. Rijnders. "Centralisme en Federatie" was het onderwerp. Een bijzonder gegeven was de omstandigheid dat de vergadering
werd georganiseerd door de Bossche afdelingen van de Federatie van sigarenmakers en tabaksbewerkers, de 'Nederlandse Vereeniging' en de
~~) De Tuelwmst. 17 augustus J 905
23) DeTnbaksbeuerker, 19januari 1909.
Z~)~

'moderne' sigarenmakersbond. Eens te meer blijkt hieruit hoezeer in sociaal-democratische en 'moderne' gelederen rekening gehouden moest
worden met het bestaan van de Federatie in 's-Hertogenbosch. Volgens
Jansen, correspondent van De Tabaksbeioerker was het succes aan Rijnders kant. Voor hem werd door de meer dan tweehonderd het meest geapplaudiseerd.

Het bezoekersaantal viel tegen, waarom Jansen verzuchtte: "'t is treurig maar niet minder waar, dat de menschen, zelfs onafhankelijke arbeiders en leden der Federatie, meer belang stellen in een voetbal-wedstrijd,
dan in den strijd, dien de arbeiders hebben te voeren om hunnen levenstoestand te verbeteren. Wij zijn niet tegen sport, maar als dat een ideaal
moet worden dan weg er mede".24
Gemakkelijk was het niet om de Bossche arbeiders in het gareel van de
vakorganisatie te houden. 7.elfs de Federatie klaagde zo af en toe over de
wijze waarop Bossche sigarenmakers de strijd- en actiepunten van de georganiseerde beweging negeerden. In september 1911 schreef Jansen in
De Tabaksbewerker dat de organisaties van arbeiders in de sigarenindustrie zich op ernstige wijze in verlegenheid hadden zien brengen door
het optreden van een aantal georganiseerde sigarenmakers, waaronder
nogal wat leden van de Federatie. Wekenlang had men moeizame onderhandelingen gevoerd met de 'R.K. Patroonsvereeniging'. Inzet was een
eind maken aan de eenzijdig opgelegde maatregel door de werkgevers om
de arbeiders zonder vergoeding met koninginnedag, carnaval en kermis
op straat te zetten. Als het dan toch moest dan was vergoeding op zijn
plaats voor een dergelijke vorm van 'gedwongen verzuim'. Des duivels
was Jansen toen hij schreef: "Nu spreekt het toch als vanzelf dat waar de
organisaties een dusdanig verzoek doen, zij een zeer mal figuur maken als
dan de leden uit eigen beweging er nog een of ineer dagen bij gaan nemen;
dit keur ik ten sterkste af en moet daartegen protesteren, dat is eenvoudigweg geen werk, dat is de organisaties voor moeilijkheden plaatsen, die onhebbelijk zijn".

Natuurlijk gaf Jansen zijn artikel een positieve wending door de hoop uit
te spreken dat het niet meer zou gebeuren en: "wanneer er door de organisatie getracht wordt iets ter verbetering daar te stellen, de leden hun
plicht zullen betrachten en niet zullen doen als nu, maar alles aan zullen
wenden ten einde ons doel te bereiken".~'
Geworteld in volksbuurten rond Beurdschestraat en Tolbrugkwartier
~~i) De Tabaksbewerker, 15 april 1910.
Z') De Tabakcbeu~erker, 9 september 191 l.
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straalde de Federatie ook het ongepolijste van de bewoners uit. Er zat
een zeker populisme in de stijl van de Federatieve voormannen. In het
taalgebruik en het wantrouwen ten opzichte van de arbeiders in betere
doen - voor wie sociaal-democratisch en 'moderne' vakbondsbestuurders werden aangezien - kwam dit nog het sterkst tot uitdrukking. De Federatie wist zich verbonden met een groep onder de Bossche bevolking
die als 'ongedisciplineerd' en ruw bekend stond. Decennia lang waren
vele Bossche sigarenmakers gewend geweest in de marge van óet reguliere sigarenbedrijf 'in vrijheid' het gezinsinkomen van een noodzakelijke
aanvulling te voorzien.
In hoofdzaak stelde de leiding van de Federatie dit niet ter diskussie.
Een organisatie, die zeker voor 1910 in krachttermen fulmineerde tegen
de zin van een arbeidscontract lokte ook uit dat de leden hun organisatiezin niet altijd zo nauw namen.
Bij Goulmy zou, zeker nadat de perikelen rond de spoorwegstakingen
in vage herinneringen waren opgegaan, zich uiteindelijk weer het sterkste
contingent leden van de Federatie nestelen. Goulmy zelf was te liberaal
van geest om zich in lengte van jaren aan een boycot van Federatief-georganiseerden te houden, als daar tenminste niet een directe aanleiding
voor was in de zin van persoonlijke aanvaringen. Maurits Azijnmans fabriek moet gezien de al even ruimhartige opstelling van deze ondernemer
ook een belangrijk 'toevluchtsoord' voor leden van de Federatie zijn geweest.Zó

~ 2. 'Moderne' Sigarenmakers
De vertegenwoordigers van het NVV, opgericht in 1906, zagen zich
graag geafficeerd als aanhangers van de 'moderne' richting binnen de Nederlandse vakbeweging. Zoals in Britse vakbondskringen de term 'newunionism' werd gebezigd, zo onderscheidden Henri Polak en Jan Oudegeest zich van de 'traditionele' en volgens hen overleefde uitgangspunten
van het NAS, door zich als de woordvoerders van de nieuwe vakbondskoers in Nederland voor te stellen.z `
Vakbonden, die zich aansloten bij het NVV werden gedurende de eerste jaren vaak betiteld als 'moderne' vakorganisaties. Henri Polak, grondlegger van het N V V zei het ooit zo treffend toen hij de nieuwe richting afgrensde van de oude. "Discipline wil in de vakvereeniging, en in de arbei'fi) YA, collectie familie De Kruyf-Beeren., Van den Bosch, Van leed en strijd.
~' ) Harmsen-Reinalda. Voorde bet~rijding utcn de arbeid.
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dersbeweging in het algemeen, zeggen het loyaal uitvoeren van alle
genomen besluiten, zelfs als men van die besluiten een tegenstander is;
het behoorlijk opvolgen van al hetgeen door de bestuurscolleges; ingevolge de dezen gegeven bevoegdheid, wordt gelast; het stellen van vertrouwen in zijn organisaties, in zijn medeleden en in zijn bestuurders; het
steeds, in alle opzichten en onder alle omstandigheden, ondergeschikt
maken van zijn eigen wenschen en belangen aan die van het algemeen".28
In 1913 schreef Jan Verhoeven, inmiddels smaakmakend en opinieleidend sociaal-democratisch vakbondsbestuurder in 's-Hertogenbosch als
kandidaat-hoofdbestuurder in De Sigarenmaker een artikel onder de titel
'Eenheid'. "Ofschoon de federatieleden de schrik om het hart slaat bij bovenstaand woord, is er toch niets logischer in de organisatie dan centralisatie, om reden dat daardoor de organisatie als één geheel optreedt. Wij
van ons standpunt gaan toch uit, van de idee dat de vakorganisatie steeds
een macht moet zijn, welke zich voortdurend moet opbouwen om tenslotte
te staan tegenover de kapitalisten-klasse als één onoverwinbaar leger.
Doch om tot bovengenoemde machtige organisatie te komen, is centralisatie het onmisbaar middel wat toegepast moet worden". Verderop schreef
Verhoeven: "Als nu het lichaam, wat wij daarvoor aangewezen hebben ons Hoofdbestinir - waardoor de éénheid onzer organisatie tot uiting
komt, oordeelt, dat door een ontactische poging der werklieden, of een
provoceeren der patroons, de organisatie iets van haar macht zou doen
verliezen, dan heeft het zulks tegen te gaan en de werklieden te waarschuwen voor zulke dingen".
Voor Verhoeven was het duidelijk: "Centralisatie is enkel het tot uiting
laten komen van het geheel door het hoofdbestuur, wat toch noodzakelijk
is, wil de organisatie als een geheel optreden, om zoodoende de grootheid
harer macht te demonstreeren".Zy
Verhoeven was een goede leerling van Polak. Mede onder zijn leiding
zou de afdeling van Nederlandsche Internationale Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond in's-Hertogenbosch met name na het turbulente jaar
1913 uitgroeien tot de sterkste rivaal van het katholieke tabaksbewerkersgilde.
Voordat het echter zo ver was hadden de 'moderne' sigarenmakers een
moeizame ontwikkeling moeten ondergaan. Taai was de strijd om het'moderne' vakbondsgeluid in 's-Hertogenbosch enige populariteit te verlenen.
z~) De Jong Edz., a.w.. 149.
zy) DeSigarenmaker, 30juni 1913.
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In juni 1905 zagen de enkele georganiseerde sigarenmakers, die de
NIS en TB trouw waren gebleven, zich genoodzaakt de zieltogende Bossche afdeling op te heffen. In het bijzonder de afdeling's-Hertogenbosch
werd slachtoffer van de broedertwist binnen de sigarenmakersbeweging.
Als redacteur van De Sigarenmaker kondigde Bommer de opheffing van
de Bossche afdeling als volgt aan: "De afd. 's-Bosch van den N I S en TB is
opgeheven. Ongeveer 6 jaar heeft deze afdeling bestaan, er is een tijd geweest dat we daar 250 leden hadden. Dat kon de r.k. geestelijkheid natuurlijk niet verkroppen, en ook een zekere Paulus deed in de Vrije Socialist zijn best om de afdeeling tegen te werken".3~
In de hitte van de onderlinge strijd was van enige zelfkritiek geen sprake. Was dat wel het geval geweest dan had men ook moeten wijzen op de
omstandigheid dat in kringen van het 'Amsterdams'-gerichte hoofdbestuur te weinig oog was voor de taaiheid van het gebruikelijke en traditionele in de afdelingen.
Henk van den Wijngaard stelde zich na de opheffing van de afdeling van
de NIS en TB enige tijd beschikbaar als contactpersoon en informant.
Laatstgenoemde functie was onderdeel van een instituut dat in de sigarenmakersbonden toenmaals nodig werd geacht om de reizende sigarenmaker voor de organisatie te behouden.
De sigarenmakers die zich van elders in bijvoorbeeld 's-Hertogenbosch
vestigden, waren door de informatieadressen van de verschillende bonden steeds verzekerd van steun in alle dagelijkse èn minder dagelijkse
problemen, die ze ontmoetten bij hun - tijdelijke - vestiging in de plaats
waar wel werk te vinden was. Een informatieadres was wel het minste wat
een vakbond in die dagen erop nahield in de sigarencentra. Er was slechts
één bondslid voor nodig, die het aandurfde voor zijn lidmaatschap uit te
komen.

Als 'afdelingssecretaris' had Van den Wijngaard zich al eens de woede
van het hoofdbestuur van de 'moderne' bond op de hals gehaald door te
pleiten voor samenwerking met de Federatieven.31 Erg tactisch was het
natuurlijk niet dat Van den Wijngaard, enkele maanden na de scheuring
in de zelfstandige sigarenmakersbeweging, een pleidooi ten beste gaf voor
die samenwerking. Hij kon echter moeilijk anders. Rondom zijn sobere en
armoedige woning in het Tolbrugkwartier en op zijn werkplek bij Goulj7y át Baar wist hij zich omringd door sigarenmakers, die als ze al georga-

';~~) DeSègarenmaker, 15juni 1905.
~~) De Tabaksbewerker, januari 1905. De Sigarenmaker. 15 januari 1905.
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niseerd waren, luidruchtig en soms dwingend hun Federatieve gezindheid
uitten.
In januari 1905 maakte hij het, naar de mening van het hoofdbestuur in
Amsterdam, al te bont door in een open brief kritiek te leveren op de samenstelling van het hoofdbestuur. Daar zat geen enkele sigarenmaker van
bezuiden de grote rivieren in, laat staan een Bosschenaar. De Sigarenmaker zag zich tezeer in verlegenheid gebracht om de brief te publiceren. De
Tabaksbewerker maakte daar vol enthousiasme gebruik van en publiceerde de brief wel.'i~ Voor de Federatieven was dit het zoveelste bewijs dat de
afdelingen niets in te brengen hadden en het hoofdbestuur van de 'moderne' bond slechts een centralistische koers wenste. Enkele weken later
werd Van den Wijngaard binnengehaald in de rijen van de Federatieven.
Op 12 mei 1906 werd dan toch een afdeling van de 'moderne' sigarenmakersbond opgericht, zonder Henk van den Wijngaard. Gemakkelijk
ging het de afdeling niet af. Wapenfeiten waren er de eerste jaren niet bij.
Eerst nadat de strijd om meer regelgeving via arbeidscontracten de aandacht van de sigarenmakersbeweging ging opeisen zouden de 'moderne'
sigarenmakers wezenlijke vooruitgang boeken.

Ongetwijfeld heeft men zich in kringen van de afdeling van de 'moderne' sigarenmakersbond een ander begin voorgesteld dan hetgeen in die
eerste jaren ondergaan moest worden. Hoe fel was bijvoorbeeld de reactie
van Federatieleden niet, toen A. Jorissen, wel wat gewend als 'inwoner'
van het Tolbrugkwartier, het waagde tijdens een openbare bijeenkomst
van de Federatie, in debat te gaan met de inleider Reindorp; een stortvloed van scheldwoorden als patser en ploert viel hem ten deel. Jorissen
was al net zo gemeen als Bommer, hoofdbestuurder van de 'moderne' sigarenmakersbond. Er werd geslagen en met stoelen gesmeten en ook de
voorzitter van de vergadering liet zich hierbij niet onbetuigd.3';
Nog maar kort daarvoor had de afdeling van de 'moderne' sigarenmakersbond haar afkeuring uitgesproken over een voorstel van het hoofdbestuur bij stakings- en solidariteitsacties geen geld aan te nemen van Federatieleden. Dat was toch een toenaderingspoging die er mocht zijn.';`~
Het enige waarbij de afdeling van de 'moderne' sigarenmakersbond in
die beginjaren niet slechts toe behoefde te kijken was de reeds aangehaalde actie ter bestrijding van de huisarbeid. De Katholieke Sociale Actie was
initiatiefnemer en meer in het algemeen was de actie er vooral een van ka;2) Ue Tabaksbewerker, februari 1905.
~3) De Sigarenmaker, 24 augustus 1908.
~3) De Sigarenmaker, 23 mei 1908. De Tabaksbewerker, juni 1908.
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tholieke huize. De 'moderne' sigarenmakersbond was de enige niet-katholieke vertegenwoordiger in het comité.
Meer dan de Federatieve tegenhangers stelden de 'moderne' sigarenmakers zich op het standpunt dat gewerkt moest worden aan de geestelijke
verheffing van de arbeidersklasse. De mensonterende toestanden in de
huisindustrie droegen eerder bij tot verdergaande verloedering dan tot de
verhoging van het ontwikkelingspeil en het cultureel niveau van de betrokkenen.
Henri Polak hield zijn aanhang graag voor dat de vakbeweging ook gezien moest worden als "middel tot ontsluiting der geestelijke rijkdommen" voor degenen die er zo lang verstoken van waren gebleven.3s
De'moderne' sigarenmakers ervoeren te vaak in'debatten' met'Vrijen'
en 'Federatieven' dat onvermogen om zich in zakelijke en redelijke argumenten uit te drukken. De Federatieven stoorden zich allerminst aan de
'taaltucht' die Polak de arbeiders zo graag voorhield. In alle opzichten was
sprake van het tegendeel. Scheldpartijen, persoonlijke verdachtmakingen
en soms zelfs vechtpartijen begeleidden de talrijke debatten tussen Federatieve en 'moderne' sigarenmakers in 's-Hertogenbosch. De laatsten beklaagden zich daar vaak over maar stelden zich er ook tegen teweer. De
presentatie van de Federatieve kritiek op het werk van de 'modernen' was
geen toonbeeld van bedachtzaamheid. Op hun beurt hielden de 'modernen' veel meer rekening met de vormgeving. In vergelijking met de opmaak van De Tabaksbewerker was De Sigarenmaker een toonbeeld van
zorgvuldigheid en vakbekwaamheid. Met het taalgebruik was het - ook in
de Bossche gelederen - niet anders gesteld.
Tegenover het onbegrensde vertrouwen in de arbeidersklasse en haar
vermogen tot solidariteit en de ontwikkeling van klassebewustzijn bij het
NAS en de Bossche Federatieven, stond de vaste wil van de 'moderne' sigarenmaker om het 'rauwe' sigarenmakersvolkje te vormen voor en te leiden naar de nieuwe maatschappij. Zelfs onder de scherpste aantijgingen
hield Verhoeven dit staande. Ook de wijze waarop de talrijke initiatieven
van de afdeling werden beargumenteerd, hield zoveel pedagogie in dat dit
bijna tot naastliggend doel van de acties werd.3ó
In de acties en onderzoekingen, gericht tegen de uitwassen van de huisindustrie, gingen de 'moderne' sigarenmakers geen vorm van tegenwerking of wantrouwen uit de weg. Evenzeer was dat het geval rond de deelna-

3s) De Jong Edz., a.w., 61.
~f') De Sigarenmaker, 1913.
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me aan onderhandelingen in het Bossche sigarenbedrijf over arbeidscontracten ten gevolge van de wet op het arbeidscontract uít 1907.
Vooral na 1908 vonden als gevolg van deze omstreden wet in het Bossche nijverheidswezen tal van onderhandelingen plaats, al dan niet gepaard gaande met demonstratieve protestbijeenkomsten in of buiten
werktijd. De confessionele vakorganisaties zagen in de wet een verbetering van de arbeidsverhoudingen. De Federatieven en het overkoepelend
NAS wezen de wet ten principale af. De NVV-bonden stonden er wat ambivalent tegenover. Met de S D A P en het aloude A N W V hadden verschillende 'moderne' bonden nog voor 1907 actie gevoerd tegen zo'n wet. Die
kon immers weinig goeds inhouden voor de arbeidersklasse. NVV-voorman Jan van den Tempel stond voor deze opvatting en waarschuwde in
1906 voor al te langdurige contracten. Daartegenover stond de opvatting
van een al even gezaghebbend 'moderne' vakbondsman, namelijk Jan
Oudegeest. De laatste beschouwde langdurige contracten als een goede
zaak, al was het maar om de ongewisse gevolgen van de conjunctuurgolven voor de arbeiders te beperken. Echter toen bij de in werking-treding
van de wet in februari 1909 enige verbeteringen werden aangebracht,
werd het verschil van mening meer en meer van 'slechts' tactische aard.37

Diezelfde tactische overwegingen hebben naar alle waarschijnlijkheid
de Bossche afdelingsbestuurders van de 'moderne' sigarenmakersbond,
doen besluiten zich toch maar bezig te houden met onderhandelingen in
het Bossche sigarenbedrijf. Er was veel, heel veel willekeur in deze bedrijfstak. Zeer onredelijke boeteregelingen gingen gepaard met talloze
dubieuze ontslagkwesties. Het enige geregelde in de lonen was het feit dat
ze laag waren. Het niet uitbetalen van opgelegde verletdagen met carnaval
en kermis ging gepaard met de vreemdste regelingen rond de kerkelijke
feestdagen. En als een zwaard van Damocles hing boven het hoofd van
iedere sigarenmaker, de zogenaamde uitschotregeling. Deze kwam erop
neer dat hele series sigaren door de meesterknecht tot mindere kwaliteit
werden verklaard. Voor de op stukloon werkende sigarenmaker betekende dit dan, veel minder inkomsten. De hoogte van het loon hield namelijk
verband met de kwaliteit van de gemaakte sigaar. Onderhandelingen over
dit soort aangelegenheden overlaten aan katholieke patroonsorganisaties
en katholieke sigarenmakersbond ging de plaatselijke afdeling van de
'moderne' bond te ver. Dus deed de afdeling eraan mee, al was het maar
om slechter te voorkomen.
De betere tijden voor de 'modern'-georganiseerde sigarenmakers dien~~) Harmsen-Reinalda, a.u.. 106.
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den zich aan toen over de betekenis van collectieve contracten geen meningsverschil meer bestond maar eensgezindheid de toon aangaf. Alle kritiek van de Federatie ten spijt, zouden de bij het NVV aangesloten sigarenmakers toen echt aan gezag en autoriteit winnen. Vooral in de actie
rond het Gemeenschappelijk Program, kortweg GP geheten, zou dat zelfs
in 's-Hertogenbosch ten koste van de nog immer verdeelde Federatie
gaan.38

~ 3. Sigarenmakers in bewegi.ng
a. 'Een verzoek' is dreigen met staking
Na 1910 groeide in grote delen van Nederland de actiebereidheid onder de arbeidersklasse. In het jaar 1913 bereikten de acties een zeker
hoogtepunt. In dat jaar werden door het CBS 427 stakingen geregistreerd. Meer dan 900.000 stakingsdagen werden geteld. Vakorganisaties, aangesloten bij het N V V speelden een zeer belangrijke rol. In diverse
bedrijfstakken werden al even belangrijke resultaten geboekt op het gebied van de arbeidsvoorwaarden. Dat was het geval in het grafisch bedrijf
maar ook in de bouw- en kledingsector. Min of ineer vanzelfsprekend was
het al dat ook het sigarenbedrijf toneel was van heel wat beweging. Tussen
1910 en 1914 kende deze bedrijfstak zelfs een van zijn meest turbulente
periodes. Vanaf het najaar in 1912 tot in het voorjaar van 1913 stonden
de acties rond het zogenaamde Gemeenschappelijk Program centraal. In
de laatste maanden van het jaar 1910 was het program gepresenteerd als
een gezamenlijk plan van de vier vakorganisaties in het sigarenbedrijf.
Prioriteit in het plan had een algehele verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Het Gemeenschappelijk Program paste geheel in het algemene
streven van de vakorganisaties tot meer regelgeving in het sigarenbedrijf
te komen. Loonregelingen per plaats en bijvoorbeeld afspraken over
doorbetaling van feestdagen hadden voor 1910 de gemoederen in het sigarenbedrijf ineermaals beroerd.~y

Er waren werkgevers, die zichtbaar moesten wennen aan arbeiders die
meer loon 'eisten'. Dat was bijvoorbeeld het geval met mevrouw Strijbosch, eigenaresse van één van de kleinere sigarenfabriekjes in 's-Hertogenbosch. Op 9 maart 1907 richtten de sigarenmakers van dit bedrijf zich
'i~) De Sigarenmaker, 1913-1914. De Tabaksbewerker. 1914.
i`~) De katlwlieke Tabak.tibetcerker, 1907-1910.
Ue Sigarenmaker, 1907- I 910.
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tot de eigenaresse met een verzoek om meer loon. Mevrouw Strijbosch
reageerde fel. Het 'verzoek' om de loonsverhoging stond volgens haar gelijk met het dreigen met staking. Vier georganiseerden werden ontslagen.
Twee van hen waren lid van de 'moderne' sigarenmakersbond. De twee
anderen waren notabene lid van de katholieke sigarenmakersbond. Een
conferentie waar de besturen van de beide bondsafdelingen zich het lot
aantrokken van de ontslagenen baatte niet. Mevrouw Strijbosch hield vast
aan het ontslag en van loonsverhoging was al helemaal geen sprake.~~
Of inevrouw Strijbosch de opzet heeft gehad, mede namens haar collega-fabrikanten, een zeker voorbeeld te stellen, is niet duidelijk. Als dat al
het geval was geweest, ze slaagde niet in deze opzet. Het aantal acties op
Bossche sigarenfabrieken zou slechts toenemen. Een enkele maal zou het
tot staking aanleiding geven. Vaker werden geschillen door conferenties
opgelost. Het zou te ver gaan alle kwesties met name te benoemen maar
één gegeven werd met het jaar duidelijker, de vakbonden kropen uit hun
schulp, waarin ze gedurende enige jaren na de spoorwegstakingen verkeerd hadden.
In 1908 vonden bijvoorbeeld acties plaats bij de Grma's H. de Leeuw en
Noest. Bij De Leeuw was sprake van uitsluiting nadat de werknemers niet
akkoord waren gegaan met een voorstel van de werkgever om een beperkt
deel van de eisen, overwegend op verhoging van het loon gericht, in te willigen. De kwestie moest worden opgelost door middel van arbitrage. Volgens de lezing van De Leeuw dreigde er'sabotage' van de zijde van de Federatieven. Tussenkomst van de Kamer van Arbeid èn de r.k. Patroonsorganisatie droeg er toe bij dat De Leeuw uiteindelijk bereid was tot een
compromis. Loonsverhoging ging gedeeltelijk door en ook de uitsluiting
van enkele gevreesde Federatieleden werd opgeheven.`~1

Aanzienlijk meer turbulentie was er tijdens een actie bij de firma Noest
in januari 1908. Slechts zeven sigarenmakers waren er bij betrokken,
maar omdat de staking 'ontsierd' werd door enkele onderkruipers kreeg
deze een langdurig vervolg. Nog in de maand mei deed de afdeling van de
Federatieve sigarenmakersbond een manifest uitgaan onder de Bossche
bevolking waarin de onderkruipers op niet mis te verstane wijze aan de
schandpaal werden gezet. iVleer dan vijftien stakingsweken waren er voorbij toen Jansen in De Tabaksbewerker zijn gram van zich afschreef. De onderkruipers werden met naam en toenaam te kijk gesteld. Zowel de afde;") De Kathalieke Tabaksbewerker, 16 maart 1907.
ti~) UeSigarenmaker, 11 april 1908.
De Katholieke Tabaksbeu~erker, april 1908.
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ling van 'St. Petrus' als die van de Federatie riepen de bevolking op met de
'meeste verachting op de vier personen neer te zien'. Bernard Jansen
schreef over hen: "En nu vraag ik mezelf af, wanneer zal toch de tijd aanbreken, dat de arbeiders zulke vuile streken niet meer uithalen? Gezamenlijk gaan de arbeiders in strijd om hun toestand, die toch zoo slecht is,
te verbeteren, en nauwelijks zijn ze buiten de fabriek of inen ondervindt al
dat er verraders zijn".42
Dat de vier 'onderkruipers' het in de tijd daarna hebben moeten ontgelden, spreekt vanzelf. Dat was ook het geval met het bedrijf van Noest. Dit
bedrijf behaalde niet veel meer dan een Pyrrhus-overwinning. Over zijn
bedrijf werd immers een boycot uitgeroepen, door zowel de 'moderne',
Federatieve als katholieke sigarenmakersbonden.
Weinig of geen bedrijven ontkwamen aan de enthousiaste stemming die
de vakbondsbestuurders ten toon spreidden in hun activiteiten. Elk Bosch
sigarenbedrijf kwam vroeg of laat wel voor het feit te staan dat een of andere loonregeling getroffen moest worden met de bonden. De diepgaande
ideologische verschillen ten spijt traden de vakorganisaties toch veelal gezamenlijk op.
In december 1909 kwam er zo een loonregeling tot stand die alle Bossche sigarenbedrijven omvatte. Vooral in katholieke en 'moderne' kring
was men blij met dit resultaat. In het bijzonder voor De Katholieke Tabaksbewerker was het voorpaginanieuws. 'St. Petrus' was immers een van de
twee grootste afdelingen van de katholieke sigarenmakersbond. Daarom
werd het gegeven van een loonregeling min of ineer als voorbeeld gezien
voor meer gestructureerde afspraken over de arbeidersvoorwaarden in
het sigarenbedrijf. 'St. Petrus' opteerde tevens voor een zogenaamde
vakraad. Een maandelijks overleg van vakorganisaties en patroonsbond
moest aan het "aanhoudend confereeren, te pas en te onpas voorkomend" een einde maken.~j
Merkwaardig was de houding van de Federatie in deze kwestie. Landelijk gezien stonden de bij het NAS aangesloten organisaties op het standpunt dat het afsluiten van arbeidscontracten de directe actie bemoeilijkte.
Kolthek, zo ongeveer de ideoloog van de 'onafhankelijke' vakorganisatie,
hield een arbeidersschare van omstreeks 700 injanuari 1909 voor dat arbeidscontracten geen echte verbetering brachten in het leven van de sigarenmakers. Rond diezelfde tijd schreef een niet nader genoemde auteur
in De Tabaksbewerker een artikel onder de titel'Directe actie'. De teneur
~2) De Tabaksbewerker, 9 mei 1908.
;~) De Katholieke Tabaksbewerker. 2 december 1909.
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en castberaden, u:ct de hnnden in deo zxk,onzeo str:id
zouden cocroa. R'ij durcen dan ook met do mcestu
beslistheid cerklaren. dat door de stsàers nog nietn

niete doen oL~t de stad in hei mecat gmnte gevaar
brcngen ?
In cen vorig mnnif~st LeLbea vvij u kenois gegeven
can de motieven, dio Let o. i. noodzakelijk maakten
om tegenover do onmenschelijke houding ran den hcer
U:mlmij de werkataking te pmc!umceren. Ieder zel
hot tocó met ona ceas zqa, dat mcn trgea dergetijke
s;echte arbeicLroeetanden in ven.et moet komen. Ea
cvanneer wq lange den weg der rede ons rocht niet

nnredrlijks Rebecrd is. En dat geeft ans mood, dnt
taunt drn e:nst van onzon strijd, bewijst dat ivij meí
onze JfNI mensrhen cen rechtvaardigezaakcrn3edigrn,
een zaslc, die het daglicht kan verdragen en den toets

kunnoa verkrijgen, dan ia óet tocó ons rechtom tegen
eea dergelqk patrooa te zeggen : R'ij werken aiet voor
u oE ge zult oav betere nrbeidevoorwaarden es cen
goede bebanleling moeten garnndeemn.
En waar
Goulmy nu bleek een man te zqn caa tirnmie, die

politiebureau. Het recht vm den arbeider wordt op
de mceet ouvermtwoordelqke wqze vertmpt Deartegen
.noet fmnt gemmkt worden ! En wnsr wq ale inqer.etene
(omdat xv etxken zqnl het niet ktumea belatten, daar

trote allea epeculeerde op den aood zqner erbeideta,
die door zijn iadustriealo aanleg optmd als eem m~n
zonder karakter, daar kuanen wy aiet l-erklareq dat
er zon'a groot kor(is politie nanwezig is, wat aiets
anden doet eL oaze etad in opxhudding brengen,
mear bovendien tegen de etakera zoodauig oytreedt,
dat het oind rr van zoek ia. ~Vmrvoor isdxtnondig?
7.ijn de e',akera dan zulko Lnoawichten? ~Cnrdt dror
hun nptreden cen kzaehtdadig ingrijpea dor politie
nucxlig? Ioder xal dat moeten ontketmea. „Ueetakera
zijn kdm", wordt van mond tot mond gezcgd en aLt
de politiemauneu eea hunnepoetenmpportuitbrengen,
dm moot dit luiden: F.'r ia aiets le doea.

der critick rreerstaan.
ltedeburgers! Op barbaarsche cvijse worden wij behnndcld. AIs tvij ocen stilstaaa rocpt de politio :„doorloopen!" Durf je te r.eggen: „Ik muet daarhecn;'dan
heeft men een vecbaal o( wordt meegeaomea nnnn c~t

richten wij ana tot de ganache burgerij, opdnt zij óaar
proteat late hooma ena dea butgemeeater en Commissnru van politic. Near óoi hier due alleea geldt een
elopzettea ven den erbeid bij een patmm, die onhaadelbmar ís, zel(a om met de menacóea te onderhmdelen,
eischen wij dan ook dat a~ij, oatdnt rc{[ rlaken, niet zoti n
ceu afarhuwelijke behandolin g oadervinden van do politie.
li'ij geven echter do venekering dat, hoe do politie
ook optrcedt, oaze etrijd er niet door gebrokeu znl worden. Daarvoor zijn nnza mannen te innlg overtuigd van
bun gord recht. Vl'ij zijn menachen en willen ook als
zonda::ig behandrld worden, zoowel door de politie ale

Daartegen, medeburgere, is uwenqds een krachtig
ptvteat gewettigd. ( ,oulmq mag aiet zooveal gezng
hebben, dat op zijn wenk Iwodenien menechen gevear

door den aignreníabrikant Coulmq. Ifet beete proteat
dnt de burgerij kan uitbmagon ia, om zonvcal nls ia
hnar varmogen ie financieel te eteunen, in do vnete
overtuiging, werkxeam te zija in óei belangderarbaiders. Ifet zij zoo!

loopen to worden neergeeabekl of dour de panrden vez-

Nal. Fed. v: Slgarenmskery afd.'s IIoach.

Afb. 9. Parntlel van cie Federatie van sigarenmakers en tabaksbewerkers afd. 's-Bosch, waarin de Bossche bevolking op de hoogte wordt gesteld can de siaking bij Goulmy 8 Baar in
rnaart 1914.

van het artikel wordt verduidelijkt door het volgende citaat: "Ook wij zien
meer heil in vlugge bewegingen rechtstreeks tegen het patronaat gericht
en hebben steeds zulks gepropageerd. Wij walgen van de pseudo-arbeidersgezindheid der hierboven bedoelden 'derden', de alles op de lange
baan schuivende kletscolleges".`~4
De houding van de Bossche Federatieven kwam daarmee sterk overeen.
"Wij doen er niet aan mee om zijde om de boeien te wikkelen, die de werkers eenmaal aangedaan zullen worden": luidde de aanhef van een pamflet dat de Federatieve afdeling in januari 1909 onder de Bossche bevolking verspreidde. De 'moderne' bond, die het in het pamflet bekritiseerde
ontwerp-collectief contract als mijlpaal betitelde, was woedend over deze
anarchistische aktie. De Federatie had het bewuste pamflet ook in verscheidene centra van de sigarenindustrie in Brabant verspreid. 'Vuiligheid' wierp men de Federatieven toe.`~S
Veel meer kon de afdeling van de 'moderne' sigarenmakersbond niet
stellen tegenover de Federatieve afwijzing van arbeidscontracten. "De
moderne leiders sollen met de werklieden, gebruiken ze voor nullen, ze
verrichten bedriegerswerk, ze zijn dus bedriegers, in het geheim konkelen
ze achter de ruggen der arbeiders, een stelletje gelukzoekers zijn het, die
de arbeiders in het moeras trappen om hun salaris maar op te strijken",
luidde het harde verwijt dat de Federatie de 'moderne' leiders deed.

Met de feitelijke machtsverhoudingen in het Bossche sigarenbedrijf
hield de Federatieve afdeling toch onvoldoende rekening. Hoezeer de
'moderne' sigarenmakersbond in de landelijke verhoudingen ook gangmaker was in de propaganda voor collectieve contracten, onder de Bossche omstandigheden was de toestand anders. De afdeling van de katholieke sigarenmakersbond was er de belangrijkste pleitbezorger voor regeling van arbeidsvoorwaarden op contractbasis. Omstreeks 1909 was de
afdeling van de 'moderne' sigarenmakersbond er een van zeer bescheiden afineting.
b. Het Gemeenschappelijk Program
In oktober 1910 vermeldde De Sigarenmaker voor het eerst de inhoud
van een Gemeenschappelijk Program ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de bedrijfstak. De derde vakbond in Nederland, de bij
het NVV aangesloten'Nederlandschen sigarenmakers- en tabaksbewer~4) De Tabaksbewerker, 27 januari 1909.
}') DeSigarenmaker, 3 februari 1909.
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kersbond' voerde het initiatief. Met liefst 3313 leden,4ó merendeels lid
geworden vanuit de meest strijdbare tradities, zoals die het sigaren- en tabaksbedrijf kenmerkten, zou de 'moderne' sigarenmakersbond ook
steeds de richting aangeven op de lange weg die naar effectuering van dit
Gemeenschappelijk Program moest leiden.
Het Program was ambitieus van inhoud. Eerste eis was afschaffing van
de huisarbeid, die van algehele aard diende te zijn of het nu voor rekening
van de patroon was of op eigen initiatief van de sigarenmaker gebeurde.
Een goed geregeld leerlingstelsel waarbij uitgangspunt diende te zijn dat
de werkgever de leerling rechtstreeks aannam was een ander belangrijk
punt. Genoemde eis werd als volgt gemotiveerd: "Het is ons oordeel, dat
in de naaste toekomst een einde moet komen aan het exploiteren van goedkope werkkrachten waartoe de sigarenmaker verplicht is, wil hij een loon
verdienen waarvan hij met zijn gezin kan bestaan bij welken toestand hij
bovendien nog blootstaat aan het gevaar, dat dezen elken dag, voor het
vertrek van zijn jongen, beduidend kan worden verslechterd". Beperking
van de arbeidsdag tot maximaal 10 uur werd geëist omdat een langere arbeidsdag schadelijk en nadelig was; vooral in de tabaksindustrie " waar de
schadelijke tabaksstoffen van grooten invloed zijn op het leven en gezondheid der werklieden".

Een goede loonregeling waarbij een algehele loonsverhoging centraal
diende te staan was een volgend programmapunt. De stijging van de levensmiddelenprijzen moest gecompenseerd worden terwijl de afschaffing
van huisarbeid en de doorvoering van de 10-urendag al evenzeer tot inkomensverlaging zouden leiden. Op vele bedrijven, niet in de laatste plaats
in 's-Hertogenbosch bestonden nogal wat grieven ten aanzien van onbetaald werk, contributies, onvrijwillig verzuim e.d.
Die misstanden dienden volgens het Gemeenschappelijk Program te
verdwijnen. Ten slotte werden in het Gemeenschappelijk Program ook de
nodige verlangens geformuleerd met betrekking tot de kwaliteit van het
materiaal waarmee gewerkt moest worden en in het verlengde daarvan
werd afschafGng van de zogeheten uitschotregeling gevorderd. ~7
Het Gemeenschappelijk Program paste eigenlijk geheel in de ontwikkeling die zich al enige jaren in het sigaren- en tabaksbedrijf uitte: meer
structuur, meer reglement en voorspelbaarheid van de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden. Willekeur was nog steeds troef op tal van bedrijven en daaraan moest een einde komen.
Als bijvoorbeeld al sprake was van loonregelingen - te 's-Hertogen}~) De Sigarenmaker, 22 oktober 1910.
;' ) De Sigareamaker, 15 april 1911.
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bosch kwam er een minimumloonregeling voor alle Bossche sigarenbedrijven in 1911 - dan was het toch nog veelal gebruikelijk dat van plaats
tot plaats en van streek tot streek de loonhoogte uiteen liep. Zeker staken
de lonen in het zuidelijke sigarenbedrijf ongunstig af ten opzichte van die
in het noorden van het land. Een nieuwigheid mag het dan ook zeker genoemd worden dat op initiatief van de 'moderne' sigarenmakersbond een
clausule aan het GP werd toegevoegd waarin een voor alle plaatsen gelijk
loon werd geëist. Zo ongebruikelijk en geavanceerd was dit idee dat het
zelfs binnen de vier organisaties tot het nodige debat en misverstand aanleiding gaf.4~
Bij de patroonsorganisaties stuitte het Gemeenschappelijk Program op
tegenstand en onwil. De beide katholieke patroonsbonden meenden gezien de "overdreven eischen, onmogelijk tot bespreking over uitvoering of
inwilliging te kunnen overgaan".49
De actie voor het Gemeenschappelijk Program ging van start in atigustus 1910. Veel voorlichting, veel propaganda onder de werknemers in
sigaren- en tabaksbedrijven, maar van verdergaande acties kon nog geen
sprake zijn. Er was de onwetendheid onder het sigarenmakersvolk, de onwil bij de patroons en niet in de laatste plaats het debietrecht dat de gemoederen van allen die belangen hadden bij en in de sigaren- en tabaksindustrie lange tijd bezighield, die er voor zorgden dat eerst in maart 1912
het Gemeenschappelijk Program haar actualiteitswaarde heroverde.
Bij het debietrecht ging het om een soort voorbode op de tabaksaccijns
zoals die na 1920 zou worden ingevoerd. Temidden van zoveel klassentegenstellingen vonden patroons- en werknemersorganisaties elkaar in een
afwijzende houding ten opzichte van het door de regering voorgestelde debietrecht, althans met de mond en op schrift werd zo'n standpunt beleden.
Tot innige samenwerking kwam het niet tussen beide belangenorganisaties.

Het belang bij niet-invoering van het debietrecht lag natuurlijk voornamelijk bij de ondernemers. Daarentegen koesterden de werknemersorganisaties tezeer het zo verse Gemeenschappelijk Program om het - tijdelijk
- op de achtergrond te laten drukken voor iets wat allerminst het eerste
belang van werknemers was. In vakbondskringen zal men zich meer gelegen hebben laten liggen aan het feit dat nu de voortgang in de besprekingen rond het Gemeenschappelijk Program belemmerd werd.
38) Van der Hoeven, De.ltederlandschesigarenmakers- en tabaksbeaoerkersbond, zijn toerken en
streven, 69.
}`') Van der Hoeven, a.w., 71.
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In maart 1912 werd de actie echter volledig uit de vergetelhoek gerukt
door een initiatief van de gezamenlijke vakbonden. 'De Vereeniging van
Sigarenfabrikanten te Amsterdam' werd op 26 maart de wacht aangezegd. De 'moderne' bond stond er goed voor in Amsterdam. Met 1120
leden in de hoofdstad liet de 'moderne' bond de andere ver achter zich.
Immers de Federatie telde er 'slechts' 250 en de beide christelijke bonden gezamenlijk 50 leden!SO Het had slechts overleg en vergaderen tot
gevolg. Toonden de georganiseerde Amsterdamse patroons in eerste
aanzet de neiging een conflict te willen vermijden en dus een tegemoetkomende houding te willen innemen, die neiging verdween nadat de patroons over geheel Nederland tot het gezichtspunt waren gekomen: "Dat
de arbeidsvoorwaarden in de sigarenindustrie moeten worden verbeterd,
doch dat men van oordeel is, dat een dergelijke verbetering alleen mogelijk is bij een verhooging van de verkoopprijs van sigaren".
Het geduld van de vakbonden werd tot het uiterste op de proef gesteld.
Kroniekschrijver Van der Hoeven spreekt in dit verband over een "nieuwe lijdensweg van corresponderen, overleggen en praten".

Vooral de 'moderne' bond werd het geduld opbrengen te veel, vandaar
zijn voorstellen tot partiële stakingen. Die werden door de andere bonden overgenomen. Als bolwerk van de 'moderne' sigarenmakersbond
werd Amsterdam tot stakingsgebied van de 'moderne' bond verkozen.
De ' moderne' bond stelde voor, Eindhoven als bolwerk van de katholieke
sigarenmakersbond, tot stakingscentrum in het Zuiden uit te roepen. De
r.k. bond zag zich daardoor aardig in verlegenheid gebracht omdat het
grote aanta] leden in Eindhoven de eigen weerstandskas in gevaar
bracht. Daarom werd de voorkeur uitgesproken voor 's-Hertogenbosch
als stakingsgebied voor het Zuiden. Daar was het ledental van de katholieke bond niet van die grootte, dat daardoor de weerstandskas van deze
organisatie in moeilijkheden zou komen. De 'moderne' bond bleef hier
tegen, waarmee al tijdens de voorbesprekingen een belangrijk conflict
was gerezen binnen het organiserend comité.sl
De maand november in 1912 zou een zeer turbulente tijd worden. Tegenover de weinig voortvarende houding der patroonsorganisaties nam
de radicalisering in kringen van het sigarenmakersproletariaat vormen
aan die ieder moment kon ontladen in acties. De stijging van de kosten
van levensonderhoud in die dagen was daaraan allerminst vreemd. Op 3
oktober kwamen alle periodieken van de verschillende sigarenmakers'~~~ Van der Hoe~en, a.w.. 72.
'~) Van der Hoeven, a.u~.. 72-73.
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bonden met het bericht, dat de patroonsorganisaties eigenlijk alleen wilden praten over een loonregeling. Al het andere was de ondernemers te
duur. Over het leerlingwezen wilde men afzonderlijk overleg.iz
Voor de vakbonden was de maat meer dan vol. Zoals in november zou
blijken, was het moeilijk de leden nog langer alleen getuige te laten zijn
van onderhandelingen en briefwisselingen. Op 7 november publiceerden de gezamenlijke vakorganisaties in hun periodieken een brief, waarin de ondernemers in niet mis te verstane taal de wacht wordt aangezegd.
"Daarom moeten wij in het volle besef onzer verantwoordelijkheid, U
doen weten dat, nu onze vredelievende pogingen om tot verbetering te
komen hebben gefaald, er in Den Bosch en Amsterdam bij de leden
Uwer vereenigingen de arbeid zal worden gestaakt en dus op maandag
11 november a.s. in deze beide plaatsen de arbeid niet zal worden hervat". De brief was gedateerd op 30 oktober. De leden konden zich opmaken voor de strijd en deden dat zowel in Amsterdam als in 's-Hertogenbosch met een enthousiasme dat zowel de 'moderne' als de katholieke sigarenmakersbond in behoorlijke verlegenheid zou brengen. Immers, de
patroonsorganisaties reageerden opnieuw.
De Amsterdamse patroons gingen, zoals reeds beschreven, zover dat
op belangrijke onderdelen invoering van het GP bespreekbaar kon zijn.
De zuidelijke katholieke patroons kwamen met het voorstel, vooruitlopend
op een nieuwe loonregeling, een tijdelijke loonsverhoging van 50~o toe te
passen en voor de overige punten een arbitragecommissie in het leven te
roepen.s~

In Amsterdam vond een uitermate roerige gecombineerde ledenvergadering plaats van de gezamenlijke vakorganisaties. Een groot deel van de
leden liet weten het niet met de zienswijze eens te zijn die de hoofdbesturen van de organisaties innamen. Deze waren - op het Federatieve
bestuur na - van mening dat een compromisvoorstel van de Amsterdamse
patroons aanvaard moest worden. Een stakingsultimatum was het onderwerp van roerige en soms emotionele discussies. Vooral het hoofdbestuur
van de 'moderne' organisatie had stof tot nadenken. Liefst 554 'modern'-georganiseerde afgevaardigden spraken zich tijdens deze vergadering uit voor staken, 503 aanwezige 'moderne' afgevaardigden stemden
tegen staken. Alleen door toedoen van de confessioneel-georganiseerde
sigarenmakers werd een meerderheid gehaald voor het voorstel van de
besturen.
'~) DeKatholiekeTabaksbewerker.3oktober

19l'2.
'3) DeKatholieke Tabaksbewerker, 7 nocember 1912.
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Daarop greep het hoofdbestuur van de 'moderne' bond in. Weliswaar
was er in aantal stemmen een meerderheid voor staking maar drie organisaties hadden zich in meerderheid tegen staking uitgesproken. Bovendien
was een groot deel van de ' moderne' leden niet ter vergadering aanwezig.
Voor het hoofdbestuur van de groeiende N V V-bond was dit genoeg reden
om, tegen de stemming in, te besluiten zonder stakingsactiviteit met de
.Amsterdamse patroons te gaan praten.'~
c. "Er was geen gooien met de muts naar"
Nog gecompliceerder was de toestand in 's-Hertogenbosch. Het voorstel van de zuidelijke patroons was op algemeen verzet gestuit, zowel van
leden als hoofdbestuurders. Toch was men ook hier op 8 november akkoord gegaan met de patroons een eventuele actie, geproclameerd op
maandag 11 november, met acht dagen uit te stellen. Door De Katholieke
Tabaksbeu~erker werd op 16 november geschreven, dat de toestand in 'sHertogenbosch in het begin van die week hoogst ernstig was. De leden wilden van uitstel niets weten en op 11 november werd er op een groot aantal
Bossche sigarenfabrieken gestaakt. Liefst acht hoofdbestuurders hadden
op die buiige maandagmorgen nog geprobeerd de leden van actie af te
houden. Het lukte niet, of, zoals dit blad plastisch omschreef: "Er was
geen gooien met de muts naar".''' Spontane vergaderingen en manifestaties op straat onderstreepten de strijdbaarheid van de sigarenmakers
slechts.
!Vadat hoofdbestuurders van de 'moderne' en katholieke bonden een
800-koppige menigte hadden gewaarschuwd voor het feit dat niet gehoorzamen geen uitkering betekende, was er volgens De Tabaksberoerker
slechts protest en van een dergelijke hardhandigheid dat men de hoofdbestuurders daarop te lijf wilde gaan.'~ Op 16 november schreef dit blad
dat de stemming onder de stakers uitstekend was. Genoemd orgaan zag de
opstandigheid van katholieke en moderne leden ten opzichte van hun
hoofdbesturen met het nodige leedvermaak aan. De Federatie, waarvan
De Tabalrsbewerker het orgaan was, was dan misschien niet zo enthousiast
over de inzet van de actie, de spontane uiting van strijdbaarheid en solidariteit moet deze syndicalistische organisatie veel genoegen hebben gedaan.'''
'~I DeSigarenntaker, 7 november 1912.
''') De IAa~holieke Tabak.cbe~cerker. 16 november 1912.
'~'1 De Tahakebeecerker. 16 november 1912.
") De Tahaksbetcerker. 16-23 no~ember 1912.
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Zelfs De Katholieke Tabaksbewerker sprak op 23 november over een
voorbeeldige geest onder de stakers.'s Echter er kon niet mee voorkomen
worden dat de druk uit ondernemerskringen en - wat in die dagen van zo
mogelijk nog meer gewicht was - van het episcopaat onder leiding van
Mgr. Van de Ven, zo groot was geworden ten behoeve van arbitrage dat
omstreeks 25 november een ledenvergadering van de R. K. Tabaksbewerkersbond in 's-Hertogenbosch plaatsvond die een arbitragevoorstel tot inzet had.
Eerder hadden de hoofdbestuurders van de R.K. bond nog uitermate
afwijzend gereageerd op een arbitragevoorstel dat de zuidelijke patroons
op hun beurt weer ingefluisterd hadden gekregen van hun invloedrijke
geestelijk adviseur L. van Aken. In feite betekende dat voortduríng van regelloosheid en wellicht een sanctionering van loonsverlaging. De patroons
mochten dan met de mond de intentie van het GP hebben onderschreven,
hoe anders was niet hun praktisch handelen. Er was geen uog en geen oor
voor de moeilijke positie waarin talrijke sigarenmakersgezinnen waren geraakt als gevolg van prijsverhogingen, die inmiddels al de 200~o hadden
overschreden. Intimidatie door uitsluiting van sigarenmakers in Boxmeer,
Breda, Venray en Oosterhout was tot dan toe slechts het antwoord geweest
op de gerechtvaardigde acties van sigarenmakers.'y

De tussenkomst van Mgr. Van de Ven was nodig om de r.k. hoofdbestuurders zover te krijgen om desnoods tegen hun leden in de weg voor
arbitrage vrij te maken. Zulks gebeurde nadat op 22 of 23 november de
zuidelijke patroons, in een vergadering te Eindhoven, zouden besluiten in
geval van verdergaande acties tot uitsluiting over te gaan. Daarvan gehoord hebbende kwam de bisschop met zijn verklaring dat "het niet op
den weg lag van een R. K. organisatie om het wapen der werkstaking of uitsluiting te hanteeren". De katholieke sigarenmakersbond organiseerde
rond diezelfde tijd een vergadering, die weliswaar met ongekende hoeveelheden protest verliep maar waarop toch met 185 tegen 163 stemmen
akkoord werd gegaan met arbitrage.~~
Het besluit kon overigens slechts genomen worden nadat hoofdbestuurder Kok beweerd zou hebben dat Federatieven en 'modernen' zich op ledenvergaderingen eveneens voor arbitrage hadden uitgesproken, aldus

s~) DeKathotieke Tabaksbewerker, 23 november 1912.
''~) DekatholiekeTabaksbewerker, 16november 19l'2.
`'") DeKathuliekeTabaksbewerker.l4december1912.
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de rivaliserende Sigarenmaker.b1 Frappant detail was het dat deze bewering niet echt bestreden werd in De Katholieke Tabaksbewerker.b2
Vooral hoofdbestuurder Kok moet in de weken daarvoor onder grote
druk gezet zijn door zijn meerderen. Immers nog enkele weken daarvoor
had hij arbitrage pertinent en categorisch van de hand gewezen. Het feit
dat de bisschop ook de zuidelijke katholieke patroonsorganisatie gekapitteld had vanwege haar plannen tot uitsluiting was voor Kok aanleiding te
verklaren dat hij zich "zeedelijk verplicht" achtte arbitrage te verdedigen
of desnoods met steun in de rug van het hoofdbestuur door te zetten.ó3
Nadat dit besluit kenbaar werd gemaakt aan vertegenwoordigers van de
samenwerkende organisaties, voelden dezen zich op hun beurt in een
dwangpositie gebracht. Niet akkoord gaan met arbitrage betekende dat de
katholieke bond alléén door zou gaan. Een arbitrage-commissie zonder
'moderne' of Federatieve invloed zou er het gevolg van geweest zijn. Uitsluiting van 'moderne' en Federatieve bondsleden die in een minderheidspositie zouden doorstaken tegenover katholieke leden was evenzeer
een overweging, die de Federatieven en 'modernen' deden besluiten "om
eenheidswille" met arbitrage akkoord te gaan.ó4
Met pijn in het hart gebeurde het overigens. Van de gezamenlijke Bossche afdelingen hadden zich maar liefst 490 leden tegen arbitrage uitgesproken en slechts 203 voor.~s De hiërarchie van de R.K. Kerk bleek
echter sterker, temeer omdat de bestuurders van de R.K. Tabaksbewerkersbond met weinig strijdervaring aan een stakingsavontuur hadden
moeten beginnen, dat de bond bovendien in financiële problemen had
kunnen brengen.
Hoe groot de onvrede onder alle bondsleden ook was, op 25 november
1912 ging er een schrijven naar het bestuur van de'R.K. Zuidelijke Bond
van Tabaks- en Sigarenfabrikanten' waarin ondermeer was geformuleerd:
"Wij deelen U mede, dat de door Uwe organisatie bij ons gedane voorstellen bij schrijven van 13 en 19 november, door ons niet kunnen worden
aanvaard, en wij onze voorstellen vervat in het Gemeenschappelijk Program, blijven handhaven. Echter zijn wij bereid om het geschil het welk
hieruit is ontstaan aan de beslissing eener commissie van arbitrage te onderwerpen".~~
fi~) DeSigarertmaker, ld december 1912.
iiz) DeKatholiekeTabakshefeerker.december 1912.
h'i) De Katholieke Tabaksbetc~erker, 30 november 1912.
h}) DeSigarenmaker.7 december 1912.
f') DeSigarenmaker.t.a.p.
~) De Katlwlieke Tabaksbe~oerker. 30 november 1912.
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"De Bisschop die wikt en beschikt is dus de hoogste organisatieautoriteit" beet De Sigarenmaker op 30 november nog van zich af.67 Op diezelfde dag waren echter de laatste stakers in 's-Hertogenbosch weer aan het
werk gegaan.f'~

In katholieke vakbondskringen was de verbittering groot. De stemining
onder de Bossche sigarenmakers tijdens de stakingsdagen was uiterst
strijdbaar. Tijdens de vergadering waarop de katholieke hoofdbestuurder
Kok een poging had gedaan zijn leden te 'winnen' voor het arbitragevoorstel was er gevochten, met stoelen gegooid en volop gescholden. De
Federatie dreigde garen te spinnen bij de gedwongen terugtocht van de
katholieke sigarenmakersbond, terwijl ze eigenlijk een ondergeschikte rol
had gespeeld tijdens de lange actieweg van het Gemeenschappelijk Program. Gezichtsverlies ten opzichte van de radicalere collega-bonden werd
gevreesd. Ongewoon fel waren daarom de verwijten gericht aan de geestelijk adviseur van de zuidelijke katholieke patroonsorganisatie, Prof. L. van
Aken. In Het Patroonsbladhad deze het standpunt ingenomen dat de bonden in de arbitragecommissie een onwillige houding aannamen.ó9 Van
Akens autoriteit als geestelijke was ditmaal geen beletsel voor De Katholieke Tabaksbewerker om hem 'draaien en liegen' te verwijten. "Het artikel
van Prof. van Aken moet dan ook op ieder onbevooroordeeld lezer den indruk maken, dat het geschreven is enkel om de houding der Patroons in
deze, die er een is van aperte kwade trouw goed te praten, voorzover dit
voor ingewijden nog gelukken kon".
De patroonsorganisatie werd verweten dat ze niet echt open stond voor
onderhandelen over het Gemeenschappelijk Program. Hun eigen voorstellen moesten uitgangsptmt zijn in de vergaderingen van de arbitragecommissie, waarin de voorzitters en secretarisfunctie uit kringen van de
zuidelijke patroonsorganisatie dienden voort te komen. Het artikel eindigde met: "Neen, het is er hen om te doen, zoo weinig mogelijk toe te geven,
erger nog, zelfs van dat weinige wat de werklieden verdienen, nog wat af te
trekken ten hunnen voordele. Zoo'n bond noemt men dan den R.K. (~)
Zuidelijke bond van Tabaks- en Sigarenfabrikanten. Wie wint zaait, zal
storm oogsten".70

In de loop van de volgende maanden zou blijken dat de afwikkeling van
het onderhandelingsproces misschien niet steeds rimpelloos verliep maar
~' ) De Sigarerzmaker, 30 november 1912.
~~) De Sigarenmaker, 7 december 1912.
~9) Het Patraonsblad, ] 4 december 1912.
~~) De Katholieke Tabaksbewerker, 21 december 1912.
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het ging wel in een richting die gunstig was te noemen voor degenen die het
Gemeenschappelijk Program tot inzet hadden gemaakt.
Het was ook de 'R.K. Patroonsbond van Tabaks- en Sigarenfabrikanten in het bisdom 's-Hertogenbosch' opgevallen dat het comité van vakbondsvertegenwoordigers dat leiding gaf aan de actie voor het GP geen
greep had op de strijdbare sigarenmakers in 's-Hertogenbosch. Alle pogingen tot overtuigen van de vakbondsvertegenwoordigers ten spijt waren
ze, zoals reeds gememoreerd, op 11 november toch in staking gegaan. Zo
strijdbaar als de sigarenmakers zich opstelden, zo geprononceerd was ook
het optreden van de Bossche sigarenfabrikant Alphons Houtman. Hij was
met Van Aken en de Eindhovense sigarenfabrikant Mignot de belangrijkste woordvoerder in het onderhandelingsproces rond het GP. Zijn fabriek
ontkwam dan ook niet aan de staking. Zowel Eugène Goulmy als Maurits
Azijnman hadden zich al in een vroeg stadium achter Houtmans standpunt - en dat van de 'R.K. Patroonsbond' - gesteld dat van tegemoetkoming aan het dure GP geen sprake kon zijn. Dat zelfs, déze doorgaans tegemoetkomende fabrikanten zich zo loyaal met het onwrikbare neen van
de 'R.K. Patroonsbond' vereenzelvigden tekent de toestand in het Bossche sigarenbedrijf.' 1

Zeker ook de invloed van Van Aken moet groot zijn geweest. Hij was feitelijk de architect van de koers van de 'R.K. Patroonsbond' ten opzichte
van het GP. Tijdens de algemene vergadering van apri11910 was hij er al
eens in geslaagd de zuidelijke sigarenfabrikanten te winnen voor een uitspraak tegen het aangaan van 'collectieve contracten' in welke zin dan
ook.'`2 Dat Van Aken een uitvoerig dank- en eerbetoon ten deel viel toen
het optreden van de 'R.K. Patroonsbond' geëvalueerd werd met betrekking tot de kwestie van het GP, was niet eens verwonderlijk. Kardinaal
Van Rossum had zich in hoogst eigen persoon bijzonder ingenomen gevoel'd èn getoond met het optreden.
d. "Geen wanklanken werden vernomen"
Na december 1912 werd de strijd in zijn geheel verlegd naar het gebied
benoorden de rivieren. De bij het NV V aangesloten 'moderne' sigarenmakersbond zette de toon in de omvangrijke acties die nu zouden volgen.
Aan alles was dat te merken. A1 in november 1912 schreef inen in De Si'~) GAF.. Archief R.K. Patroonsbond van Tabaks- en Sigarenfabrikanten, bisdom 's-Hertogenbosch, notulen bc~stuursvergadering5 november 1912.
'-') GAE. Archief R.K. Patroonsbond can Tabaks- en Sigarenfabríkanten, bisdom ' s-Hertogenbosch, notulen algemene vergadering 5 april 1910.
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garenmaker. "Voorts moet iedereen zich stipt gedragen naar de voorschriften die er vanuit het hoofdkwartier werden gegeven. Wanneer ieder
een liedje zou zingen op zijn wijs dan werd het een groot koor van dissonanten".'~ In deze stijl verliepen ook de acties rond het Gemeenschappelijk Program zoals die in de maand januari van het jaar 1913 van start gingen in een aantal centra van sigarenfabricage. Rotterdam, Dordrecht en
Gorinchem beten de spits af. In een schrijven - en het was niet het eerste hadden de patroonsorganisaties in beginsel erkend dat de toestand in het
sigarenbedrijf verbetering behoefde. In één en dezelfde adem werden
echter voorstellen gedaan, welke een verslechtering inhielden ten opzichte van de bestaande toestand. Over enige bereidheid in de geest van het
GP te onderhandelen werd al helemaal niet gerept.
Het enthousiasme onder de stakers was groot en de discipline zoals de
'moderne' bond het graag zag; de ondernemers in het stakingsgebied geraakten in twist. Een tiental dagen nadat de stakingen waren uitgebroken
had Jan van der Weijden in een hoofdartikel in De Sigarenmaker een beschouwing gewijd aan een, volgens hem, dreigende uitsluiting. Volgens
Van der Weijden waren voornamelijk grote ondernemers in het sigarenbedrijf voorstander van zo'n uitsluiting bij wijze van tegenzet. Echter, kleinere sigarenfabrikanten, en die waren er zoveel dat ze in de meerderheid
waren volgens zijn telling, hadden veel te verliezen bij een uitsluiting.
Konden de grotere sigarenfabrikanten zich voor enige tijd best de ongemakken en het produktieverlies veroorloven, de reserve van kleinere ondernemers was niet van die grootte dat zij dat harde wapen van uitsluiting
gemakkelijk konden overleven.'~ Twee weken later was de uitsluiting bijna een feit, echter niet dan nadat nog eens, nauwelijks verborgen voor de
buitenwacht, binnen de gelederen van het 'Verbond van Vereenigingen
van Sigarenfabrikanten in Nederland' de nodige conflicten waren uitgevochten. Op 15 februari maakte De Sigarenmaker bekend dat de formele
aanzegging van de uitsluiting van bondsleden op alle bedrijven, eigendom
van leden van het Verbond inmiddels was omgezet in daadwerkelijke uitsluiting.

Eerst omstreeks 20 februari leek de leiding van het Verbond erin
geslaagd te zijn alle leden in het spoor van de uitsluiting te krijgen. Bovendien was al eerder aan de zuidelijke patroons gevraagd om morele
steun. r5 De uitsluiting viel niet best. Natuurlijk niet bij de bonden en alle
'';) De Sigarenmaker, 9 november 1912.
`~) De Sigarerzm.aker, 25 januari 1913.
") De Sigarerzmaker, 15 februari 1913, 1 maart 1913.
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organisaties, die enige affiniteit met de arbeidersbeweging hadden, maar
wat zo mogelijk belangrijker was, een groot deel van de 'burgerlijke' en
behoudende pers had geen goed woord over voor de uitsluiting. Het Huisgezin sprak evenzogoed als haar reformatorische tegenhangers benoorden de rivieren, over'een ongeoorloofd machtsmiddel'.76 De Sigarenmaker maakte melding van een grote solidariteit: "Overal niets dan goede en
ruime collecten, ferme giften, alle mogelijke steun, zooals vrij scheren,
gratis koffie, sigaren, vrije vergaderzalen, uitvoeringen enz.".77 Uit Berlijn, Amerika en Oostenrijk kwam geld. De ANDB schonk f 25.000,-.
De Bossche sigarenmakers en werknemers uit andere bedrijfstakken
bleven niet achter. De eerste maanden van 1913 ging er geen bijeenkomst
van organisaties van de arbeidersbeweging voorbij, of er was wel steun
voor de uitgesloten sigarenmakers. Ook werd de gehele Bossche burgerij
om steun gevraagd en met succes volgens De Sigarenmaker. Op zondag 20
april vond er in het R.K. bondsgebouw een soiree plaats ten bate van de
uitgeslotenen. Alleen waren B. en W. nauwelijks te bewegen tot het verlenen van vergunning ten behoeve van een collecte.78

Op 24 mei konden de vakbondsperiodieken melding maken van een
overwinning. "Geen wanklanken werden vernomen, alles marcheerde
zooals wij dat maar hebben wilden, in een woord, het was een mooie, een
grootse strijd, zooals ons land nog nooit te aanschouwen gaf', schreef De
Sigarenmaker enigszins pathetisch. De balans opmakend stelde het blad
verheugd vast dat de publieke opinie, tal van kranten en tijdschriften tegen uitsluiting waren, er in ondernemerskring steeds verdeeldheid
heerste en dat er zelfs vanuit gegoede kring steun was. "Niet zozeer wàt we
gewonnen hebben", is van belang, doch meer "dàt we gewonnen hebben" ging het blad verder. Er kwam een loonregeling voor Noord-Nederland en een voor Zuid-Nederland, de laatste via arbitrage. De overige punten uit het Gemeenschappelijk Program werden uiteindelijk ook in de
richting van dat Program beslecht.79
Op 7 juni 1913 vermeldden de sigarenmakersbladen dat ook de arbitragecommissie voor Zuid-Nederland er was. Opvallende elementen in de
overeenkomst waren, een aanpassing van het loon aan de (verhoogde) levensstandaard: de intentie dat iedere werknemer op een sigarenfabriek
uitbetaald moest worden door de werkgever; de afschaffing van huisar-

~~') Het Huisgezia, 24 februari 1913.
~' ) De Sigarenmaker, 26 april 1913.
'~) De Sigarenmaker, 26 april 1913.
~`~) De Sigarenmaker, 24 mei 19] 3.
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beid voorzover deze voortvloeide uit het werk op de fabriek; een werkdag
die niet meer dan 10 uur mocht bedragen; tegemoetkoming aan grieven
en een grotere verantwoordelijkheid voor de werkgever bij het verschaffen van goed materiaal.gt~
De 'moderne' sigarenmakersbond kwam als grootste overwinnaar uit
dit conflict naar voren. Door de actie was het ledental tot boven de 5000
gestegen. Op 21 juni benadrukte De Sigarenmaker nog eens dat deze ontwikkeling alles met de actie rond het G P te maken had. Van de 4751 leden
die bij de stakingen en uitsluiting betrokken waren geweest, waren er
3006 uit de'moderne' bond afkomstig.sl
In 's-Hertogenbosch had het ledental de magische grens van honderd
overstegen, toch een stad waar het uiteindelijk gevecht grotendeels aan
voorbij was gegaan.sz

e. Een 'modern' vakbondsbestuurder contra Bernard Jansen
Geruime tijd voordat de acties rond het Gemeenschappelijk Program de
gemoederen in het sigarenbedrijf op tilt brachten deed Jan van der Weijden bij zijn propagandistische tochten langs een aantal sigarenmakerscentra's-Hertogenbosch aan. Van der Weijden was hoofdbestuurder van de
'moderne' sigarenmakersbond en had zichzelf de opdracht gesteld zijn
vakorganisatie te versterken en veel meer sigarenmakers te overtuigen van
het nut zichzelf te ontwikkelen en van 'achterlijk' denken te ontdoen. Hij
was over hetgeen hij aantrof in en rond het Bossche sigarenbedrijf uitgesproken negatief.

"De organisatie biedt hier een treurigen aanblik. Natuurlijk weerspiegelt zich hierin het levenspeil der sigarenmakers. Alles is even ongeregeld. Geen zweem van regelmaat. Niets wat er op wijst dat de fabrikant of
zijn organisatie er erg veel belang in stelt om een zekere regel in het bedrijf
te hebben".83
Een week daarvoor merkte Van der Weijden in zijn verslag over zijn verblijf in 's-Hertogenbosch op, dat velen lid waren van de katholieke sigarenmakersbond, beseffend dat het niet een echte strijdorganisatie was.
Wanneer ze geen lid waren van de katholieke organisatie "zijn ze lid van

8~) De Sigarenmaker, De Katholieke Tabaksbewerker, De Tabaksbewerker, 7 juni 1913.
~~) DeSigarenmaker, 21 juni 1913.
Rz) DeSigarenmaker, 21 juni 1913.
83) De Sigarenmaker, 21 januari 1911.
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een zoodaníge organisatie, die bij gemis aan innerlijke kracht daarvoor in
de plaats geeft scheldpartijen op anderen en vele holle woorden en frases.
Met het natuurlijk gevolg dat zij op den duur daar ook niet bij blijven. Immers als er van leeren sprake is, dan is het daar altijd geleerd dat het proletariaat slechts hoeft te willen om aan al de ellende en jammer te ontkomen,
en dat solidariteit, in plaats van hechte en goed gedisciplineerde organisatie, voldoende is om met succes den strijd te voeren tegen de patroons ter
verovering van een meer menschwaardig bestaan". Geheel volgens de
'moderne' snit vervolgde Van der Weijden zijn kritische relaas over de afdeling van de NAS-gezinde 'Federatie van sigarenmakers en tabaksbewerkers in Nederland' met de zinsnede: "Maar helaas, bij de eerste de
beste tegenvaller, bij de eerste keer dat heel hun te hoog gespannen verwachting den bodem wordt ingeslagen, laten ze den moed in de schoenen
zakken en verlaten zij de organisatie, die ze soms op een fanatieke wijze
verdedigd hebben".84
Aan de vooravond van het congres in 1912 van de 'Federatie van
Sigarenmakers- en Tabaksbewerkers in Nederland', tijdens welke gebeurtenis enige, niet onbelangrijke concessies zouden worden gedaan aan
het zo lang verfoeide organisatiewezen van de 'moderne' vakbeweging,~s
had Bernard Jansen, sigarenmaker bij Goulmy en Baar en voorman in de
afdeling van de Bossche Federatie, nog een lans gebroken voor de traditioneel-federalistische organisatieprincipes. In een door hemzelf gestarte
polemiek met Jan Verhoeven, sociaal-democraat en NVV gezind, schreef
Jansen over centralisatie: "Machtsformatie van de arbeidersklasse is de
hoofdzaak, die brengt ons de verlossing. Maar direct zeggen wij, die verkrijgt men niet door de centralisatie, neen, sterker, de praktijk heeft ons
geleerd dat de centralisatie de arbeiders futloos maakt; de wil der arbeiders kan niet tot uiting komen, wanneer een hoofdbestuurder de macht
heeft over het geheel. De wil der leden wordt onderdrukt, op zoo'n wijze
vormt men geen macht, zoo kweekt men geen flinke strijdbare karakters,
maar futlooze elementen. Door zoo'n stelletje nietsnuttige hoofdbestuurders, worden onze arbeidersbelangen verwaarloosd, dus van zelfs begrijpelijk, dat wij, die met liefde de organisatie dienen, van een dergelijke vermoordingswerk niet gediend zijn en de centralisatie verre van ons werpen
en prediken het zelf doen".s~
In hetzelfde artikel in De Tabaksbewerkerwerd de directe actie ter oplos8~) De Sigcueamaker. 14 januari 19 I 1.
~') De Taóaksbewerker, t 2 september 1912.
~6) DeTabaksbewerker, l2 juG 1912.
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sing van grieven op de werkvloer nog maar eens gesteld tegenover de actie
van sociaal-democratie en moderne vakbeweging voor het algemeen kiesrecht. Een centralistisch hoofdbestuur zou kunnen kiezen voor een staking ten behoeve van algemeen kiesrecht, terwijl de aangesloten arbeiders
liever in staking zouden gaan "voor de directe verbeteringen hunner levenspositie". Dat dat verkeerd zou uitvallen was voor Jansen duidelijk:
"Het gevoel van hunnen strijd voor hunne directe verbeteringen zal
zwaarder wegen en zij zullen tenslotte zeer natuurlijk, de staking voor 't
verkrijgen van 't algemeen kiesrecht tegenwerken en weg is de macht".

Het wantrouwen ten opzichte van gesalarieerde bestuurders en het bijna onbegrensde vertrouwen in de leerschool van de directe actie formuleerde Jansen nog als volgt: "Wij hebben het volste vertrouwen in de arbeidersbeweging, dat de theoriën ingang zullen vinden die gegrondvest
zijn op eerlijke bedoelingen die geuit worden door menschen die niet speculeeren op een gesalarieerde post, maar zonder finantieel gebaat zijn,
werkzaam zijn tot verbetering van de belangen van hun vakgenooten. Wij
zijn ervan overtuigd dat alleen een sterke macht van arbeiders die geschoold worden in den dagelijkschen strijd in staat zal zijn ons menschenrecht op te eischen tegen de kapitalistische klasse in het algemeen".s'`
De weerstandskas was ook zo'n kwestie die emoties op kon roepen bij
degenen, die zich nagenoeg geheel baseerden op de spontane solidariteit
die uit de arbeidersklasse kon opwellen als er sprake was van actie. Tijdens zijn verblijf in 's-Hertogenbosch ervoer Jan van der Weijden op een
propaganda-bijeenkomst van de 'moderne' bond aan den lijve, hoe diep
het wantrouwen van Federatief georganiseerde sigarenmakers geworteld
was ten opzichte van alles wat van hogerhand bedisseld en gestructureerd
werd. Daartoe behoorde ook een weerstandskas. Nadat Van der Weijden
een pleidooi had gehouden voor een sterke en goed gevulde weerstandskas kreeg hij ervan langs, van Bernard Jansen, de Federatieman.

De strijd van de bouwvakarbeiders in Amsterdam had het overbodige
karakter van die weerstandskas aangetoond. "Zonder weerstandskas was
die staking kranig volgehouden" aldus Jansen, "maar jammerlijk genoeg
niet gewonnen doordat openlijk verraad was gepleegd door de modernen
en de christelijken".sA
In september 1912 zou de 'Federatie van Sigarenmakers en Tabaksbewerkers in Nederland' enkele van haar anarcho-svndicalistische leerstellingen en organisatieprincipes enigermate afzwakken. De invloed van
s7) De Tabaksbewerker, 12 juli 1912.
A~) De Tabaksber~~erker. 14 januari 1911.
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Kolthek jr. was blijkbaar ook doorgedrongen in de gelederen van de Federatieve sigarenmakers.~y
Op het organisatiecongres van de Federatie in september 1912 werden nieuwe statuten en een daarvan afgeleid huishoudelijk reglement
aangenomen. Nieuwe elementen in de organisatie van de Federatie waren: de mogelijkheid van bezoldigde bestuurders, de beslissing tot staken
kon een afdeling slechts nemen na overleg met het hoofdbestuur. Bepaald nieuw was ook de grotere aandacht voor alles wat met de statistische informatie van bond en bedrijfstak te maken had.yt~
In De Sigarenmaker, het orgaan van de 'moderne' sigarenmakersbond,
zou dit alles natuurlijk aanleiding zijn tot heel wat schampere opmerkingen. Binnen de Federatie zelf kwam zo af en toe nog wel eens een traditioneel-syndicalistische kritiek naar voren.vt Maar zoals Roland Holst
schreef, het verval der anarchistische beweging en verwante vakorganisatie was te groot om deze nieuwe realiteitszin in het NAS tegen te
houden.y2
Dit speelde al enkele jaren eerder. Dat wat aanvankelijk als principieel
verzet aan te merken viel tegen het afsluiten van langdurige arbeidscontracten maakte plaats voor meegaandheid. De ontwikkelingen bij de actie
voor het Gemeenschappelijk Program en de rol van de Federatieve sigarenmakers daarbinnen zouden dat nog eens versterken.y3
Dat binnen de vakorganisaties, aangesloten bij het NAS een zekere inkeer was te bespeuren is ten dele terug te voeren tot de stagnatie die deze
bonden landelijk te verwerken kreeg. De bij het NVV aangesloten vakorganisaties telden in 1914 meer dan 84000 leden. Het NAS kwam niet
verder dan 12500. Binnen het NVV liep de 'Nederlandsche
Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond' mede voorop in de voorspoedige ontwikkeling. Vooral de actie voor het GP had deze organisatie geen
windeieren opgeleverd. Des te opvallender was daarom de vooraanstaande rol van de Federatief georganiseerde sigarenmakers in 's-Hertogenbosch. In het voorjaar van 1914 achtte de Bossche afdeling zich groot genoeg om een staking te organiseren die bijna twee maanden zou aanhouden.`~`~
xv) De Tabaksbewerker, 12 september 1912.
`x~) De Tabaksbewerker, 12-19 september 1912.
91 I De Sigarenmaker, 1912. De Tabaksbetoerker, 1912.
y2) Roland-Holst, Kapitaal en arbeid, II. 75.
`~3) De Sigarenmaker, De Tabaksberaerker, oktober 1912-juni 1913.
y~) De Sigarenmaker, 4 september 1937. De Jong edz., a. ru., 136.
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Atb. 1 1. Fragmenten uit De Tabaksbewerker, gedurende de weken dat de staking bij Goulmy
~Y I3aar haar hoogtepunt bereikt.

Van der Weijden verzuchtte in een van zijn verslagen over zijn propagandistische activiteit in 's-Hertogenbosch aan het begin van 1912: "Onnodig hier nog eens te releveeren op welk een tegenstand we stuitten, en
welke argumenten we tegen onze organisatie ontmoetten. Men kan het wel
nagaan als men weet dat 's-Hertogenbosch een groot aantal federalen herbergt, dat in het colporteeren van hunne overtuiging en het zwart maken
van onzen bond gerekend kan worden tot de meest militanten in ons
land". In dezelfde beschouwing maakte hij gewag van een aanzienlijke teruggang van de Federatieve afdeling in 's-Hertogenbosch. Dat zou ten
goede zijn gekomen van de 'moderne' bondsafdeling.ys
De wens moet hier de vader van de neergeschreven gedachte geweest
zijn. Vele jaren later, het was 1937, schreef de redacteur van De Sigarenrnaker dat de Federatie tussen 1910 en 1914 alleen reeds bij Goulmy en
Baar een aantal van 2501eden haalde.yb Van der Weijden heeft zich ongetwijfeld moeilijk los kunnen maken van de euforiestemming die de'moderne' sigarenmakersbond ten tijde van de actie rond het GP in de greep
had. In zijn, verklaarbaar enthousiasme, heeft hij te weinig rekening gehouden met de eigen loop die de ontwikkeling van de zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch toch nog enige tijd zou doormaken.
f~. De staking bij Goulmy 8r Baar in 1914
Er zit een zekere ironie in het lot dat Goulmys moderne sigarenfabriek
heeft moeten ondergaan. De kritiek in radikaal-socialistische gelederen
ten spijt, stond hij bekend om zijn, voor die dagen, redelijk personeelsbeleid. Toen Goulmys fabriekscomplex in 1897 geopend werd, werd daar
ook aan gerefereerd. De inspecteur van de arbeidsinspectie in Noord-Brabant dr. H.F. Kuiper formuleerde het zo treffend. Hij zei onder meer: "Ik
zal nog geen oordeel uitspreken over deze fabriek, maar op daden wachten, toch wil ik op de beteekenis van dit paleis van volksvlijt wijzen, waar
zoo nauwlettend gezorgd is voor alles dat de gezondheid betreft, want dit
doet verwachten dat ook op de belangen der arbeiders gelet zal worden.
Waar zoo voor hun rechten gezorgd wordt, hebben arbeiders ook hun
plichten te vervullen en daarom wensch ik de firma een volkomen welslagen omdat dit zoo nauw verbonden is aan het levensgeluk der arbeiders".

In de euforie die de feestvreugde bij de opening van de fabriek begeleidde zei de als altijd aanwezige pastoor Prinsen: "Moge de fabriek die een
y') De Sigarenmaker, 21 januari 191 1.
~'f') Ue Sigarenmaker, 4 september 1937.
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model is van inrichting dat ook zijn in bloei van zaken en vooral door de
goede verstandhouding tusschen patroon en werklieden, een model van
orde en tucht".y'
De ruime opzet die Goulmys fabrieksgebouw te zien gaf, kwam ook tot
uitdrukking in zijn aannamebeleid. Bekwame mensen had hij nodig. Zijn
Amsterdamse tijd had hem bovendien geleerd dat een personeelsvriendelijke benadering van zijn werknemers veel problemen kon voorkomen. Zo
was zijn fabriek aan het Rokin als enige in Amsterdam, gevrijwaard gebleven van de grote sigarenmakersstaking in 1897. Politieke of religieuze gezindheid kón en behoefde in Amsterdam geen selectieeriterium te zijn dus
waarom wel in het overwegend gezagsgetrouwe 's-Hertogenbosch.9~ De
druk vanuit katholieke gelederen kon hem dan tijdelijk van zijn Amsterdams-liberale aannamebeleid afbrengen, deze duurde te kort om te voorkomen dat sigarenmakers met uitgesproken radicale denkbeelden zijn fabriek'opzochten'.9y
"Met leede ogen hebben vele weldenkenden langen tijd het moeten
aanzien dat in eene fabriek onzer stad de Federatie zich meer en meer
nestelde" schreef een gezagsgetrouw redacteur van Het Huisgezin in
maart 1914.
Hoezeer 's-Hertogenbosch ook een proces van gewenning had ondergaan ten aanzien van het verschijnsel werkstaking, de verontwaardiging
was er niet minder om wanneer daar weer eens sprake was van zo'n vergaande vorm van rebellie ten overstaande van een gezaghebbend patroon.
Dat anarchisten aan het roer van de actie in maart 1914 stonden, was genoegzaam bekend. In Het Huisgezin schreef daarom een redacteur onder
het pseudoniem Veritas: "Gij lieden, die geen Gezag noch Recht erkennen, behoort niet in ons samenleven, sticht toch zelf den Toekomststaat,
waar Recht of Wet noch Patroons erkend worden!!",loo

Goulmys veste was ongewild een soort uitvalsbasis geworden voor anarchisten en vrij-socialisten. Híj stelde zich immers liberaal op. Zo kon het
gebeuren dat zijn fabriek meermaals toneel was van uitingen van opstandigheid. In 1903 was dat bijvoorbeeld het geval tijdens de spoorwegstakingen. Toen waren de arbeidsomstandigheden op zijn fabriek nog geen
inzet van strijd. Dat was wel het geval tijdens de staking in 1914. Oud zeer
heeft de staking in 1903 wel nagelaten bij het meest radicale deel onder

v`) Het.VoordbrabantschDagblad,de.Noordbrabanter.l9ju1i1898.
vR) Het:Viiordbrabantsch.Dagblad, de,Noordbrabanter. ]9juG 1898.
`~") Het Huisgeztin. 16 maart 1914.
~~~~~) Het Huisgezin, 16 maart 1914.
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zijn werknemers. Goulmy had zich in het voorjaar van 1903 immers laten
leiden door gevoelens van wrok en genoegdoening. Hoe weinig eigen het
ook was voor Goulmys'normale' optreden, hij zou er nog jaren daarna aan
herinnerd worden.t`~~
In maart 1913 maakte De Sigarenmaker melding van een bespreking
met Eugène Goulmy met de opzet de ontslagen ongedaan te maken van
enkele sigarenmakers en enige grieven tot een oplossing te brengen zoals
tabak die slecht verwerkt kon worden, en een onvriendelijke behandeling
van het personeel door enkele superieuren. Wellicht opgelucht door het
feit dat het Zuiden gevrijwaard bleef van de arbeidsonrust die andere delen van het land in de greep hield, stemde Goulmy vrij gemakkelijk toe. ~"1
In februari 19141ag dat volkomen anders. De strijd over het Gemeenschappelijk Program behoorde al enige tijd tot het verleden. De orde van
de dag en de gang van zaken op de fabriek waren weer het belangrijkste
probleem. Vooral Goulmy moet dat een grote zorg zijn geweest. Sinds enige tijd had hij werkmeesters aangesteld, die volgens De Tabaksbewerker op
vaak hardvochtige wijze het sigarenmakersvolk in het gareel trachtten te
houden. i~`~
Maar er was meer. Sinds januari 1914 zou Goulmy een onwillige houding aangenomen hebben ten opzichte van een fabriekscommissie bestaande uit drie afdelingsbestuurders van de verschillende bondsafdelingen in 's-Hertogenbosch. Deze commissie had een tiental grieven bij
Goulmy ter sprake willen brengen die betrekking hadden op de arbeidsomstandigheden, het te verwerken materiaal dat beschikbaar werd
gesteld, een ontslagkwestie, de werkdag die te kort was om een goed loon
te verdienen en ook nog een loonkwestie voortvloeiend uit de overeenkomst rond het Gemeenschappelijk Program.

De fabriekscommissie werd door Goulmy zelf buiten werking gesteld,
terwijl aan de grieven nauwelijks gehoor werd gegeven. Volgens het pamflet onder de titel Aan het 's-Hertogenbossche publiek van de plaatselijke
Federatieven traden vervolgens de afdelingsbesturen in het strijdperk. Na
een conferentie met Goulmy zouden de hoofdbesturen van de drie bonden geraadpleegd worden om de kwestie aan een nader en meer afstandelijk oordeel te onderwerpen. Daarop haakten de katholieke en 'moderne'
bondsafdeling op aanraden van hun hoofdbestuur af. Ze waren tegenstander van een al te harde confrontatie met Goulmv om deze grieven alléén.
~"~ ) PA, collectie familie Huf-Coulmv. Wenen.
~~~~) DeJigareamaker, 15 maart 1913.
~~~) De Tabak.cbea~erker, 14 februari 1914.
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Toen, al eerder, de zoon van B.W. Jansen, vooraanstaand Federatief en
vrij-socialist, ontslag was aangezegd, was voor de geïrriteerde Federatie
de maat meer dan vol. De confrontatie werd aangegaan en zo besloot de
Federatie, na overleg met het hoofdbestuur, "de staking te proclameeren,
daar de andere organisaties zulks niet wilden, ja beslist wilden vermijden,
en waar wij (de Federatie) gevoelden dat het hier ging om de kracht onzer
organisatie te breken, omdat wij ten allen tijden het recht van den werkman voorstaan, daar restte ons niets anders als de krachtproef te aanvaarden, in de vaste overtuiging dat het recht aan onze zijde is, wetende werkzaam te zijn ter verkrijging van een goede behandeling en stoffelijke verbetering der werklieden". to4
Onder de titel "Protesteert en waakt!" wees De Tabaksbewerker in februari 1914 al op het feit dat ze zich als organisatie genegeerd voelde door
de katholieke sigarenmakersbond. De laatste was "in conferentie gegaan" met sorteerders en 'moderne' bondsafdeling zonder daarin de Federatie als grootste bond bij Goulmy át Baar te betrekken. Jac. Gemen,
voorzitter van het katholiek gilde, zou daarbij te verstaan hebben gegeven
dat de Federatie toch geen leden onder de sorteerders had en de vergadering betrof alleen deze groep. Echter volgens de lezing van De Tabaksbewerker ging het niet alleen om sorteerders maar om kwesties die een groot
deel van het personeel betroffen. Met name de invoering van een stukloonregeling die volgens de Federatie een feitelijke loonsverlaging zou
inhouden, was een belangrijk onderdeel van bespreking. Die stukloonregeling was overeengekomen door de vier organisaties en nu zouden twee
organisaties over de invoering van die regeling bij Goulmy en Baar beslissen. Notabene zou de loonregeling in de praktijk slecht uitgewerkt hebben. De toestand bij C. Houtman toonde volgens De Tabaksbewerker wel
aan, dat er slechts aardig verdiend kon worden omdat daar zogenaamd
"revolutiewerk" geleverd werd. "Evenals de cholera den dood brengt
aan het volk, even rampzalig is dP stukloonregeling voor U! Maar wij zijn
een van de grootste, zoo niet de grootste organisatie, daar zullen wij de tactiek bepalen die ons dienstbaar is. Wij laten ons niet negeeren!". De Federatie in 's-Hertogenbosch voelde zich duidelijk in haar gevoelens van trots
geraakt. De Bossche arbeidersklasse en in het bijzonder de sigarenmakers
bij Goulmy en Baar werden opgeroepen tot waakzaamheid en een actief
protest. ~ ~'

In combinatie met de aan Goulmy toegeschreven onwillige houding en
~"1) Kli B, archief Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, map pamlletten
sigarenmakersstaking 1914.
~'~') De Ta-balcsbe~uerker, 14 februari 1914.
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het ontslag van de zoon van Bernard Jansen waren de irritaties bij de Federatieve voormannen groot genoeg om op 24 februari 1914 de leden bij
Goulmy ár Baar tot staking op te roepen. Liefst 250 werknemers, allen lid
van de Federatie gingen in staking, waarmee de fabriek volledig stil kwam
te liggen.
Prof. Van Aken, geestelijk adviseur van de 'R.K. Zuidelijken Patroonsbond van Tabaks- en Sigarenfabrikanten' schreef in Het Patroonsblad
waarvan hij tevens hoofdredacteur was: "Een verbijsterend groot aantal,
wanneer men bedenkt, dat al die menschen behooren tot de z.g.n. anarchisten. En dat in een katholieke stad als Den Bosch, terwijl ook nog op andere fabrieken mannetjes van hen zitten. Het wordt hoog tijd, dat daar
eens opruiming wordt gehouden, want het is algemeen genoeg bekend,
dat menig lid der Federatie daarin gekomen is door den gestadigen, moreelen dwang, waaraan hij bloot stond van de zijde zijner kameraden. De
patroons mogen zich wel eens afvragen of de propaganda, voor welke vereeniging dan ook, op de werkplaats, niet met grootere strengheid moet
worden tegengegaan". tt'h Dat Van Aken, een weinig vakbondsvriendelijke man, hier rechtstreeks opriep tot uitsluiting van Federatieleden op andere Bossche sigarenfabrieken, is teveel gezegd. Een feit is het, dat reeds
op 27 februari de katholiek-georganiseerde patroons onder aanvoering
van C. Houtman het besluit hadden genomen tot uitsluiting van alle Federatieleden, werkzaam op de fabrieken eigendom van leden van de 'R.K.
Patroonsbond'.
Liefst 400 sigarenmakers en hun gezinnen zouden door deze maatregel
getroffen worden. De plaatselijke commissaris van politie vroeg daarom
om bijstand van de zijde van rijksveldwacht en marechaussee. "Werkwilligen, hun verwanten, familie en goederen dienen beschermd te worden,
waartoe het gemeentelijk politiepersoneel niet op afdoende wijze bemachtigd is", schreef hij in een brief aan de betreffende autoriteiten. to'
Om eventuele ordeverstoringen op grotere schaal te vermijden werd de
uitsluiting overigens niet meteen een feit. In een brief aan de ProcureurGeneraal van het gerechtshof schreef de commissaris van politie, dat hij
Houtman wat getemperd zou hebben in diens plannen de uitsluiting zo
snel mogelijk te laten ingaan. t~s
~~rh) Hel Patroortsblad, 14 februari 1914.
~r'' ) GA H, oud-archief gemeentepolitie 's-Hertogenbosch, register uitgaande brieven 1914,
brief van de commissaris van politie aan de commandant van de rijksveldwacht. 27 februari
1914.
~r's) GA H, oud-archief gemeentepolitie 's-Hertogenbosch, register uitgaande brieven 1914,
brief van de commissaris van pobtie aan de procureur-generaal van het gerechtshof, 3 maart
1914.
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g. "Gemeden als de pest"
De Federatie stond in 's-Hertogenbosch zo goed als alleen in de staking. Weliswaar zou er in deze tijd een kleine afdeling van de 'Federatie
van metaalbewerkers' geweest zijn, maar die kon weinig bijdragen aan
actieve ondersteuning. Zowel de afdeling van de 'moderne' sigarenmakersbond als het katholiek Tabaksbewerkersgilde 'St. Petrus' stonden
respectievelijk passief en actief-afwijzend tegenover de actie. De vertegenwoordigers van de 'moderne' bond in 's-Hertogenbosch schreven in
De Sigarenmaker: "Onze meening over deze staking is deze, dat met een
beetje goeden wil van den kant van den patroon het ontslag zou zijn ingetrokken, en dat standpunt van den R.K. Zuidelijken Fabriekantenbond,
om over ontslagkwesties niet te confereeren, tot deze verwikkeling heeft
bijgedragen. Doch daartegenover staat, dat wij 't in staking brengen van
250 mensen voor een dergelijk geval roekeloos vinden". Volgens De Sigarenmaker was er geen sprake van aantasting van het verenigingsrecht.
Alleen voor zo'n fundamentele zaak zouden de machtsmiddelen van de
vakorganisatie ingezet dienen te worden, bovendien wenste men in 'moderne' kring niet "den loop der zaak aan te weinig goeden wil van de patroon toe te schrijven". "'y Zelfs schreef De Sigarenmaker: "Wij meenen,
dat de patroon wel overwegende motieven moet gehad hebben, deze staking, die toch wel te voorzien was, te trotseeren".
De leden van de 'moderne' sigarenmakersbond hadden hun afdelingsbestuur overigens verzocht, voorzover zij werkzaam waren bij Goulmy,
gedurende de staking vrijaf te mogen vragen. Daarin werd toegestemd en
zo laveerden de leden van de'moderne' bond tussen niet-werken en nietstaken. "~'
"Daar het motief tot staking voor ons R.K. georganiseerden geen voldoende reden was om aan de staking deel te nemen, werd door het St.
Petrusgilde besloten niet aan de staking deel te nemen", schreef het
bestuur van 'St. Petrus' in een zakelijk gehouden communiqué. Een staking proclameren zonder opzegtermijn met als enige eis: intrekking van
het ontslag van W. Jansen was buiten proportie.ll~ Was men bij de aanvang van de staking nog enigermate terughoudend in de afwijzende houding, naarmate de dagen vorderden en het conflict grimmiger vormen
aannam. bleef van die terughoudendheid weinig meer over.

"~~) De Sigareamaker. 6 maart 1914.
""1 De SigarPnmaker. 28 februari 1914.
~~~) He~ Cezin, 27 Cebniari 1914.
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Halverwege maart kregen de katholieke bondsleden, werkzaam bij
Goulmy áz Baar van hun hoofdbestuur te horen dat alleen aan "degene
van onze leden uitkeering over de werklooze dagen vallend in de week
van 2 tot 7 maart mocht worden verstrekt die op woensdag 4 maart bij de
firma Goulmy hadden gewerkt en de anderen moesten worden geroyeerd".
Omdat de "sfeer van geweld en molestaties" werken op 2 en 3 maart
zo goed als onmogelijk had gemaakt, wilde het hoofdbestuur van de R.K.
Tabaksbewerkersbond het niet-werken op die dagen wel door de vingers
zien. Onverbiddelijk was het hoofdbestuur echter in zijn oordeel over de
toestand na 4 maart. Nadat de plaatselijke overheid de politie versterkt
had met rijksveldwachters en twintig marechaussees te paard, was er genoeg bescherming voor de werkwilligen, oordeelde het hoofdbestuur van
de katholieke bond. Zo ferm zette het hoogste orgaan van deze bond zichzelf vast op dit standpunt, dat daardoor een besluit van de Bossche afdeling ongedaan werd gemaakt. Die had in een ledenvergadering op 5
maart immers besloten de bij Goulmy werkzame leden toch maar weer
thuis te laten vanwege de veelheid en ernst van de molestaties.

Als gevolg van dit besluit gaven vier katholieke leden zich op als lid van
de Federatieve bond, zeven van hen trokken naar elders en tien leden
werden werkloos en lieten de katholieke bond voor wat ze was.l lZ
Op S maart had De Katholieke Tabaksbewerker, de inhoud van het door
ons reeds geciteerde pamflet van de Federatieven al "leugenachtig" genoemd. Immers het ontslagen katholieke bondslid viel als overplakker in
vaste dienst buiten de zorg van de fabriekscommissie die de zaken voor
moderne en katholiek georganiseerde sorteerders behandelde. Een stukloonregeling voor sorteerders, die notabene mede door de Federatie
was gesanctioneerd, was nu tot inzet van actie gemaakt door diezelfde Federatieven. Met het nodige venijn sprak De Katholieke Tabaksbewerker
over de Federatieven die zich "als adders in het gras in hun z.g. vrije
kamp verschuilen als vijanden van de vakbeweging". t t~
"Aan de andere kant staat een patroon Goulmy, de grootste industrieel
van het geheele Zuiden, die gesteund wordt door een patroonsvereeniging, de R.K. kerk, de politie en R.K. vakbeweging die ons onderkruipt
en bovendien zal ook nog de moderne vakbeweging ons tegenwerken",
schreef Bernard Jansen in De Toekomst van 28 maart 1914.114

~~ 2) Ue Katluilieke Tabaksbewerker, 19 maart 1914.
~~~) De kathulieke Tabaksbeu~erker, 5 maart 1914.
~~ 4) De Toeluim,ct. 28 maari 1914.
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Een week later berichtte hij, dat de R.K. Kerk zich op scherpe wijze tegen de stakers gekeerd had. Op zondag 29 maart was vanaf de preekstoel
in alle Bossche kerken een verklaring van het episcopaat voorgelezen,
"Federatieleden mogen niet langer de H. Tafel naderen". t 1'
Het Huisgezin kwam op 4 april met een klein doch opvallend berichtje
onder de titel "Onze sigarenindustrie". Essentie van het bericht was de
slapte op verscheidene sigarenfabrieken en het daaruitvolgend ontslag
voor vijftien werknemers bij C. Houtman en vijf bij kleinere fabrikanten.
In het bericht stond vervolgens: "voor veelen onder hen is werk te bekomen bij Goulmy en Baar alhier". t tb De Toekomst sprak over "geniepige
onderkruipersmethoden van de R. K. patroonsorganisatie". ~ t 7
Eerder had Het Huisgezin de patroons al gewaarschuwd voor het bestaan van een afdeling van de Federatieve metaalbewerkersbond: "De
raddraaiers zitten niet stil. Zij loeren ook op andere vakken. Men is nu gewaarschuwd" schreef inen in het blad. t 18
In het kielzog van de 'moderne' sigarenmakers stond de plaatselijke
S D A P-afdeling en met haar de sociaal-democratische pers ook afwijzend
ten opzichte van dit "anarchistische avontuur". Het gevolg was dus dat de
Federatie er in 's-Hertogenbosch nagenoeg alleen voorstond. De Vrije socialisten mochten zich dan formeel en praktisch achter de staking hebben
geschaard, in de praktijk betekende dat niet zoveel. Veelal betrof het hier
sigarenmakers, die in staking waren! Met zoveel negatieve berichtgeving
en strafmaatregelen in het vooruitzicht gesteld aan hen die voor hun sympathie met de stakers openlijk uitkwamen, was het organiseren van steun
een moeizame aangelegenheid. Een aanwijzing daarvoor vormt het feit
dat De Toekon~st, als vrij-socialistisch orgaan erkende, dat de financiële
steun voor de stakers voorzover het de inzamelingen in 's-Hertogenbosch
betrof, zeker de eerste weken erg laag was.~~y Slechts f 49,- bracht de
eerste inzamelingslijst op, een karig loon voor ternauwernood vier sigarenmakers. De steun van het NAS en de landelijke Federatie was bittere
noodzaak.
"We werden als gezinsgenoten van de stakers gemeden als de pest",
wist de dochter van een vooraanstaande staker zich in 1982 nog te herinneren.~~~ Alles, ook de berichtgeving in Federatief-gezinde periodieken
~~') De Toekomst, 4 april 1914.
~ 16) Het HuisRezin, 4 april 1914.
~~') DeToeíuim.at, 11 apri11914.
~~a) Het Huisgezin. 8 apriJ 1914.
~~`') De Tuel-wmst, 1 1 april 1914.
~Lt~l t'A. gesprek met mecrouw D. btaurits-Stinkens. 2~ september 1982.
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en publikaties wijst erop, dat ze daarin niet in de steek gelaten werd door
haar geheugen. De plaatselijke autoriteiten tenslotte hadden niets aan het
toeval overgelaten om de orde en veiligheid van werkwilligen zoveel als
mogelijk te garanderen. Van 27 februari tot 6 mei - zes dagen na afloop
van de staking! - wist de gemeentepolitie zich versterkt door steun van een
aantal rijksveldwachters en marechaussees.t21
h. "Het is volbracht"
Het jonge N V V en de aangesloten vakbonden hadden zich inmiddeLs
een zekere faam bezorgd in het in banen houden van acties en stakingen.
Vooral bij stakingen was in die dagen van scherpe maatschappelijke tegenstellingen, nu eenmaal vaak sprake van gebeurtenissen, die meer geleid werden door de emoties en hartstochten van het moment, dan door
bedachtzaamheid. Waar veel mensen bij stakingen van enige omvang in
strijd stonden, was dat zeker gebruikelijk. Echter het centralistisch denken en een daarop aansluitende besluitvorming, waardoor de bij het NVV
aangesloten bonden zich kenmerkten, had in zekere zin een dam opgeworpen tegen al te spontane uitingen van strijdbaarheid onder de arbeiders die'modern' georganiseerd waren.

De katholieke vakbeweging wist zich in zijn doen en laten over het algemeen dermate bevoogd door degenen die orde en gezag achtten, dat acties vanuit die hoek minstens even gedisciplineerd verliepen. Daar stakingen toch al een fikse inbreuk op het harmoniedenken van de voormannen
van de katholieke vakorganisaties waren, kon het niet anders of er werd
van (hoofd)bestuurderszijde scherp op toegezien, dat gebeurtenissen
geen andere weg volgden dan uitgestippeld door de bestuurders.
Heel anders verliep het soms nog bij stakingen, die georganiseerd waren vanuit vakbonden die bij het NAS aangesloten waren. Directe actie,
spontane solidariteit, revolutionaire daden gingen traditioneel voor organisatie, centrale leiding en doordachte tactiek.

De actie zelf en in het bijzonder in het geval van staking werd gezien als
een belangrijke vorm van scholing en oefening in klassenstrijd. Het resultaat op korte termijn, bijvoorbeeld de inwilliging van een vastomlijnd aantal eisen was van mindere betekenis. De staking van de Federatief-georganiseerde sigarenmakers bij Goulmy 8z Baar ademde in veel opzichten de
12~) GAH, oud-archief gemeentepolitie 's-Hertogenbosch, register van uitgaande brieven,
1914, brief van de commissaris van politie aan de procureur-generaal van het gerechtshof, 6
mei 1914.
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geest van wat zo lang de werkwijze van het NAS was geweest. Het verloop
van de allerlaatste dagen, om niet te zeggen uren, van deze staking was in
dit opzicht typerend. Nadat Eugène Goulmy tijdens de laatste dagen van
april erin geslaagd was het effect van de staking sterk te reduceren door
middel van werkwilligen op zijn eigen fabriek en produktieoverheveling
naar bevriende fabrikanten,~22 zag de Federatie zich op dat moment genoodzaakt de staking af te blazen. Tachtig leden van de Federatie waren
rond de 29e april afgereisd naar sigarenmakerscentra waar ze wellicht
nog werk konden verkrijgen, 50 Federatieleden toonden zich bereid weer
aan het werk te gaan, echter ze werden niet allen geaccepteerd door Eugène Goulmy. Daarop liet de Federatie zich verleiden tot een nieuwe stakingsoproep, waarbij de inzet was het verenigingsrecht. Nadat op 30 april gebleken was dat hiervoor geen enthousiasme en steun was te verkrijgen,
werd de staking weer opgeheven, nu wel definitief. "De gansche staking in
dit heele bedrijf is een hutspot, een warboel waarin geen orde te brengen
is", verzuchtte een katholiek georganiseerde sigarenmaker in De Katholieke Tabaksbewerker.123

Volgens De Sigarenmaker, zou het besluit tot doorzetten van de staking
genomen zijn !ijdens het vroege aanvangsuur van de werkdag om vervolgens weer herroepen te worden om 10.00 uur op diezelfde morgen. "Het
verlies is volkomen" constateerde en oordeelde De Sigarenmaker.124
In de eerste weken van de staking was eigenlijk al gebleken, dat van een
doordacht actieplan geen sprake was. Gedurende de eerste dagen werd
het ontslag van Jansen jr. nog genoemd als één van de twee hoofdmotieven. Het andere motief werd gevormd door de grieven, welke in het reeds
geciteerde pamflet genoemd werden.12~ Gaandeweg verdwenen de grieven in hun oorspronkelijk concrete vorm van het toneel. Meer en meer
ging het om de 'tyrannie op de fabriek van Goulmy' en het ontslag van Jansen jr. Het gebrek aan standvastigheid en consequente lijnen in deze staking uitte zich ook via het verslag van een openbare vergadering in Culemborg op 12 maart 1914. In een debat met Jan van der Weijden, hoofdbestuurder van de 'moderne' bond, sprak Van den Berg als vertegenwoordiger van het N A S over verschillende ontslagkwesties, die bij de staking in het geding zouden zijn.126

"Er was in deze staking gebrek aan leiding, gebrek aan doorzicht en ge~~~) De Tabaksbeaoerker, 7 mei 1914.
~~~) De Katholieke Ta~baksbewerker, 7 mei 1914.
~~;) DeSigarenmaker, 7 mei 1914.
1z') Zie voetnoot 104.
1zh) DeTabaksbeiti~erker, 19 maart 1914.
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brek aan tactiek", verweet De Katlwlieke Tabaksbewerker de Federatie,
nadat de staking reeds was afgelopen. ~ Z' Het antwoord van De Tabaksbewerkerwas niet echt ontkennend. "Het kan zo zijn, maar we stellen toch de
bestuurders der R.K. organisatie voor het feit om 10 weken eene staking
zóó ordelijk als de onze was te laten passeeren en zonder afvalligen te
handhaven, waar zóó'n toevoer van onderkruipers was en waar het patronaat in z'n geheel elkaar zóó steunde en de geestelijkheid met zulke barbaarsche middelen optrad tegen de stakers, ja, waar bovendien de politie
niet scherp genoeg kan optreden volgens 'Het Huisgezin', in een woord
waar alles tegen ons was".12~ Veel kwaadheid, veel emotie was er uit het
antwoord te halen maar van echte feitelijke tegenwerpingen is geen
sprake.
Een moment van toenadering tijdens het conflict was er nimmer te bespeuren. Van meetafaan moet bij Eugène Goulrny het perspectief zijn geweest het effect van de staking zo snel en zo veel mogelijk teniet te doen.
als het moest met behulp van collega-fabrikanten en uiteindelijk de eigen
fabriek weer draaiende te krijgen zonder praktiserende Federatieleden.
~Taarmate het conflict vorderde was er ook van de andere zijde geen enkele bereidheid tot het nemen van initiatieven om tot onderhandelingen te
komen. Het was erop of eronder voor beide partijen. Tijdens de gehele
staking werd ook van geen enkele zijde een poging ondernomen om het
conflict in meer gematigde banen te leiden.
Confrontatie, dat stond gaandeweg de staking centraal. De gehele katholieke gemeenschap werd in het geweer gebracht tegen de anarchisten,
die al te lang invloed hadden onder een deel van de Bossche arbeidersklasse. Dat was natuurlijk geen gunstige voedingsbodem voor het ontwikkelen van een tactiek onder de stakende sigarenmakers voorzover die er al
de bereidheid toe hadden gehad. Terwijl de 'moderne' sigarenmakersbond er tijdens het conflict rond het 'Gemeenschappelijk Program' zoveel
aan gedaan had om leden en sympathisanten te hoeden voor ondoordachte handelingen ten opzichte van allerlei provocaties die stakingen en uitsluitingen nu eenmaal begeleidden, was van enige leiding of richtsnoer in
De Tabaksbewerker of Arbeid niets te merken. Als er sprake was van confrontaties met de nadrukkelijk aanwezige ordehandhavers, dan was er in
De Tabaksbetoerker of De Toekomst slechts begrip en verontschuldiging
voor de stakers en veroordeling van het optreden van politie, rijksveldwacht of marechaussee. De polemiek die in deze bladen gevoerd werd met
~~') DeKatholiekeTabakcbetoerker.7 mei 1914.
~'-H) Ue Tabaksbetrerker, 1~ mei 1914.
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De katholieke Tabaksbewerker en De Sigarenmaker ging voornamelijk
over onderkruiperij, tegenwerking en ernst en oorzaak van de rellerige
sfeer die de staking begeleidde. Er was bijna geen artikel dat inging op het
belang van de eisen, welke inzet waren van de actie. t 2`'
Terrorisme, geweld en intimidatie waren begrippen waarmee de katholieke pers de essentie van de staking trachtte weer te geven. Daarbij
speelde ongetwijfeld een rol dat bestuurders van het katholieke Tabaksbewerkersgilde 'St. Petrus' slachtoffer waren van relletjes en molestaties.
i~'adat de eerste groepjes werkwilligen, allen lid van het katholieke gilde,
al weer aan het werk gegaan waren, werd het woonhuis van de voorzitter
van het Tabaksbewerkersgilde op 6 maart doelwit van stenen en andere
attributen. De ruiteningooierij bij de katholieke voorzitter ging gepaard
met een optocht van 300 mensen. "Nog geef ik te kennen dat de menigte
hoofdzakelijk bestond uit jongens en kinderen en dat er hoogstens vijftig
sigarenmakers bij waren. De meenigte werd uiteengedreven en maakte
zich niet schuldig aan schelden" schreef de commissaris van politie op
bedaarde toon aan de burgemeester. t~o Het journaal dat de commissaris
van politie over de staking via zijn regelmatige verslag aan de dag legde,
was doorgaans ingetogen en rustig. De scherpe verwijten aan het adres
van de stakers en hun aanhang, gemaakt in de katholieke pers, waren aan
de commissaris niet besteed. "Behoudens nieuwsgierigheid van het publiek bij het halen èn wegbrengen dezer werkwilligen deden zich geen
ernstige ongeregelheden voor".~';t
Deze opmerking kwam in verschillende variaties het vaakst voor aan
het eind van de dagelijkse berichtgeving. De doorgaans rustige provinciestad kende maar weinig afwisseling of inbreuken op het voor grote delen van de arbeidende klasse kleurloze bestaan. Het voorjaar van 1914
was daarop een zekere uitzondering. Het politievertoon in combinatie
met de door beide partijen opgeklopte sfeer droeg ertoe bij, dat de dagelijkse gang van werkwilligen zo af en toe gepaard ging met samenscholingen. Op 18 maart rapporteerde de brigadier der rijksveldwacht Van der
Hoeven, dat hij "gisteren avond omstreeks 7 ll4 uur in de Beurdschestraat alhier bij gelegenheid van een aldaar plaats gehad hebbende
volksoploop van ongeveer 1000 man alsmede de rijksveldwachters ter
12`~) De Tabaksbewerker, De Toelwmst, De Kotholieke Tabaksbezoerker, De Sigarenm-aker,
maart-april ] 914.
~~;") GAH, oud-archief gemeentepoGtie 's-Hertogenbosch, register uitgaande brieven 1914,
brief van de commissaris van politie aan de procureur-generaal van het gerechtshof, 6 maart
1914.
~';~) GAH,oud-archiefgemeentepolitie's-Hertogenbosch,t.a.p.
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Seuren en Schapink en de agent van politie Baardwijk de sabel hebben
getrokken en daarmede verschillende slagen hebben toegebracht nadat
de meenigte gelast was zich te verwijderen en uit de meenigte met steenen naar de politie was geworpen". t~;z

"De Federatie is een demon. Het verweer der fabrikanten tegen de Federatie is logisch en redelijk. De Federatie staat voor een strijd ten doel
hebbend om alles wat overheid is omlaag te halen, alle welke anderen in
hun dienst hebben tot dienaren te maken, allen welke iets bezitten tot bezitloozen terug te brengen, elk verschil van stand en klasse uit te roeien.
Het is dus niet de firma Goulmy en Baar maar de 'Federatie' zelf welke
slachtoffers maakt", kon een katholiek bondslid in De Katholieke Tabaksbewerker schrijven.133 "Ook vele stakersvrouwen worden met een
bezoek vereerd der geestelijkheid en worden alle dwangmiddelen aangewend om de vrouwen tegen hun mannen op te zetten. Ja zelfs velen worden bedreigd. Weer andere hulpbehoevende menschen, wier zonen in
den strijd betrokken zijn, kregen de aanzegging dat wanneer zij hun kinderen niet verplichtten het werk te hervatten, zij geen ondersteuning
meer ontvingen van de Vincentiusvereeniging" schreef De Tabaksbewerker enkele weken eerder.13`~
Op 30 april viel het doek over de staking en veel meer nog over de Federatie. Eugène Goulmy gedroeg zich tenminste als een absolute overwinnaar. Geen Federatielid kwam er nog in bij hem, of hij moest beloven
nooit meer lid te worden van een socialistische of anarchistische vakvereniging.13s

"Het is volbracht", schreef De Tabaksbewerker na afloop van de staking; "dat is de zucht waarmede het Zuidelijk patronaat zich gerust kon
stellen, toen de klok op Donderdag 30 april 12 uur wees. Dat tijdstip
bracht ons het droevig oogenblik van de nederlaag in den strijd, door de
Federatie 10 weken lang gevoerd tegen den machtigen patroon Goulmy". De omslag in de strijd was voor De Tabaksbewerker gekomen op het
moment dat "een 4-tal Eindhovense patroons de solidariteit voor den
heer Goulmy ter hand namen en zij op hun fabrieken voor hem zouden
laten werken. Dat sloeg in".~~36
Als Goulmy zelf al niet de hardheid had kunnen opbrengen dan was hij
i32) GAH, oud-archief
gemeentepolitie 's-Hertogenbosch, t.a.p., brief van de commissaris
van politie aan de procureur-generaal van het gerechtshof, 18 maart 1914.
~ 3'i) De Katholieke TaGaksbetcerker, 7 mei 1914.
13}) DeTabaksbeuerker, 11 april 1914.

~~s) DeTabaksbewerker, 7 mei 1914.
13~) DeTabakcóevicerker.7 mei 1914.
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daartoe wel gebracht door zijn collega's georganiseerd in de 'R.K. Patroonsbond'. Op 6 maart 1914 kreeg Goulmy bijvoorbeeld te verstaan
toch maar vooral hard op te treden. In alle openheid werd de hoop uitgesproken dat de Federatie nu eindelijk eens de doodsteek zou worden
toegebracht. Hoewel ontslagkwesties niet tot de zorg van de patroonsbond werden gerekend, behoorde er nu toch een uitzondering te worden
gemaakt. Van Aken, initiatiefnemer tot de extra vergadering op 6 maart,
liet doorschemeren dat op het hoogste niveau van de diocesane hiërarchie was gesproken over tactiek en strategie van de katholieke patroons
en werkliedenorganisaties tegenover de Federatie. De gebeurtenissen
rond de staking werden beschouwd aLs "een prachtige gelegenheid om
het advies van Mgr van de Ven op te volgen, die destijds al heeft gevraagd
of er geen motief was om de Federatie uit te sluiten". Goulmy zelf kwam
tijdens deze vergadering wat later binnen. Interessant was zijn klacht
over het onvoldoende waakzame optreden van de Bossche politie. Hij
toonde zich tijdens deze vergadering echter ook dankbaar voor de steun
die hem werd toegezegd door collega-ondernemers. Allen wilden wel
voor hem werken, zodat hij zichzelf niet in verlegenheid zag gebracht ten
opzichte van afnemers en opdrachtgevers.13'
De katholieke patroonsorganisatie beschouwde het als een ere-kwestie
de stakers van repliek te dienen in alle eensgezindheid die opgebracht
kon worden. En die was ruimschoots aanwezig. Toen bij de jaarvergadering in december 1914 de gebeurtenissen nog eens geëvalueerd werden
kwam ruimschoots aan de orde dat de steun vanuit katholieke kring groot
en onontbeerlijk was geweest. De Roomsch Katholieke Werkliedenbond
had zich onder aanvoering van pastoor Mutsaers een steun en toeverlaat
getoond zoals ook alle leden van de patroonsorganisatie. Dat volgens Van
Aken de Bossche autoriteiten zich te lankmoedig hadden opgesteld en
bijvoorbeeld te weinig politiesteun hadden gegeven viel tegen die roomskatholieke solidariteit in het niet.13s
Met betrekking tot die onderlinge solidariteit had hij gelijk. Hoeveel
eensgezindheid in katholieke ondernemerskring sprak er niet uit het feit
dat tijdens de staking op enige Bossche sigarenfabrieken 45 sigarenmakers - zeker niet alléén Federatief-georganiseerden - ontslagen werden.
Bij Goulmy c~ Baar konden ze als ware stakingsbrekers weer aan het
werk. Het was een idee, geboren tijdens een vergadering van de patroons13') GAE, archief R.K. Patroonsbond can Tabaks-en Sigarenfabrikanten, bisdom's-Hertogenbosch, notulen bestuursvergadering 6 maart 1914.
~~a) GAE,t.a.p..notulenjaarvergadering2ldecember1914.
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organisatie. Goulmy sprak er zijn dank over uit. Zelfs werd een oproep
gedaan een dergelijke maatregel ook in andere Brabantse sigarencentra
in de nabijheid van 's-Hertogenbosch te nemen. Zover kwam het niet.
Wel namen verscheidene toonaangevende Brabantse sigarenfabrikanten
een deel van de produktie van Goulmy over om althans het nadelige effect van de staking zoveel als mogelijk te neutraliseren. t 3`'

"De staking werd door de Grma Goulmy en Baar geheel en al overwonnen"; oordeelde men in patroonskring in alle tevredenheid. Geen woord
ervan was overdreven. ~~~ Ook in de Federatie was men die mening toegedaan. Het kon ook moeilijk anders. De Bossche afdeling viel in ontreddering uit elkaar. Als Goulmy al zelf niet een felle reactie had verkozen,
dan zou hij daarin wel geprovoceerd zijn geworden door zijn collega-fabrikanten. Die lieten geen vergadering van de patroonsorganisatie onbenut om Goulmy tot harde repressieve maatregelen te bewegen.~'~~
~ 4. Zelfstandige vakorganisatie minus sigarenmakers
Het actieve optreden van de Bossche Federatie noopte tot meer activiteit van anderen. Geen grotere geneigdheid tot verzet en opstandigheid
werd er gevonden dan juist onder de sigarenmakers. Een conclusie die
uit het voorgaande getrokken kan worden is dat de Bossche georganiseerde sigarenmakers een volwaardig deel vormden van de landelijke arbeidersbeweging. Dat de Bossche sigarenmakers in de aprildagen van 1903
als enige groep arbeiders in 's-Hertogenbosch actief betrokken waren bij
de spoorwegstaking was in dit verband kenmerkend. Geen bedrijfstak
zou in 's-Hertogenbosch zo geroerd worden door de dringende vraag om
betere en meer geregelde arbeidsvoorwaarden dan juist het sigarenbedrijf. Richtingenstrijd, tussen 1900 en 1910 zo ongeveer aan de orde
van de dag binnen de Nederlandse arbeidersbeweging, beroerde in 'sHertogenbosch voornamelijk sigarenmakers.
De toestand waarin de vakbeweging zich bevond in andere Bossche bedrijfstakken was een bevestiging van de voorhoederol die de sigarenmakers in deze stad voor zich hadden opgeëist.

i39) GAE,t.a.p.,notulenbestuursvergaderingóaprill914.
~ t~~) GAE, t.a.p., notulenjaarvergadering 21 december 1914.
~ l~) GA E, t.a.p., notulen bestuursvergaderingen maart-december 1914.
~ 32) De Tuelwmst, 30 september 1905.
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a. Het NAS of de 'onafhankelijke' vakbeweging
De bestuurders van NAS-gezinde bonden zagen zích het liefst geportretteerd als degenen, die een onafhankelijke vakbeweging voorstonden,
los van welke politieke formatie dan ook. Landelijk vond het N A S het
meeste steun onder gemeentewerklieden, zeelieden, havenarbeiders,
landarbeiders en bouwvakkers. De grote aanhang voor het N AS onder de
Bossche sigarenmakers was, gemeten naar de landelijke verhoudingen,
een uitzondering. De toestand met betrekking tot andere groepen bedrijfsarbeiders was een bevestiging van die 'uitzonderlijke' positie van de Bossche Federatieven. Immers onder geen enkele groep bedrijfsarbeiders in
Den Bosch vermocht het NAS aanhang te verwerven, althans niet langdurig.

Uitgaande van de berichtgeving van verschillende NAS-gezinde periodieken had dat allerminst te maken met onwil van de zijde van het NAS.
De omvangrijke groep van gemeentewerklieden in 's-Hertogenbosch had
meer dan eens de volle aandacht van bijvoorbeeld De Toekomst, weekblad
van vrij-socialistische groepen in het Zuiden van Nederland. "Lage lonen
dus, een zwaar drukkend boetestelsel, getyranniseerd door een slavendrijver eerste klasse, ziedaar heerlijke omstandigheden, waaronder de
Bossche gemeentewerklieden hunnen nuttigen arbeid verrichten. Er
wordt gemopperd en getierd, er wordt zelfs geschermd met den lamzak
den schop in den nek te leggen".143
Vooral de gemeentelijke hulpopzichter moest het in De Toekomst nogal
ontgelden. Zo schreef de redacteur van dit blad op 7 oktober 1905:
"Hoofdopzichter Jansen had ooit om loonsverhoging alleen voor zichzelf
gevraagd. Die kreeg hij niet. Wel kreeg hij een secundant. En dat was den
tyran, die zoveel beboet". Tegen een verontrust raadslid zou hij hebben
gezegd: "Och meneer laat 't maar geheel aan mij over, want wanneer ik
met dat tuig van volk zoo niet handel dan komt er geen steek van terecht,
want ik zei U dat het uitvaagsel is wat ik onder mij heb".~43
Uit een geheel andere hoek, namelijk die van De Volksbode was de Bossche gemeentewerklieden ook al eens voorgehouden dat de werkomstandigheden er naar waren om ertegen in opstand te komen. Eenstemmigheid was er bij beide bladen over de onwil onder de gemeentewerklieden
zich aan te sluiten bij een werkliedenorganisatie.144
Bouwvakarbeiders, toch ook een behoorlijke beroepsgroep in 's-Herto~~3) De Toekomst, 7 oktober 1905.
~;;) De Volksbode. 3 mei 1907.
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genbosch lieten zich al evenzeer nauwelijks of niet enthousiasmeren door
het streven van hei NA5. Eerst toen sigarenmakers waren omgeschoold
tot bouwvakkers kwamen op verscheidene bouwplaatsen niet-confessionele vakbondsgroepen tot gelding. Echter, dat speelde zich pas af in de jaren twintig.
Voor het jaar 1914 ten einde liep was overigens ook in een verwante bedrijfstak, namelijk het schildersbedrijf, al een staking beslecht. Het Bouwvak, orgaan der landelijke Federatie van bouwvakarbeiders, deed verslag
van de staking en sprak weliswaar over de betrokkenheid van een kleine
afdeling van de Federatie van bouwvakarbeiders bij de acties, maar onderkende tevens dat de staking toch voornamelijk een rooms-katholieke
aangelegenheid was. Het Bouwvak hield de werknemers in het bouwbedrijf voornamelijk een les voor die als volgt luidde: "Bouwvakarbeiders,
laat dat voor U een voorbeeld zijn. De klassenstrijd verscherpt zich, neemt
feller karakter aan en neemt toe in omvang. Daarom moeten wij ons samenvoegen in onafhankelijke, zelfstandige vakvereenigingen, ondanks
dat we over politiek en godsdienst verschillende gedachten hebben". ~~'

Het NAS was met name succesvol bij het organiseren van ongeschoolden. Ze had daarmee ook meer oog voor de positie van deze groep arbeiders. Dat zou een verklaring zijn voor de - naar verhouding - relatief grote
aanhang van het NAS onder groepen ongeschoolde arbeiders. Spontaneïsme en ongebondenheid - tenminste van het politieke bedrijf - gingen
bij het NAS gepaard met de uitdrukkelijke wil, de bevrijding van de arbeidersklasse zoveel als mogelijk het werk van die "arbeidersklasse zelve" te
laten zijn. De authentieke stijl van sommige groepen ongeschoolde arbeiders correspondeerde ongetwijfeld beter met hetgeen het N A S voorstond.
Daartegenover eiste het NVV veel meer discipline en loyaliteit ten opzichte van het hoofdbestuur. Van sjouwers, haven- en losse arbeiders kon die
discipline moeilijk of niet verwacht worden. De warmte en sympathie
waarmee de NAS-gezinde Toekotnst in 1907 een actie van vier kolensjouwers, werkend bij J. Smits aan de Zuid-Willemsvaart omarmde, was daarom niet verwonderlijk. De actie was gericht tegen een dreigende loonsverlaging en had alles van een spontane wilsuiting. Alsof het om een massale
actie ging schreef de Bossche correspondent: "Ga zoo voort kameraden
want dat is de weg om verbetering in U zoo kommervolle bestaan te brengen. Maar wilt op dien weg voortblijven gaan om verbetering aan te brengen. Dan is op de eerste plaats noodig, organisatie, want zonder dit kunt U
niet veel uitrichten. Toe mannen steekt de koppen bij elkaar! Wij weten
~ i') Het Bouiiti~ak, 21 mei 1914.
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dat er flinke krachten onder U zitten. Als die de koe eens bij de horens
pakten, dan weten wij dat er een organisatie van losse werklieden
komt".14~
Toch slaagde het NA S er niet in in's-Hertogenbosch de toch talrijk aanwezige losse arbeiders en sjouwers te organiseren. De steun van de Federatie van sigarenmakers en tabaksbewerkers en vooral ook het voorbeeld
dat deze organisatie met haar feitelijke bestaan toch was voor gelijkgezinde groepen bedijfsarbeiders, schoten hierbij tekort.
In het nabijgelegen Vlijmen had het NAS meer succes, en wel onder een
groep mandenmakers. De Arbeid, het officiële NAS-orgaan schreef vol
bewondering over de stimulerende rol die van de Federatieve sigarenmakers uit 's-Hertogenbosch uitging. "Door tusschenkomst van de kameraden in Den Bosch der Federatie van sigarenmakers werd zondag 2 juni
een organisatie met mandenmakers opgericht in Vlijmen met aanvankelijk
401eden. Het laat zich aanzien dat dit aantal zeer spoedig zal vermeerderen, daar de geest onder die menschen zeer goed is en, ofschoon katholiek,
het voorbeeld van de patroons in deze willen volgen, die ook allen georganiseerd zijn met geen ander doel dan om de arbeiders te ringeloren inzonderheid in tijden van slapte des te beter hun slag te kunnen slaan ten nadele van de arbeiders". 'Door Eendracht tot Verbetering' werd de nieuwe
onafhankelijke werkliedenvereniging in Vlijmen genoemd, op een later
tijdstip zou deze vereniging zelfs nog bij een staking betrokken raken.la7
b. HetNVV
Het uitgangspunt voor de 'moderne' vakbeweging in 's-Hertogenbosch
was vóór 1914 over het algemeen minder perspectiefvol dan dat het voor
de NAS-gezinde organisaties was. In de Federatie van sigarenmakers en
tabaksbewerkers bezat het NAS tenminste een steunpunt van betekenis.
De afdeling van de'moderne' sigarenmakersbond kwam eerst na 1910 tot
een min of ineer stabiele opzet, die toen echter nog niet voldoende was om
een voorbeeld te kunnen zijn voor arbeiders in andere Bossche bedrijfstakken.
Ook het bestaan van een Bossche Bestuurders Bond heeft de sociaal-democratische beweging met in zijn kielzog de 'moderne' vakbeweging niet
datgene gebracht waarop gehoopt was, namelijk meer invloed onder bredere lagen van de Bossche arbeidersbevolking.
~ tir') De Toelwmst, 23 februari 1907.
~i') DeArbeid.5juni 1912.
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Zo moeizaam als het de 'moderne' of sociaal-democratische beweging
verging aanhang te verwerven onder de sigarenmakers, zo moeizaam verging het deze beweging ook onder de meer geschoolde delen van de Bossche arbeidende bevolking. In dat verband waren de ontwikkelingen rond
de 'Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel' geen
incident.
Aan de wieg van de Bossche SDAP-afdeling stonden enkele actieve
spoorwegarbeiders en beambten. Sociaal-dernocratie en in haar verlengde de moderne vakbeweging vonden hun grootste potentieel onder de beter geschoolde en meer ontwikkelde groepen binnen de Nederlandse arbeidersklasse. Negatief gesproken: men had moeite aanhang van betekenis te verwerven onder de minder geschoolde delen van de
arbeidersklasse. Spoorwegarbeiders en zeker spoorwegambtenaren hadden iets te verliezen. Immers, rondom de eeuwwisseling bestonden er al
pensioenrechten!~~~ De lonen waren weliswaar niet hoog; ze werden wel
regelmatig uitbetaald en ook dat was een verworvenheid van de eerste orde. Bedachtzaamheid en zorgvuldig wikken en wegen lagen in de aarde
van werknemer en bedrijfstak. "De regelmaat van het bedrijf en de sterke
discipline kweekten een andere geest, dan noodig was voor spontane stakingen. In één stad of streek geconcentreerde arbeiders reageerden snel
en intens, komen licht in de stemming van verzet, solidariteit en hardnekkigheid, die een staking eisten. De spoorwegarbeiders als geheel reageerden trager, omdat ze over het gansche land verspreid waren en ook, omdat
de nieuwe denkbeelden op het platteland slechts moeilijk doordrongen".1a9
'De Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel',
met Jan Oudegeest rondom de eeuwwisseling aan het hoofd, was er de
weerslag van. SDAP en 'moderne' vakbeweging moeten om dat soort redenen wel meer genegenheid bij de ' NV' hebben opgewekt dan het spontaneïsme en syndicalisme van anarchisten en het NAS. De afdeling van de
' N V' was in 's-Hertogenbosch bij haar oprichting veelbelovend van start
gegaan. Na het oprichtingsjaar 1899, bereikte men al snel een ledental
dat de vijftig oversteeg. Voor een spoorwegknooppunt, als 's-Hertogenbosch was, vormde die ontwikkeling niet eens een echte verrassing. Na de
spoorwegstakingen werd echter gaandeweg de concurrentie van 'St. Rafaël', de 'Nederlandsche Roomsch katholieken bond van Spoor- en Tramwegpersoneel' voelbaarder. Meer dan de oerconservatieve en voorname~ s") Ruter, De spoonoegstakingen van 1903, 205.
~ 3y) Riiter, a.~c., 206.
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lijk anti-socialistische vereniging 'Recht en Plicht' ooit gepretendeerd
had, wilde St. Rafaël een echte vakvereniging zijn. ~s~
De gevolgen voor de positie van de ' NV' in de Zuidnederlandse spoorwegcentra zouden niet uitblijven. Lange tijd had men katholieke spoorwegarbeiders en beambten aan kunnen trekken. Na 1903 was dat goeddeeLs
verleden tijd. De invloed van de 'NV' in een stad als 's-Hertogenbosch
heeft daar zeker onder geleden. De ledentallen gingen omlaag, de invloed
op de werkplek volgde een gelijke richting. Toch schreef Het Orgaan in
1905 over de toestand in 's-Hertogenbosch: "Nu in de laatste jaren ook
mede door het vereenigingsleven, het personeel op een eenigszins hoger
peil is gekomen, nu diefstal, dronkenschap of andere feiten zoo goed als
niet meer voorkomen, nu gaat men ons het leven met dergelijke kleinigheden bederven. Het personeel heeft echter in de Vereeniging een uitstekend controleur".lsl Met die 'kleinigheden' doelde men op 'pesterijen'
van de zijde van St. Rafaël.
Jan Oudegeest, gangmaker van ' N V' en 'moderne' vakbeweging, werd
nogal eens naar 's-Hertogenbosch gehaald om openbare bijeenkomsten
op te luisteren. Meer dan een redelijk bezochte openbare bijeenkomst
kwam daar dan niet uit voort. De afdeling werd er tenminste niet groter
door. Een aantal van dertig was te bescheiden om op de werkplek grote zaken te bewerkstelligen. De kracht van de Bossche'NV'-afdeling, voorzover daarvan gesproken kan worden, lag meer op het terrein van activiteiten in en rondom de plaatselijke sociaal-democratische en'moderne' beweging.
Op het dieptepunt in het vooroorlogse bestaan van de afdeling telde de
'NV' slechts dertien leden in's-Hertogenbosch. Dat was in 1913.1sZ Het
zou daarna weer enigszins aantrekken. Van loonacties of enigerlei andere
vorm van beweging op de werkplek kon natuurlijk geen sprake zijn. Het
Orgaan was daarover trouwens ook zeer openhartig. "Onze afdeeling is
eindelijk uit een langdurigen winterslaap ontwaakt en tot de ontdekking
gekomen dat daarbij heel wat vet is ingeteerd",1s3 werd geschreven naar
aanleiding van de sterke terugloop in het ledental in 1913.

Typerend voor de krachtsinspanning die de kleine afdeling vermocht op
te brengen, was het feit dat de Bossche correspondent in 1915 vreugdevol

~'") yivard. 25 jnren a.rheid, St. Raphaël 190.3-1928. 2.
~'~) HPt Orgamt. 4 november 1905.
~'~1 HPt Orgaait. 26 april 1913.
~'~) Hvt Orgaan, 26 april 1913.
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constateerde dat bij de Staatsspoorwegen in 's-Hertogenbosch één lid aan
een aanstelling was geholpen. ~ s`~
Zo goed als in sociaal-democratische kring meer verwacht was van 'sHertogenbosch als spoorwegknooppunt, zo goed moet dat ook het geval
zijn geweest met de verwachtingen ten aanzien van de stad als centrum
van grafische bedrijvigheid. Teleurstellend was het daarom dat de oudste
vakbond in ons land, de ANTB, in 's-Hertogenbosch maar niet van de
grond wilde komen. Hoe tekenend was het niet dat men in november
1911 opgelucht melding maakte van een correspondentschap voor de
ANTB in 's-Hertogenbosch. In diezelfde maand werd ook een afdeling
opgericht. Zoals min of ineer gebruikelijk was de start allerminst spectaculair. Zeven à acht leden waren natuurlijk in de verste verte geen concurrent voor het relatief sierke katholieke Typografengilde. Met een ledental
dat de honderd oversteeg bepaalde dit gilde de onderhandelingen met de
patroons. Zich bewust van een onaantastbare meerderheidspositie onderhandelde het katholieke gilde bij voorkeur alleen met de veelal katholieke
patroons in het Bossche grafische bedrijf. Toch was er een bisschoppelijke
circulaire nodig om de katholieke typografen van iedere vorm van samenwerking met de ANTB-afdeling af te houden. Nadat Het Grafisch Weekblad al eens had gesuggereerd, dat de katholieke bond in het geheim actie
voerde op de Bossche grafische bedrijven, werd een gecombineerde
openbare bijeenkomst van beide bondsafdelingen in december 1913 op
het laatste moment afgelast. De adviseur van de katholieke bond greep namens de bisschop in en hield de deur van het gebouw van de R K W B
gesloten voor de ANTB.Iss De patroons behoefden over het algemeen
niet bevreesd te zijn voor radicale stappen van de georganiseerde Bossche
typografen. Bij de doorvoering van verbeteringen in de arbeidsvoorwaarde~n had men vooral te kijken naar hetgeen zich in den lande voordeed.
Omstreeks 1912 was er tenminste sprake van een behoorlijke achterstand. In loon, vakantieregeling en werktijden stak het Bossche grafisch
bedrijf ongunstig af ten opzichte van de rest van Nederland, in het bijzonder West-Nederland. In 1912 publiceerde Het Grafisch Weekblad bijvoorbeeld met enige regelmaat een lijst met grafische bedrijven in Nederland, die hun personeel enige vakantiedagen gunden. Op 1 mei werden
er zelfs 150 bedrijven vermeld. Daaronder was geen enkel Bosch bedrijf. ~ sf'

~s}) Het Orgnarz, 5 juni 1915.
~s') Het Grafisch Weekblad, 17 december 1913.
~'h) Het Crafisch 1Veekblad, 1 mei 191'l.
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De ANTB-afdeling had de neiging vooral de vermanende vinger naar
de katholieke typografenbond te richten. Die zou te gematigd zijn in zijn
eisen aan Bossche patroons. Zeker omdat het katholiek gilde zich verzekerd wist van een monopoliepositie zou dat het geval zijn. De hete adem
van een ANT B-afdeling was nodig. "De vakorganisatie dringt door, weliswaar onder RK voogdij, maar met moderne kitteling lukt het steeds beter.
De RK organisatie is gegroeid. Een enkel resultaat bleef niet uit. Er is nu
een contract tusschen werkgevers en werknemers".~''
Als deel van de moderne vakcentrale NVV, sinds 1913, was de ANTB
zover geëvolueerd, dat de bond zich aanzienlijk strijdbaarder opstelde en
daardoor in 's-Hertogenbosch een zekere horzelfunctie kon vervullen.
Ten tijde van haar worsteling met het probleem wel of geen aansluiting bij
het N V V, had de Bossche afdeling in ieder geval sterk de neiging zich gematigd op te stellen. Ook nadat de NVV-gelederen inmiddels versterkt
waren, was er zo nu en dan een aanwijzing van te lezen in Het Grafisch
Weekblad. Zo werd in 19 ] 4 de Firma Stokvis in het zonnetje gezet vanwege haar goede arbeidsvoorwaardenbeleid en de manier waarop letterzetter J. Moors werd verrast met een "prachtige gouden remontoir-horloge"
vanwege zijn 25-jaar trouwe dienst. Tevreden constateerde Het Grafisch
li~eekblad dat zelfs "de fabriek eenige uren werd stopgezet". t's
Voorzichtigheid was er ook te bespeuren in de ontwikkelingen die voorafgingen aan de aansluiting van de bescheiden A NTB-afdeling bij de Bossche Bestuurders Bond. De centrale en in het oog vallende rol van de Bossche SDAP-afdeling binnen de BBB was lange tijd een te grote barrière
voor de strikt neutralistische ANTB om tot aansluiting over te gaan. Landelijk gezien was de moeizaam tot stand gekomen aansluiting van de
ANTB bij het NVV, zeven jaar na de oprichting van deze moderne vakcentrale, een ontwikkeling die in dat beeld van een bedachtzame ANTB
paste.

De totstandkoming van een - voor die tijd - geavanceerde cao in 1914 is
een van de belangrijkste wapenfeiten in de geschíedenis van de A N T B geweest. Ontslagrecht, opzeg[ermijn, vakantieregeling, minimumloon èn
verplicht lidmaatschap van werknemers- of werkgeversorganisatie; dat
was er allemaal in geregeld. t'y
De Bossche typo's binnen de A NTB hebben aan de realisering van deze
unieke overeenkomst weinig of geen deel gehad. De afdeling was te klein
~'") Het Grafisch. Weekbfnd, 8 augustus 1912.
~'H) He1 Grnfisrh Wrekblad. 14januari 1914.
~'y) Hannsen-Reinalda, a.t~~., 104.
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van omvang. De weinige leden waren bovendien geconcentreerd op enkele bedrijven, zodat veel drukkerijen in het Bossche buiten de directe invloedssfeer van zelfs maar een enkel kordaat ANTB-lid bleven.t~~' Voorzover deze verklaring al niet voldoende is, veel tijd moet de ANTB-afdeling besteed hebben aan de verwikkelingen rondom wel of geen
aansluiting bij B B B en N VV.
In een eerder verband kwam reeds tot uitdrukking dat de Bossche metaalindustrie niet het omvangrijkste en sterkste deel was van de Bossche
bedrijvigheid. Toch moeten de vertegenwoordigers van de zelfstandige
arbeidersbeweging zich meer voorgesteld hebben van de wervingsmogelijkheden onder de Bossche metaalbewerkers, hoe bescheiden de omvang
van deze bedrijfstak in 's-Hertogenbosch ook was.
De metaalindustrie was voor 1914 nimmer een bedrijfstak van grote betekenis. De ijzergieterij van Dufay ác Go., Rouppe van der Voort, Grasso
en Van Gerve bepaalden het beeld van deze bedrijfstak in 's-Hertogenbosch. Veel meer dan 250 metaalbewerkers werkten er niet voor 1914 in
deze bedrijfstak. Bovenal kenmerkte het metaalbedrijf zich door de verscheidenheid aan soorten vestigingen. Het begrip metaalbewerker stond
in die dagen ook voor een veelsoortigheid aan beroepen. Blikwerkers, carrosseriewerkers, smeden, goud- en zilverbewerkers enz. enz. droegen
niet alleen bij aan veelkleurigheid, ze zorgden ook voor een vergaande
versnippering in de organisaties die als vakbonden hun belangen behartigden.ibi

Na 1914 brak de tijd aan waarbij een aantal categorale urganisaties van
deze 'soorten' metaalbewerkers zich aansloten bij de 'Algemeene Nederlandsche Metaalbewerkers Bond', afgekort als A N M B. Zo sloot in de loop
van 1917, de 'Algemeenen Bond van Goud- en Zilverbewerkers' zich aan
bij de A N M B. De Bossche goud- en zilverbewerkers hadden de jaren
daarvoor eigenlijk het meest van zich laten horen in de beweging, die voor
metaalbewerkersbeweging kon doorgaan. t~2
De staking bij Dufay 8~ Co. in januari 1903 was door de kroniqueur van
de A N M B al eens herleid tot een gebeurtenis die paste in de sfeer die zich
toen had meester gemaakt van grote delen van de Nederlandse arbeidersklasse. Het broeide overal. De spoorwegstakingen zouden dat bevestigen.163
"'") Het Crafisch Weekblad, 1913-1914.
~fi~) Harmsen-Reinalda.a.tu.
16~) De Metaalbewerker, 26 april 1917.
~~~) Ruter, a.w.
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Van een strijdbare of opstandige traditie was onder de Bossche metaalarbeiders toen geen sprake. De staking bij Dufay had dan ook meer weg
van een incident dan van een karakteristiek van de gebeurtenissen die de
arbeidsverhoudingen in deze overwegend rustige bedrijfstak typeerden.
Vooral De Toekomst liet zich meermalen laatdunkend uit over de houding van Bossche metaalarbeiders: "Ik weet niet of het waar is, maar er is
mij verteld dat na afloop van het feest eene collekte zal worden gehouden
onder de arbeiders, uit welker opbrengst een zweep zal worden gekocht,
welke zweep door een commissie uit arbeiders aan de patroon ter hand zal
worden gesteld, opdat hij er elke morgen zijn slaven mede af zal kunnen
rossen. Als het waar is dan is het een mooi idee". t~4
Het cvnisme droop ervan af in de beschouwing van de Bossche correspondent van De Toekomst toen hij in 1908 beschreef hoe de werknemers van Grasso zich hadden "uitgesloofd" om het SO-jarig bestaan van
de fabriek luister bij te zetten. Het toch bepaald schamele loon werd - met
goedkeuring van de werklieden - wekenlang met vijftien cent gekort om
de jubileumviering van een werknemersbijdrage te kunnen voorzien.1ós
Een jaar later waren ze wederom voorwerp van spot, de werknemers van
Grasso. Het 25-jarig ambtsjubileum van burgemeester Van der poes de
Willebois was in augustus 1909 aanleiding voor Willem Grasso zijn werknemers te laten delen in de festiviteiten rond dit gebeuren. Het feest zelf
was door De Toekomst al eens betiteld als een gebeurtenis die vooral
"geldpatsers en zwartrokken" 16~ aantrok. Grasso trakteerde zijn werknemers op een bezoek aan de tentoonstelling 'Oud-'s-Hertogenbosch'. Ze
zouden het vrijkaartje voor deze tentoonstelling dubbel en dik terugbetaald hebben. Immers de verzuimde werkdag werd geheel op het loon ingehouden. Het ergst vond De Toekomst het wel dat geen arbeider een blijk
van verzet toonde of zoals de correspondent schreef: "Nu moet het gezegd, de slaven die op genoemde fabriek worden uitgebuit en uitgezogen
zijn hardleersch, want niet het minste verzet is onder hen merkbaar, om
aan dien toestand zoo spoedig mogelijk een einde te maken".1~7
Niet alleen de radicaal-gestemde anarchisten waren negatief en kritisch
over de houding van de Bossche metaalbewerkers. In sociaal-democratische kring overheerste eenzelfde opvatting over het gebrek aan organisatiezin onder de metaalbewerkers. Er was dan weliswaar bij de oprichting

~";) De Toelwmst. 22 augustus 1908.
~~"1 De Toelwmst, t.a.p.
~~~') De Toekomst, ll april ] 908.
'~') DeToelwirtst,t.a.p.
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van de BBB een kleine afdeling van de ANMB betrokken, maar veel initiatief ging niet van de metaalbewerkers uit. De levensvatbaarheid was
eigenlijk niet eens vanzelfsprekend. Immers, in maart 1914 vond de heroprichting van de ANMB-afdeling plaats. Enige jaren bestond ze zelfs
niet. Met niet meer dan twintig leden wist de afdeling zich een kleine minderheid. Ue Strijd verweet de moderne metaalbewerkers dat ze zich dit tezeer en te lang bewust waren. ~ ~'~
Tekenend voor het gebrek aan activiteit van de 'eigen' A N M B in's-Hertogenbosch was het dat De Strijd in diezelfde tijd het bestaan van een afdeling van de landelijke Federatie van metaalbewerkers lichtelijk in bescherming nam. Bij Van Gerve zou een tiental metaalbewerkers overgaan tot de
oprichting van een Bossche afdeling. Van Gerve zelf had echter, volgens
De Strijd een uitgesproken voorkeur voor de katholieke organisatie. Die
zou zovèr zijn gegaan dat Van Gerve de Federatieven op nogal intimiderende toon zou hebben bejegend en hun het leven onmogelijk zou hebben
gemaakt.~h`' De Federatieve metaalbewerkers haalden het overigens ook
niet. De wervingskracht onder metaalarbeiders op andere Bossche bedrijven was nihil. Van noemenswaardige activiteiten was geen sprake.

c. Goud- en zilversmeden, confrères of arbeiders
In 1912 schreef een kritisch beschouwer van de ontwikkelingen in de
goud- en zilverindustrie in het NAS-orgaan De Arbeid onder meer: "Den
hoogmoedswaanzin van veele vakgenooten werd in die dagen afgestraft
door de achterstand, die men opliep en had opgeloopen in vergelijking
met anderen. Moet meneer de goudsmid - zooals hij zich waant - met zijn
strijd om 25 cent als minimum, niet blozen, als hij de sjouwermanslooper
ontmoet met een minimumloon van 27 cent per uur? Moet de kunstige zilversmid, wiens rechten geheel en al worden miskend - door eigen schuld
- niet wrevelig worden, als hij den ruwen grondwerker ontmoet met fier
opgeheven hoofd, bewust als hij zich is van de kracht zijner organisatie.
Het zal afhangen van het inzicht in de maatschappelijke ontwikkeling en
den moed om desnoods te strijden, of de edele metaalbewerker zijn rechten aLs mensch geëerbiedigd zal zien". ~'o

Het verwijt van het NAS-orgaan was zeker niet ten onrechte. De gouden zilversmeden hadden lange tijd in hun lot berust. Terwijl in andere be~~~) DeStrijd, 21 maart 1914.
~~'`~) De Strijd. 7 [ebruari 1914.
~'~~) DeArbeid, 19juni ]912.
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drijfstakken de eerste belangrijke verbeteringen waren binnengehaald,
worstelden bijvoorbeeld de Bossche goud- en zilversmeden nog met de
vraag hoe zich te organiseren. Moest dat gebeuren binnen de oertraditionele confrerie 'St. Eloy' of in de katholieke vakbond, die in 'St. Eligius'
zijn beschermheilige had in 's-Hertogenbosch? Zo vanzelfsprekend als
lange tijd de keus van goud- en zilversmeden voor de confrerie 'St. Eloy'
was geweest, zo ingewikkeld lag die nu. Er was bijvoorbeeld ook reeds een
afdeling van 'de Algemeene Nederlandschen Bond van Goud- en Zilversmeden en aanverwante vakken'.17i
Het tekent de instelling van de arbeidende klasse binnen de Bossche
metaalindustrie dat de goud- en zilversmeden nog het meest van zich deden spreken op de weg naar arbeidersemancipatie. Lange tijd voelden de
naar schatting honderdvijftig Bossche goud- en zilverbewerkers zich verre
verheven boven hun lotgenoten in andere bedrijfstakken. In hun gehele
gedrag poogden de goud- en zilverbewerkers zich te refereren aan de betere standen. Er was sprake van een nadrukkelijk onderscheid in kleding,
manier van spreken en liefde en koestering van het vak. Het onderscheid
was steeds zichtbaar, of het nu ging om de wijze waarop men naar de zondagsmis toog of de manier waarop de veelal geachte patroon werd bejegend. Beleefdheid en achtíng stonden steeds voorop. Er werd - met gevoel voor nuance - wel gesproken over "de arbeiders met den hoogen
hoed".172 Goud- en zilversmid werd men ook niet zomaar. Piet de Rooy,
die wij reeds eerder citeerden schrijft hierover: "Voor leerlingen was het
gebruikelijk, na de le communie dus met l le of 12e jaar op een vak te
gaan, in een behoorlijk gezin mocht zoo'n jongen zelf een vak kiezen, en
waar het bekend was, dat in het goudvak zoo goed als geen loon betaald
werd, kwamen de aanbiedingen ook altijd of in doorsnee uit de meer fatsoenlijke, nette klassen van menschen".
Vooral de tijd omstreeks de eeuwwisseling had het goud- en zilverbedrijf in 's-Hertogenbosch groei opgeleverd. Het aantrekken van de werkgelegenheid, die daarvan een gevolg was, leidde tot een minder kritisch
aannamebeleid. In die betrekkelijke schaalvergroting van deze traditionele bedrijfstak lag ook de kiem voor een beperkte breuk met de al eeuwenlang voortkabbelende arbeidsverhoudingen. De Rooy had ook hier weer
een uitgesproken mening over die zeker niet positief was. Zo schrijft hij:
"Het werd eene verwording, ruwere manieren met al den aankleve vandien, waardoor onder leerlingen en gezellen op fabrieken ook minder goe~'' ~) De Roo} , Ue Bossche goud- en ziluerindustrie in de laatste halve eeuw, 10.
1i2) De Roov. a.w., 10-11.
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de verstandhouding ontstond, tegenover de andere gezellen werden zij
aangeduid als de 'Sigarenmakers' hetgeen, toen dat hele vak en bedrijf
hier in de stad nog alleen huisindustrie was, nu juist geen 'eeretitel'
was".i `3
Vooral na 1910 ging dat gepaard met een opleving van het vakbondswezen volgens het nieuwe type. In eerste instantie betrof het hierbij, als bijna
vanzelfsprekend, het katholieke gilde'St. Eligius'.i'`;
"De eene durft het niet voor de ander; het ergste is nog, men vertrouwt
elkaar niet. Waarom zouden patroons bezwaar hebben tegen den bond,
we zijn voor vooruitgang van ons vak. Notabene leden van de katholieke
sociale actie zijn lid van onzen bond". Dat schreef De Goud- en zilverbewerker in 1910.1i''
In datzelfde jaar, het was alweer december poogde de neutrale bond
van goud- en zilverbewerkers een openbare vergadering de inleiding te laten zijn voor een Bossche afdeling. Slechts acht van de omstreeks honderd
goud- en zilverbewerkers kwamen op de vergadering af. Zo weinig succes
had de bijeenkomst nog, dat het commentaar van de toch als 'liberaal' bekend staande Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant meer aandacht kreeg dan de bijeenkomst zelf. Dit dagblad had over
een vergadering van "socialistische goudsmeden" gesproken, terwijl de
bijeenkomst toch zo nadrukkelijk was aangekondigd als een waar het vooral zou gaan over: "Waarom een neutrale organisatie voor goud- en zilverbewerkers". De vijf leden, die zich dan maar aangemeld hadden bij de
neutrale bond, kregen van deze krant het volgende toegemeten: "Is dit het
geval dan is het een geluk voor de ijverige R.K. vereeniging, dat zij deze
menschen kwijt (bijna allen waren lid) is. Met zulke ontevredenen is toch
niets aan te vangen".17~ Onder de rubriek 'Pers en Polemiek' had De
Goud- en Zilverbewerker slechts weten te antwoorden op dit soort verwijten: "Het moeten wel duistere breinen zijn die dan ook alleen in duistere
streken van ons land gevonden worden, om over een plaats gehad hebbende vergadering te schrijven zooals in de P.N.H.C. geschiedde".1i''

Het belang van een afdeling in 's-Hertogenbosch, een stad met een zekere vermaardheid op het gebied van de goud- en zilverindustrie, werd
door de landelijke leiding allerminst veronachtzaamd. Heel officieel
werd de oprichting van de Bossche afdeling aangekondigd op de voorpa~ ~s) De Roov, a.ta., 12.
~' ~) De Coud- en zilverbefoerker, januari 191 1.
~") De Goud- en zilverbeil~erker, maart I 910.
~'h) Prot~inciale, :Voordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 15 december 1910.
~' ' ~ De Coud- en zilverbeuerker, januari 191 1.
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gina van De Goud- en Zilveróewerker in dikgedrukte letters. Nog eens
werd het neutrale karakter van de bond onderstreept om de katholieke
vakgenoten over de streep te trekken: "In onze vakorganisatie ( neutrale)
is plaats voor iedereen en zijn het uitsluitend de vakbelangen, die ons samenbrengen om daarvoor te ijveren".1i8 Dat neutrale karakter werd
voortdurend en bijna hartstochtelijk naar voren gebracht. Van aansluiting bij de B B B was, bij de oprichting van de goud- en zilversmedenafdeling geen sprake en ook later was dat nimmer aan de orde, althans er werd
in het openbaar niet over gesproken en geschreven. In het katholieke 'sHertogenbosch met nog zoveel conservatisme, niet in de laatste plaats onder de goud- en zilversmeden, kon men zich ook geen enkele band met
SDAP of NVV veroorloven. Bovendien streefde men, tamelijk consequent, naar samenwerking met de r.k. georganiseerde vakgenoten. Die
wilden daar in de praktijk nauwelijks of niet van weten. 'St. Eligius', in de
loop van 1913 geleid door niemand minder dan de latere wethouder Manis Krijgsman, was zich zijn meerderheidspositie zodanig bewust, dat deze het liefst eigen, uitsluitend katholieke initiatieven nam. In 1911 richtte
'St. Eligius' bijvoorbeeld een request aan de Bossche patroons. De
10-urige werkdag en doorbetaling van de erkende christelijke feestdagen
stonden daarbij centraal. De afdeling van de algemene bond werd er aanvankelijk buiten gehouden, hetgeen gebeurde op een tijdstip dat landelijk
door katholiek en neutraal-georganiseerden notabene een gezamenlijke
actie werd gevoerd. De Goud- en Zilverbewerker schreef dan ook: "De redactie wenscht ze succes; wij ook, ofschoon we liever hadden gezien dat
ook daar de actie was begonnen voor de minimumstandaard. Waren we
officieel uitgenodigd om federatief samen te werken, zo was toch geloof ik
de afspraak, dan zou dat ons voorstel zijn geweest".17y
Eerst in de zomer van 1911 startte een gezamenlijke actie. Die was gericht op de 10-urendag, doorbetaalde christelijke feestdagen en enkele
vakantiedagen. Er was bij de 'neutrale' afdeling veel opluchting over deze
gezamenlijke actie. Het ijs leek gebroken.

Zo principieel was de bond in zijn neutralisme dat zelfs aansluiting bij
het Algemeen Neutraal Vakverbond ooit werd afgewezen. De anti-sociaal-democratische opstelling van deze organisatie was te gekleurd. Ze
ging voorbij aan de neutrale opstelling van de goud- en zilverbewerkersbond. Evenzo werd deelname aan Roode Dinsdag afgewezen, alweer om
neutraliteitswille. l ~~
~'a) De Coud- en zilverbet~~erker, februari 1911.
1i9) De Coud- en zih~erbeuerker, maart 1911.
~H~~) Ue Coud- en zilverbeirerker, oktober 191 1.
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Het was alweer in 1910 dat de eerste voorzichtige verlangens op het gebied van de arbeidsvoorwaarden werden geformuleerd. "Het is een streven naar recht, geen dwingen of afpersen", verontschuldigde de Bossche
correspondent zich in juni 1911 nog.lgl De katholieke bond van werkers
in het goud- en zilverbedrijf en aanverwante vakken had zojuist een program gepresenteerd waarin maximale arbeidsduur en minimumloon centraal stonden. Enkele maanden later ontstond er zelfs landelijk een federatief samenwerkingsverband tussen de katholieke en algemene bond.
Alles was nieuw voor het goud- en zilverbedrijf, in het bijzonder voor het
Bossche. Volgens Piet de Rooy, schrijvend onder het pseudoniem van
Piet Bosschenaar, druiste de nieuwe gewoonte van het stellen van eisen in
het algemeen in tegen de beste tradities, die zolang de verhoudingen tussen ambachtsman en patroon in het goud- en zilverbedrijf bepaald hadden. Dat zelfs al de intrede van jongeren via een zogenaamd leerlingstelsel
geregeld moest worden, was De Rooy een doorn in het oog. Alles was ooit
veel anders gewe~est of zoals hij schreef: "Men deed alles graag en vol ambitie als men maar over je tevreden was, en men was wat trots den geheelen dag met een langen mooien blauw met wit gestreepten kiel te mogen
loopen; z.g. boezeroengoed, in tegenstelling van een grof- of ijzersmid, die
een kort kieltje van donkerblauw grof linnen droegen, men moest ook
daaraan kunnen zien dat men op het edel vak was, en ... geneerde zich nog
niet om op een vak te zijn".lgz

Toch, de nieuwe tijd zette door. Het goud- en zilverbedrijf bleef niet langer verschoond van discussies, debatten en ontwikkelingen, die de arbeidersbeweging in andere bedrijfstakken bezighielden. De algemene of
neutrale bond was landelijk in debat over wel of geen aansluiting bij het
NVV; de katholieke bond aanvaardde, althans de Bossche afdeling, een
voorstel tot contributieverhoging ten behoeve van aansluiting bij het R.K.
Vakbureau in september 1911. In dat laatste punt zijn de Bossche gouden zilversmeden hun collegae uit andere afdelingen duidelijk vooruitgelopen. De meerderheid van de katholieke bond vond aansluiting bij het R.K.
Vakbureau in 1911 nog te ver gaan. Maar de ontwikkelingen stonden allerminst stil. Een weerstandskas en weer aansluiting bij het R.K. Vakbureau kwamen ter sprake in 1912 en 1913. Op een bondsraadvergadering
in 1913 werd er zelfs serieus gedebatteerd over wel of geen aansluiting bij
de katholieke metaalbewerkersbond. Het alternatief dat de aanwezige leden op de bondsraadvergadering in maart 1913 werd voorgehouden, was
~ ~ ~ ) De Hazepoot, juni 1911.
182) De Roov, a.u~., 12-13.
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"een zelfstandig voortbestaan met verhoogde contributie" om een echte
moderne vakorganisatie te worden.ls3 Of het nu de inspirerende werking
van Manis Krijgsman was of de horzelwerking, die uitging van het bestaan
van een kleine afdeling van de algemene bond van goud- en zilverbewerkers, in 's-Hertogenbosch veranderde er iets na 1910.
Manis Krijgsman deed veel voor de 'Bond van R.K. goud- en zilverbewerkers en aanverwante vakken'. Enige jaren was zijn huisadres in de
Dubbele Buurt in Hoorn redactieadres van De Hazepoot.ls4 Als redacteur
van het blad vervulde hij een belangrijke opinievormende rol in de bond.
Vanaf augustus 1913 was hij zelfs eindredacteur van het bondsorgaan en
voorzitter van de bond.lg' In die hoedanigheid heeft hij zich steeds sterk
gemaakt voor de ontwikkeling van de bond tot een zo krachtig mogelijke
vakorganisatie. Een goede contributieregeling ten behoeve van een echte
weerstandskas, samengaan met de katholieke collegae in andere metaalbedrijven en zeker ook aansluiting bij het R.K. Vakbureau vormden voor
Krijgsman de weg waarlangs dat doel bereikt moest worden. Dat die strevingen ten slotte succes hadden zegt iets over de centrale rol van Krijgsman. Al minstens zo illustratief is het feit dat Hoorn en 's-Hertogenbosch,
als achtereenvolgende woonplaatsen van Manis Krijgsman zo vaak tot centrale vergaderplaatsen werden verkozen.lsb
Ook in kringen van SDAP en 'algemeene bond' erkende men impliciet
de betekenis van Krijgsmans optreden in de bond, al was het maar omdat
het te magere succes dat de nog te bespreken staking zou hebben opgeleverd, voornamelijk op zijn conto werd geschreven.ls~
De oprichting van de afdeling van de 'Algemeene Nederlandsche Bond
van Goud- en Zilversmeden en aanverwante vakken' in 1911 aangekondigd bracht natuurlijk Het Huisgezin en het Katholiek Volk tot felle reacties. Opvallender was echter de wijze waarop de doorgaans zo ingetogen
en neutrale Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courartt
zich ditmaal liet verleiden tot de stemmingmakerij die we al eerder beschreven.lss
Een organisatie die opgericht was om zich in te zetten voor de vakbelangen van de werknemers in de goud- en zilverindustrie zonder zich de beperkingen op te leggen van de confrerie'St. Eloy', levensbeschouwing of
~s~l De Hazepoot, april 1913.
~ai) DeHazepoot, 1911-1914.
1A5) De Hazepoot, augustus 1913.
~ab) DeHazepoot.1911-1914.
~s') DeStrijd,december1913.
188) Pro2~inciale, :Voordbrabantscheen 's-Hertogenbossche Courant, 15 december 1910.
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godsdienst, was bepaald nieuw voor 's-Hertogenbosch. AI was de afdeling
ter stede dan genoodzaakt te opereren in de schaduw van de katholieke
afdeling, ze wist zich deel van een beweging, die in andere Nederlandse
goud- en zilvercentra, waaronder Amsterdam, initiatief kon nemen.189
De nog jonge geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging had trouwens al geleerd dat de actieve aanwezigheid van onafhankelijke, socialistische of neutrale vakverenigingen op zichzelf reeds voldoende was om de
somtijds zelfgenoegzame confessionele vakverenigingen tot meer initiatief
te bewegen. Zo pleitte de Bossche correspondent in De Goud- en Zilverbewerker van maart 1911 al voor samenwerking tussen rooms-katholieken
en neutralen op weg naar een 10-urenwerkdag en doorbetaling van
christelijke feestdagen.19~ Veroorloofde de afdeling van de katholieke
bond zich toen nog een solistisch optreden, vooral in 1913 kwam dat anders te liggen.
d. Een staking
De voorbode van een stakingsactie van goud- en zilversmeden in november van dat jaar vormde een gezamenlijk initiatief van beide bondsafdelingen, gestart in september 1913. Een gecombineerde ledenvergadering op 1 S oktober, die kracht bij moest zetten aan een gezamenlijk request voor loonsverhoging voor de Bossche goud- en zilversmeden stond
in het teken van de schrale oogst die dit initiatief had opgeleverd.
Twee, niet nader genoemde patroons beantwoordden het request. De
inhoud van de reactie was teleurstellend. "N.a.v. Uw schrijven van 15
september j.l. willen wij ermee akkoord gaan mits de grootste helft der
Bossche patroons er ook mede akkoord gaan". ~ 9~
Dat laatste gebeurde niet. Het tegendeel was het geval. Volgens De
Goud- en Zilverbewerker gaven de patroons uit 's-Hertogenbosch in hun
eigen organisatie slechts hoog op over de opperste tevredenheid onder
hun werknemers en voor het overige lagen zij met hun Schoonhovense collegae slechts dwars in hun patroonsorganisatie wanneer daar al de neiging
te bespeuren viel tot tegemoetkomen.ty2
De vlam sloeg in de pan, zeker nadat een herhaald verzoek om loonsverhoging, volgens hetgeen landelijk als norm gold, door liefst vijftien voori R9)

De Coud- en zilverbewerker, 191 1-1914.
~`N') De Goud- en zilverbetuerker, maart 1911.
~y~) DeGoud-enzilverbewerker, november 1913. DeHazepoot, november 1913.
~y2) De Coud- en zilverben~erker, novmeber 1913.
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aanstaande Bossche patroons was afgewezen. Op maandag 3 november
1913 werd in het gebouw van de R K W B door katholieke en neutraal-georganiseerden besloten tot staking over te gaan. Woensdag 5 november
werd een aantal Bossche patroons om half zeven 's-morgens bericht dat de
georganiseerde werklieden voorzover bij hen werkzaam, niet aan het werk
zouden gaan.ly3 Het geschil had alleen een loonsverhoging tot inzet. De
beide bondsafdelingen eisten een minimumloon dat vanaf 1 november 24
cent diende te bedragen en 25 cent op 1 juli 1914. Daarmee lag men nog
altijd beneden het landelijk niveau, waarmee wellicht verklaard is waarom
verschillende patroons in den lande op zijn minst ambivalent tegenover de
staking stonden.ly~ De Bossche patroons wensten niet verder te gaan dan
22 cent per 1 januari 1914, een uurloon dat hooguit beter zou kunnen uitvallen als bij de grossiers een hogere prijs voor de artikelen kon worden
bedongen.19'
Zeker niet alle goud- en zilversmeden gingen in actie. Nog steeds telde
de confrérie St. Eloy zevenennegentig leden.19~ Die vielen af, evenals een
overigens beperkt aantal ongeorganiseerde goud- en zilversmeden. In totaal staakten, die eerste dagen, 50 van de 150 goud- en zilverbewerkers,
waarbij zeker het bedrijf van de firma Van Grinsven sterk werd getroffen.
Daar was de aankondiging van de staking dan ook samengevallen met het
ontslag van Jos Op ten Berg, voorman uit de afdeling van de katholieke
bond. t9'` Van Grinsven ontsloeg Op ten Berg omdat er sprake zou zijn van
slapte in de branche. Het Huisgezin gaf de getergde afdeling van de doorgaans zo gezagstrouwe katholieke bond de gelegenheid door middel van
een ingezonden brief te reageren op het "onrechtmatige ontslag".tyH
Van een turbulente staking was geen sprake, althans zeker niet wanneer
de gebeurtenissen worden afgezet tegen de tonelen die acties in het Bossche sigaren-bedrijf soms begeleidden. Ook in staken gedroegen de gouden zilversmeden zich als heren onder de arbeiders. Op het hoogtepunt
staakten 70 van de 150 goud- en zilversmeden.
De rang- en standsbewuste goud- en zilversmid, ook wel gezel genoemd,
was nu eenmaal iets anders dan de leerling of het manusje-van-alles, die
ook nodig was om de bedrijfstak gaande te houden. Echter de stakers ver-

193) Prot~inciale,;ti'oordbrabantscheen'.~-HerwgenbosscheCourant, 6 november 1913.
~y;) Prorinciale, :Voordbrobantscheen 's-Hertogenbossche Courant, t.a.p.
~y') Prorinciole, :Voordbrabantsche en 's-Hertogenbnssche Courant, t.a.p.
~~) Donkers, De Confrérie St. Eloy. 12.
w' ) De Ha.;epoot, november 19l 3.
~ya) Het Huisgezin, 31 oktober 1913.
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vulden als ervaren ambachtslieden een centrale rol in de produktielijn zodat de staking alleszins merkbaar moet zijn geweest.
De katholieke bond leek, onder aanvoering van Manis Krijgsman, nog
het meest bereid tot compromissen. Enerzijds was er de invloedrijke
Krijgsman, die op een snel vergelijk aanstuurde, anderzijds wisten de katholieke goud- en zilversmeden zich verzekerd van goodwill en sympathie
onder de Bossche bevolking, zolang ze zich maar redelijk opstelden. ~y"
De staking bij Van Grinsven werd al na enkele dagen opgeheven om de
patroon op deze wijze te overtuigen van de redelijkheid van de katholieke
bestuurders. Opheffing van het ontslag van penningmeester Op ten Berg
totdat nader onderzoek had aangetoond wat de geldigheidswaarde van het
ontslag was, was voldoende.Z~o
Van Grinsven leek met Carel Teulings tot de invloedrijkste patroons in
de ''s-Hertogenbossche vereeniging van Goud- en Zilverwerken' te behoren. Het initiatief tot onderhandelen ging vooral uit van de organiserende
bondsafdelingen. Op 5 november tijdens de eerste stakingsdag, werd
reeds een onderhandelingsvoorstel op tafel gelegd met als voornaamste
punten: intrekking van het ontslag van Op ten Berg en gaan praten over
aanpassing van de loonstandaard. Zelfs nadat de bonden bereid waren gebleken de staking bij Van Grinsven af te blazen, bleven de patroons zich
spijkerhard opstellen. Teulings, Van Grinsven en Piet de Rooy, de laatste
nog maar enkele jaren zelfstandig patroon, gaven de toon aan. De teneur
was duidelijk: "de invloed van de organisaties had ervoor gezorgd dat de
eertijds zo goede verhoudingen tusschen patroon en werknemer nu zo verslechterd waren".2~1
Op 10 november deed de voorzitter van de Kamer van Arbeid in de
bouwbedrijven een bemiddelingsvoorstel. Op 28 november was er tenminste een akkoord inzake de bemiddeling van de Kamer van Arbeid in
de bouwbedrijven. Dat werd door beide partijen aanvaard.2oz De actie
duurde echter voort, hetgeen onverwacht lang was. De patroons zouden
volgens geruchten reeds gedreigd hebben met verplaatsing van de bedrijfstak naar elders. "Bangmakerij" verzuchtte de correspondent van de
algemene bond: "Want men kan toch moeilijk grasmaaiers aan de bank
zetten afgezien nog van het feit, of ze hun neus zouden optrekken voor het
loon",zos
~`'9) De Hazepoot, december 1913.
z~) Ue Gouá- en zilverbewerker, december 1913.
2j1j) DeRoov,a.u.,13-14.
102) Provinciale, :voordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 29 november 1913.
'"'3) Ue Coud- en zilrerbewerker, december 1913.
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Zelfs patroons in andere delen van het land beklaagden zich over de lage lonen in 's-Hertogenbosch, die hun concurrentiepositie zozeer benadeelden. Volgens een lezing van De Goud- ea Zilverbewerker in januari
1914 zouden de neutraal-georganiseerde bondsleden een bondgenoot
verworven hebben in de Amsterdamse patroons. Op het moment dat men
dit schreef was er al een akkoord bereikt op voorstel van de Kamer van
Arbeid van de Bouwbedrijven. De inhoud van het akkoord kwam erop
neer clat het uurloon tot 1 juli 1914 gehandhaafd bleef op 22 cent per
uur. Vanaf 1 juli 1914 zou het uurloon 23 cent gaan bedragen en op 1 januari 1915 zou het 24 cent worden.204 De algemene bond ging slechts
'Onder Protest' akkoord met datgene wat door de katholieke bond als
"gedeeltelijke overwinning" was gekenschetst. Vooral Manis Krijgsman
werd verweten onder een "vloed van zoete woorden naar de H.H. patroons" te zijn gegaan met de belofte dat hij hun voorstellen zou verdedigen bij de bondsleden.205 In februari maakte De Goud- en Zilverbewerker
nog eens duidelijk dat de kleine afdeling van de neutrale bond verder zou
zijn gegaan met de actie, desnoods na 1 januari 1914. Het afhaken van
de katholieke bond onder aanvoering van Krijgsman zou echter de neutraal georganiseerden genoopt hebben ook af te zien van verdere actie.
De Hazepoot liet het er op zijn beurt niet bij zitten. Krijgsman verdedigde zichzelf in het maartnummer van 1914 door te wijzen op de specifïeke
en ernstige problemen in de bedrijfstak, die nu eenmaal om gematigheid
vroegen van werknemers ten opzichte van een aantal patroons. Bovendien had de zeeliedenstaking van 1911 nu juist geleerd dat het beter was
een half ei te accepteren in plaats van door te staken totdat niets overbleef
dan een lege dop. "Wanneer een bedrijf geen flinken sprong in eens toelaat, welnu dan springen we er 2 maal over. Zijn wij nu daarom sociaal en
economisch denkend minderwaardigen, omdat wij de consequenties van
een malaise, van een vak dat door moordende concurrentie verknoeid is,
voor dezen keer hebben aangedurfd. M.a.w. dat wij de patroons meer
vertrouwen schonken dan U deed. Denkt U nog werkelijk dat al het schelden van U op ons, onze opinie omtrent het een en ander zou wijzigen".
Krijgsman eindigde veelbetekenend met te zeggen dat patroons nu eenmaal niet als de natuurlijke vijand van werknemers werden gezien; "de
manier waarop men tegen ons tekeer ging is niet nieuw, zoo herhaalt dat
zich bij iedere gelegenheid in elken vakbond. Het zijn beginselen, die
ook een woord mede spreken in de tactiek, die hier botsen".20e
Z"~) De Coud- en zilverbeu-erker, januari 1914.
~~~') De Coud- ea zilt~erbeu~erker, t.a.p.
21~) De Huzepoot, maart 1914.
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In april 1914 schreef De Goud- en Zilverbewerker bij wijze van afsluiting van de discussie met Krijgsman: "Een goeden raad wil ik Krijgsman
geven, n.l. als wij weer eens gedwongen worden schunnige handelin~en
van U te publiceeren, waar gij eventueel bij het lezen hiervan U zult schamen, maak dan den schrijver daarvan niet uit voor een groot leugenaar;
ge kunt hier tenminste uit lezen, dat dit de weg niet is, want de lezers komen langs dezen weg zoo gemakkelijk tot de conclusie wie de leugenaar
is, Adieu".2o7

Was het wantrouwen in neutrale kring ten opzichte van samenwerking
met confessionele organisaties weer eens versterkt, de les die de algemene bond in meer positieve zin uit de actie trok was: "centralisatie en een
sterke weerstandskas". De staking zou de afdeling van negen op negentien leden hebben gebracht. In katholieke bondskring heette het:
"dwingt men ons echter tot onderlingen strijd, welnu, dan zullen we dien
niet ontwijken".2~s
Deze onderlinge bondsstrijd maakte De Goud- en Zilverbewerker nog
eens duidelijk dat zelfs na de overeengekomen resultaten nog steeds
sprake was van een flinke loonsachterstand ten opzichte van andere delen van het land.zoy
De actie zelf was gepaard gegaan met flink wat blijken van solidariteit.
Beide bonden hadden nog niet de beschikking over een weerstandskas.
Dus was men afhankelijk van de goede gaven van anderen. Alleen al bij
het r.k. Vakbureau was ten behoeve van de stakers f 1.746,42 binnengekomen; uit alle delen van het land, uit allerlei bedrijfstakken en van uiteenlopende organisaties met een meerderheid aan katholieke verenigingen. Krijgsman had dat goed voor elkaar. Zijn pleidooien voor een
weerstandskas en aansluiting bij het r.k. Vakbureau werden door de solidariteitsbeweging nog eens onderstreept.zlo
"Uit niets toch is de Kamer van Arbeid gebleken dat aan de patroons te
voren was meegedeeld dat, zoo, de eischen der werklieden niet werden
ingewilligd de staking onmiddelijk voor de georganiseerde werklieden zal
worden geproclameerd". Zo stond het in het eerste compromisvoorstel
van de Kamer van Arbeid. De goud- en zilverbewerkers zouden te vroeg
tot staking zijn overgegaan en nogmaals appellerend aan hun exclusiviteitsgevoelens ten opzichte van andere groepen Bossche arbeiders
z~7) De Coud- en zilverbewerker, april
1914.
zox) De Hazepoot, maart 1914.
z~) De Goud- en zilverbei4 erker, mei 1914.
21~~) De Hazepoot, januari-februari 1914.
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schreef de Kamer van Arbeid in het loonvoorstel mede te hebben overwogen dat "de Bossche goud- en zilversmeden al meer verdienden dan
andere ambachtslieden in 's-Hertogenbosch doch dat grootere zorg en
vertrouwen ook beloond moeten worden".21 ~
Werd dit bemiddelingsvoorstel midden in de stakingsstrijd nog verworpen door de werklieden, een maand later werd het dus wel aanvaard,
weliswaar met uitzondering van de beschuldiging dat de werklieden te
overhaast te werk zouden zijn gegaan. Voor het eerst in zijn loopbaan had
Krijgsman zijn stempel gedrukt op een aspect in het maatschappelijk leven
in 's-Hertogenbosch. Het zou niet de laatste keer zijn.
In het kader van deze studie achten wij echter ook een ander aspect
van het allergrootste belang. Dat nu juist ook de traditioneel-ingestelde
goud- en zilverbewerkers deel werden van de landelijke loonbeweging
tussen 1912 en 1914 maakt ons inziens eens te meer duidelijk dat 'sHertogenbosch in die dagen niet achterbleef. De Bossche sigarenmakers
hadden zich bij tijd en wijle in het brandpunt van de nationale sigarenmakersbeweging geplaatst. Hun lotgevallen in het onderhavige tijdvak zouden nog heel vaak aanleiding zijn voor analyse in de desbetreffende vakbondsperiodieken. Al was het op meer beperkte schaal, met de goud- en
zilversmeden was het niet veel anders.

Ten slotte
Aandacht voor de ontwikkeling van de diverse vakorganisaties in 'sHertogenbosch tussen 1903 en 1914 bevestigt de beweringen, die ook
reeds in hoofdstuk III werden gedaan. Sigarenmakers gingen voorop. Alhoewel Christiaan Cornelissen nog slechts een enkele vakantie in 's-Hertogenbosch doorbracht werden zijn opvattingen door Bossche sigarenmakers met een naar verhouding groot enthousiasme in praktijk gebracht. Tussen 1903 en 1914 bepaalden Federatief georganiseerde
sigarenmakers de loop van de ontwikkeling in Bossche vakbondskringen.
De katholieke tegenhanger werd in deze periode voornamelijk gedwongen tot reageren op het optreden of de aanwezigheid van zoveel Federatief georganiseerden.

Eerst rondom de acties, gepaard gaande met de strijd voor het Gemeenschappelijk Program, diende zich het begin van een nieuwe situatie
aan. De afdeling van de 'moderne' sigarenmakersbond verwierf enig gezag, daarbij toch nog vooral geholpen door de uitstraling van het optre21 ~) Prorinciale Noordbrabantsche en '.o-Hertogenbossche Courant, december 1913.
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den van de bond in zijn geheel. De staking bij Goulmy 8z Baar in het vroege voorjaar van 1914 was een hoogtepunt voor de plaatselijke Federatie.
Tegelijkertijd had deze actie ook veel van een laatste stuiptrekking, gemeten naar de invloed van de Federatie.
Goud- en zilversmeden waren er niet de personen of inensen naar om
toe te geven dat het voorbeeld van sigarenmakers als een stimulans werkte. Toch lijkt het erop. Immers, dat zelfs goud- en zilversmeden beïnvloed werden door de opleving van de klassenstrijd in 1913 had te maken met het voorbeeld dat sigarenmakers al zo vaak gesteld hadden. De
succesvolle actie voor het Gemeenschappelijk Program van de sigarenmakersbeweging lag bij velen nog vers in het geheugen.
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HOOFDSTUK V
1914-1923: DE ROOMS-KATHOLIEKE ZUIL VERSTERKT,
STABIEL EN DOMINANT
~ 1. Inleiding

De Eerste Wereldoorlog zou het maatschappelijk en politieke leven in
Nederland in sterke mate beïnvloeden. Naarmate de maanden vorderden en de wereldbrand er een van langere duur bleek te worden, werden
de omstandigheden in Nederland meer en meer bepaald door het abnormale. De positie van de vakbeweging veranderde in korte tijd. In augustus 1914 bracht het N VV een manifest uit dat deze positieverandering als
volgt verwoordde: "De normale vak-actie is vrijwel tot stilstand gekomen.
Stakingen moesten worden afgebroken, worden opgeheven. Het economisch leven is geheel ontwricht. Duizenden leden der organisaties zijn onder de wapenen geroepen, andere duizenden zijn plotseling uit hun werk
en brood gestoten. Ellende en honger treden in de rijen der arbeiders.
Terzelfder tijd dat hunne uitgaven aanzienlijk stijgen zien de vakbonden
hunne inkomsten snel verminderen. Onze bloeiende vakbeweging, voor
enkele weken nog geheel gericht op het veroveren van betere arbeids- en
bestaansvoorwaarden voor de arbeidersklasse in Nederland, ziet zich
door den rampzaligen Europeeschen oorlog plotseling in een andere positie gedrongen".~ Het defensieve stond nu centraal terwijl ook de noodlijdende gezinnen op de doelmatigste wijze verholpen moesten worden. De
ons beschikbare bronnen laten ons in het ongewisse of dit manifest vele
Bossche arbeiders heeft bereikt. Toch kan het niet anders of de wereldbrand moet het dagelijkse leven van vele Bossche arbeiders in sterke mate
beïnvloed hebben. 's-Hertogenbosch was immers garnizoenstad. Enkele
van de belangrijkste bedrijfstakken, zoals de sigaren- en de schoenindustrie, reageerden zichtbaar op de nieuwe, abnormale omstandigheden.
De schoenindustrie bijvoorbeeld vertoonde in haar ontwikkeling een wel
heel navrant beeld. De vraag naar soldatenschoeisel nam sterk toe en de
omzet van onder meer de schoenfabriek van Weduwe de Booy voer er wel
bij. De sigarenindustrie verging het ook lang niet slecht. Zolang de aanvoer van grondstoffen verzekerd was gaf deze bedrijfstak zelfs meer bedrijvigheid te zien dan de jaren daarvoor. Of het nu om de verslagen van
de Kamer van Koophandel gaat of om de gemeenteverslagen, het positie~) De Jon~ Edz., Om de plaats uan de arbeid, 123.

268

ve overheerst. Het gemeenteverslag over het jaar 1915 sprak zelfs over
een zekere toename van de welvaart. Het aantal aanvragen om ondersteuning nam af en bij de gemeentelijke arbeidsbeurs, weliswaar zeker niet
compleet in haar overzicht, was sprake van een verminderd aantal werklozen. In 191 S was er naar alle soorten arbeid meer vraag dan dat er aanbod
was.z Als regionaal handels- en verzorgingscentrum verging het 's-Hertogenbosch in deze eerste oorlogsjaren al evenmin slecht. Immers, de landbouwbevolking van Noord-Brabant beleefde een tijd van voorspoed. Dat
had weer een positieve invloed op de koopkracht van deze groep, die zeker
ten dele ten goede kwam aan het Bossche winkelbedrijf. Tijdelijk werd
dus geprofiteerd van het bijzondere van de oorlogsomstandigheden. Van
een structurele verbetering als gevolg van een gemoderniseerd overheidsbeleid of verbeterde bedrijfsvoering was echter geen spráke.
Manis Krijgsman zou in de hoedanigheid van wethouder van Bedrijven
en Sociale Aangelegenheden over die oorlogsjaren nog eens het volgende
schrijven: "De jaren 1915 tot en met 1918, het jaar waarin de oorlog werd
beëindigd, kunnen aangemerkt als de vette jaren met oorlogswinst. Daarna werd de toestand minder goed".~ De semi-oorlogsomstandigheden
leidden in 's-Hertogenbosch dus niet tot de felle en aanklagende hongeroptochten, die andere delen van het land vertoonden. Het radicaalste deel
van 's-lands vakbeweging, het NAS, gaf in dergelijke acties de toon aan.
Het NVV, de SDAP en de katholieke arbeidersbeweging stelden de nationale belangen boven het belang dat door de klassepositie van de arbeidersschare bepaald werd. Feitelijk werd door de min of ineer gevestigde
organisaties van de arbeidersbeweging een soort godsvredepolitiek voorgestaan. Het aantal stakingsdagen liep terug van 912.000 in 1913 tot
118.000 in 1915.4 Volgens de meer officiële bronnen ontbrak in 's-Hertogenbosch de materiële aanleiding tot omvangrijk maatschappelijk verzet. Van slechtere levensomstandigheden als gevolg van de oorlog was
geen sprake. En al zou dat wel het geval geweest zijn, dan was er nog een
andere factor in het geding die de opstandigheid van de Bossche arbeidersklasse allerminst bevorderde. De katholieke arbeidersbeweging was
inmiddels onbetwistbaar de grootste en sterkste in 's-Hertogenbosch. Een
en ander was ten dele een gevolg van het feit dat's-Hertogenbosch nu eenmaal een katholieke stad was. Ten dele was de voortgang van de katholieke arbeidersbeweging ook terug te voeren tot de gebeurtenissen na de sigarenmakersstaking bij Goulmy át Baar in 1914.
2) Jaarverslaggemeente 's-Hertogenbosch, 1915.
3) Krijgsman, Sociale maatregelen t~an het gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch, 6.
t) Harmsen-Reinalda, Om de bet~rijding van de arbeid 124.
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"Ons lijkt geen ander middel mogelijk, dan dat de patroons en de goedwillende arbeiders één lijn trekken, om de Federatie deze onverantwoordelijke houding op gevoelige manier af te leeren. De tijd van laksheid is
voorbij. Waar de Federatie zoo gewelddadig optreedt, verliest zij alle recht
op consideratie. Er moet ingegrepen worden. Anders blijft de revolutie
meesteres van de staat en de fabriek".5 Deze oproep vanuit De Katholieke
Tabaksbewerker gedaan was allerminst aan dovemansoren gericht. Eugène Goulmy had zijn les geleerd en waar deze weinig klerikaal-gezinde patroon in vroeger jaren nog wel eens de druk weerstaan had van katholieke
geestelijkheid om 'socialen en anarchisten' van zijn fabriek te weren, nam
hij nu zelf initiatieven om anders dan katholiek georganiseerden van werk
uit te sluiten. Ook andere fabrikanten volgden zijn voorbeeld. Volgens De
Sigarenmaker, en het blad werd daarin niet echt bestreden door zijn katholieke tegenhanger, zou er zich in kringen van de sigarenmakerswereld
een zekere reactie hebben voorgedaan na de gebeurtenissen in het voorjaar van 1914.6 Vlak na de staking mocht de 'moderne' afdeling dan 150
of ineer leden hebben gehad, in 1915 was dat aantal gedaald tot 75. `
In mei 1915 wijdde De Sigarenmaker verscheidene artikelen aan de
ontwikkeling van de 'moderne' sigarenmakersbond. De algemene teneur
was dat het goed ging met de bond in bijna geheel Nederland, maar
's-Hertogenbosch vormde een uitzondering. "De bond maakt in's-Hertogenbosch een moeilijke tijd door. En daar wordt van geprofiteerd door de
katholieke bond die met behulp van geestelijkheid en de patroons, hun
macht en invloed, de menschen noopen tot daden die zij, indien zij
zelfstandig over deze zaak zouden moeten beslissen, niet zouden doen".8
In datzelfde artikel stelde de redacteur, dat niet zozeer veranderend inzicht van sigarenmakers zelf geleid zou hebben tot opzegging van het lidmaatschap maar dat dreigende pastoors en gebiedende patroons verantwoordelijk waren voor het ledenverlies van de 'modernè' bondsafdeling
en de ledenaanwas van de katholieke bond.9
Enige maanden eerder had een redacteur in dezelfde Sigarenmaker nog
geschreven dat er teveel factoren waren in het nadeel van een sterke ontwikkeling van de 'moderne' vakbeweging. Hij moest volstaan met de vrij
algemeen geformuleerde wens: "Maar de geest des tijds zal ook den

'1 De Katlwlieke Tabaksbewerker. 14 juni 1914.
`') De Sigarenmaker, maart-april 1915.
`) De Sigareamaker, 22 mei 1915.
ri) De Sigarerzmaker, 29 mei 1915.
`~) De Si~garenmaker, t.a.p.
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Bosch niet onaangetast laten, maar de arbeiders brengen daar waar ze
moeten zijn". io

Een halfjaar nadat de staking bij Goulmy en Baar was afgelopen, was er
blijkbaar nog zo weinig ruimte voor nuancering, dat Federatieven en modern-georganiseerden beide verantwoordelijk werden gesteld voor de
geest van verzet, die tot het felle arbeidsconflict had geleid. Immers, de
katholieke sigarenmakersbond voelde zich in de loop van december 1914
genoodzaakt, onder invloed van de stemming in katholiek en gezagsgetrouw 's-Hertogenbosch, de inmiddels gebruikelijke gecombineerde ledenvergaderingen over allerhande gemeenschappelijke aangelegenheden op te zeggen tot nader order. l l
Met de pas op de plaats van de'moderne' sigarenmakersbond in's-Hertogenbosch en de bijna-teloorgang van de sterkste afdeling in het land van
de Federatie van sigarenmakers en tabaksbewerkers viel het meest radicaliserende element in de stad weg. Een langere periode van arbeidsrust
brak aan. Er was geen andere groep ambachtslieden of industrie-arbeiders, die de rol van de sigarenmakers kon overnemen.
De katholieke arbeidersbeweging werd gedurende die eerste oorlogsjaren bovendien al te sterk beziggehouden door de interne strijd rondom de
verhouding tussen stands- en vakorganisatie. Hoe karakteristiek is het niet
dat de kroniqueurs van de katholieke arbeidersbeweging niet zozeer
schrijven vanuit het perspectief van de oorlogsjaren 1914-1918, maar
hun periodisering indelen met de tijd vóór en na het bisschoppelijk communiqué van 1916. Op de betekenis hiervan komen wij nog nader
terug.12
Buiten de broederstrijd rondom het type organisatie is er binnen de Bossche katholieke arbeidersbeweging voornamelijk aandacht geweest voor
een rustige doch zekere uitbouw van de eigen organisaties, niet zonder
succes. In januari 1915 telde de Bossche Diocesane Bond van Werkliedenverenigingen 11.113 leden. Op 1 januari 1920 was dat afgelopen tot
ruim 39.000, hetgeen een stijging van ruim 2500~o inhield.13

a. Verzuiling
Volgens Stuurman kan men de Nederlandse samenleving rondom 1920
~'~) De Sigarenmaker, 13 maart 1915.
~~) De Sigarenmaker, 23 januari 1915.
12) Versluis, Dooreigen kracht. 49-93.
13) Versluis, a.w., 47-48.

~~) Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat, 50.
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'verzuild' noemen. Vier grote maatschappelijke blokken, te weten roomskatholieken, protestants-christelijken, socialisten en liberaal-vrijzinnigen
hebben zich op een ingrijpende wijze gegroepeerd. Eerst in de jaren zestig
komen de, tot dan toe hechte zuilen in het gedrang. Godsdienst, kerk en
politiek beginsel waren uitgegroeid tot een indringend integrerende factor
die aan stabiel en sterk gedenomineerd verenigings- en organisatieleven
tot gevolg had. Zoals in het overwegend protestants-christelijke noorden
de gelijknamige zuil domineerde, zo had het rooms-katholieke organisatiewezen zich de provincies Noord-Brabant en Limburg toegeëigend. 'sHertogenbosch ontkwam niet aan deze maatschappelijke bovenstroom.
Sport en cultuur, onderwijs en maatschappelijk hulpbetoon, vakbeweging
en politiek, geen maatschappelijke sector bleef verschoond van de verzuiling of zoals het ooit werd uitgedrukt, een typisch Nederlandse wijze van
pacifikatie van sociale en politieke verhoudingen.~s

Voor de vele auteurs die de verzuiling aan een beschouwing onderworpen hebben, zijn verkiezingen en de daarmee verband houdende wijze
van zich politiek organiseren, de meest in het oog vallende indicatie voor
verzuiling. De verkiezingsuitslagen tussen 1918 en 1923 wijzen in alle
duidelijkheid in de richting van een electorale groepering rond geloof,
kerk en ideologie. Het waren de eerste reeks verkiezingen volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging en, uiteindelijk, algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen. Terwijl in linkse kringen veel hoop en verwachting hadden bestaan op nieuwe politieke verhoudingen ten gunste
van de arbeidersklasse als gevolg van de invoering van het algemeen kiesrecht, was er toch ook teleurstelling na de Tweede Kamerverkiezingen van
1918.
Niet zozeer de eigen vooruitgang aLswel het succes van de behoudende,
confessionele partijen, in het bijzonder de RKSP, was per saldo niet bemoedigend te noemen. Een linkse doorbraak, bijvoorbeeld in het Zuiden,
zat er vooralsnog niet in. Landelijk kwam de RKSP in 1918 op een stemmenaantal dat haar liefst dertig van de 100 kamerzetels opleverde, om bij
de Tweede Kamerverkiezingen van 1922 uit te groeien tot tweeëndertig.1e
Vooral het Zuiden had zich een betrouwbare en stabiele uitvalsbasis
voor de RKSP getoond. Via staten- en gemeenteraadsverkiezingen was
eenzelfde beeld waarneembaar. In het bijzonder de gemeenteraadsverkiezingen van 1923 verliepen tot volle tevredenheid van Het Huisgezin.
Reeds de voorbereidingen hadden dit dagblad met voldoening doen
~'') Lijphart, Verzuiling, pacifikatie en kentering in de Nederlandse politiek, 63.
~~) Het Huisgezin, 4juG 1918.
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constateren: "Heeft men elders strubbelingen tusschen de katholieken
onderling; heeft de samenstelling der lijst hier en daar tot niet altijd ongemotiveerde kritiek aanleiding gegeven; hier heeft het bestuur van de kiesvereeniging een overeenstemming weten te bereiken, die allen bevredigt,
die hartelijke samenwerking thans aan de stembus en straksch tusschen
de gekozenen in de raad verzekert. De katholieken zij gaan ditmaal niet uit
op een meerderheid maar op een sterke meerderheid in den nieuwen
raad". ~ `
Met H.M. Thijssen, de conservatieve hoofdredacteur van Het Huisgezin
op een vooraanstaande plaats op de lijst van de 'RK Kiesvereeniging' stevende deze katholieke fractie ook op een meer dan ruime meerderheid af.
Zestien van de 25 beschikbare raadszeteLs kwamen in handen van de katholieke kiesvereeniging. Het Huisgezin schreef: "Over den uitslag der
verkiezingen kunnen we tevreden zijn. Optimisten hadden misschien
meer verwacht, pessimisten iets minder, het is tusschen beide verwachtingen ingebleven, de gulden middenweg is bereikt".18 De verkiezingen
werden voor de katholieken de bevestiging van een proces van verzuiling
dat tot een onwrikbare meerderheidspositie voor katholieken in politiek
en vakbeweging zou leiden.

Lange tijd had men in heersende katholieke kring uiterst gereserveerd
gestaan ten opzichte van een democratischer kiesstelsel. De Tweede-Kamerverkiezingen van 1913 hadden echter het laatste restje aan terughoudendheid teniet gedaan. De linkse overwinning was het gevolg geweest
van gelegenheidsafspraken tussen sociaal-democraten en vrijzinnig-democraten, slechts mogelijk gemaakt door het districtenstelsel. Een stelsel van
evenredige vertegenwoordiging zou meer recht hebben gedaan aan de feitelijke politieke en electorale verhoudingen. Hoe fel had de toenmalige redacteur van Het Huisgezin, H.M. Thijssen, niet gereageerd op hetgeen
zich bij de tweede reeks verkiezingen had afgespeeld. "Een linksche
meerderheid, die op den golfslag van het anti-papisme en met medewerking van de protestantsche elementen, welke van-huis-uit noch vrijzinnig,
noch socialistisch zijn, in de kamer werd gebracht, mist den stevigen en
gezonden grondslag dien zij behoeft om met gezag te kunnen optreden en
werken. Het is een lichaam op lemen voeten. Een zaak slechts kan hierin
redding brengen: de invoering van ecn evenredig kiesstelsel dat aan alle
coalities en concentraties bij de stembus een eind maakt, dat gelegenheid
17) Het Huisgezin, 22 mei 1923.
~H) Het Huisgeziz, 26 mei 1923.
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geeft onder eigen vlag op te trekken, het te hoop en tot één hoop loopen
van allerlei heterogene elementen voorkomt".19
Voor uitbreiding van het kiesrecht behoefde men in katholieke kring
niet langer bevreesd te zijn. Maatschappelijk en politiek was men inmiddels hecht en sterk georganiseerd. Als er al de angst mocht zijn geweest
dat het algemeen kiesrecht voor mannen in 1918 tot een massale overloop naar links zou leiden, dan gaven de verkiezingsuitslagen zelf blijk
van het tegendeel. Meer dan 850~o van de stemgerechtigde Bossche mannen schaarde zich in 1918 bij de Tweede Kamerverkiezingen achter de
katholieke lijst. In 1922, toen ook de vrouwen ter stembus waren gegaan,
bedroeg dat nog altijd 700~0. Dat percentage was tot 1940 zo ongeveer
het minimumquotum.2o
De tragische lotgevallen die de plaatselijke Federatie van sigarenmakers en tabaksbewerkers in 1914 ten deel waren gevallen laten onverlet
dat er een zekere onderstroom aan onafhankelijk radicaal-getint denken
bleef bestaan onder een aanzienlijk aantal Bossche sigarenmakers. Het
relatieve succes van de libertair-socialistische SP van Kolthek jr. tijdens
de Tweede Kamerverkiezingen in 1918 en zeker ook tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 1919 houdt met deze onderstroom verband. Harry
Sluiter, sigarenkoopman geworden omdat hij als revolutionair-socialist bij
geen sigarenfabriek meer aan de slag kon, voerde in 1919 de SP-lijst nog
aan. Zijn overlijden in september 1919 hield hem echter van een eerste en
enig raadsoptreden af. Voor de plaatselijke SP bleek het bovendien een
aderlating van betekenis te zijn. Verdeeldheid, zelfs binnen de tweemansfractie van de SP, was troef. De landelijke teloorgang van deze libertairsocialistische partij, na 1921 goed doorzettend, deed een schep bovenop
de berg aan organisatorische en politieke problemen.21 De gemeenteraadsverkiezingen van 1923 leidden tot een lijstcombinatie van sigarenkoopman Harry Kuijpers en wat nog over was van de SP. Hoe onduidelijk
het politiek program van Kuijpers en SP ook mocht zijn, de namen van degenen, die op de lijst voorkwamen stonden voor het soort onafhankelijke
en oppositionele geluiden dat jarenlang kenmerkend was geweest voor
een aanzienlijke groep Bossche sigarenmakers.
Het Bossche sigarenbedrijf had aan het eind van de Eerste Wereldoorlog een crisis te verwerken gekregen, die het maar ten dele te boven zou
komen. Na afloop van die crisis bereikte deze bedrijfstak in 's-Hertogenw) Het Huisgezin, 24juli 1913.
2~~) Het Huisgezin, verkiezingsnummers 1918-1940.
~~) Recht voorAllen. 1921.
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bosch nimmer het niveau van voor de eerste wereldoorlog.
Werkloosheid in de traditioneel sterke bedrijfstak, vooral door problemen op de grotere sigarenfabrieken, had geleid tot omscholing van sigarenmakers tot bouwvakarbeiders. Echter, vele sigarenmakers hebben crisis en ermee gepaard gaande werkloosheid trachten te beantwoorden met
initiatieven om voor zichzelf enigerlei nering met sigaren te verschaffen.
Met het oog op die ontwikkeling leek Harry Kuijpers bij zijn intrede in de
Bossche gemeenteraad op weg, het traditioneel opstandige en radicale geluid van sigarenmakers door te laten klinken. Harry Kuijpers zou met zijn
populistische benadering van de vele gemeente-politieke vraagstukken tot
de grootste rivaal van de SDAP worden. Hij groeide uit tot de vertolker
van het woord van al diegenen onder de Bossche volksklasse die vaak
openlijk en soms in stilte het vertrouwen in de gevestigde vakorganisaties
hadden opgezegd.
~ 2. . De Rooms-Katholieke vakbeweging, onbedreigd de grootste
a. Inleiding

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in de zomer van 1919
was zeker niet de beste in de loopbaan van de RK Kiesvereeniging in
's-Hertogenbosch. Op de keper beschouwd waren slechts elf raadsleden
gekozen die onder de vlag van deze RK Kiesvereeniging hun stemmen
hadden verworven. Het Huisgezin, een betrouwbare spreekbuis van katholiek's-Hertogenbosch, had zich tenminste danig opgewonden over de
tegenvallende uitslag. Enerzijds was er de 'roode verzoeking' die met drie
sociaal-democratische en twee libertair-socialistische vertegenwoordigers
nadrukkelijk van haar aanwezigheid blijk zou gaan geven. Anderzijds had
de verdeeldheid in eigen rijen hard toegeslagen. Rondom de katholieke
banier moesten uiteenlopende maatschappelijke geledingen verenigd
worden. Grote ondernemers, kleine ondernemers en middenstanders, arbeiders en ambachtslieden, alles moest onder die ene katholieke noemer.
Landelijk gaf dat meertijds aanleiding tot indringende conflicten, niet van
maatschappelijke of economische belangenstrijd ontbloot. Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen in 1919 werd het een aantal gezeten Bossche middenstanders te veel dat onder invloed van de tijdgeest
zoveel aandacht werd geschonken door de 'RK Kiesvereeniging' aan de
noodzaak om als gemeentebestuur veel aandacht en mogelijk geld te
besteden aan een actieve sociale en economische politiek. Onder leiding
van J.A.M. Scheffers scheidde een aantal van deze middenstanders en
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handelslieden zich af van de officiële katholieke lijst. Met vier zeteLs deelde Scheffers c.s. een gevoelige klap uit richting'RK Kiesvereeniging'.22
Echt bevreesd behoefde Het Huisgezin niet te zijn voor een reële bedreiging van het katholieke erfgoed.
Scheffers en de zijnen, spottenderwijs wel betiteld als 'amusementspartij' omdat zij nogal fel van leer trokken tegen de zedenmeesterlijke toon
van sommige katholieke vertegenwoordigers, sloten zich korte tijd na de
verkiezingen weer aan bij de grote lijnen van de katholieke stadspolitiek.
Slechts het middenstandsbelang stipulerend lieten Scheffers c.s. de principiële grondslag van het katholicisme in de politiek onbesproken.23
Een zekere doorbraak was het dat Manis Krijgsman, zichzelf ook tijdens
de verkiezingscampagne zo nadrukkelijk afficherend als oud-vakbondsbestuurder, wethouder werd. Hij was immers bij uitstek de arbeidsvertegenwoordiger in de katholieke raadsfractie. Zijn vooruitgeschoven positie
moet ongetwijfeld iets provocerends hebben gehad voor de plaatselijke
middenstand en meer vermogende Bosschenaren. Nog maar zes jaar voor
zijn benoeming tot wethouder was hij de grote stimulator geweest van een
loonactie onder goud- en zilversmeden. Van stonde af aan maakte hij duidelijk dat gemeentepolitiek een sociaal gezicht moest hebben. Het verkiezingsprogram van de plaatselijke RK Kiesvereeniging, gebaseerd op landelijke richtlijnen uitgevaardigd door de 'Bond van RK Kiesvereenigingen' was uitgangspunt. Kenmerkend voor dat program was dat katholieke
beginselen een katholieke stad dienden te beheersen.
Rerum Novarum diende uitgangspunt te zijn voor de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden, die ten voorbeeld moesten kunnen worden gesteld
aan katholieke patroons in het particuliere bedrijf. Gemeentelijk personeel moest niet toegestaan worden zich in vakverenigingen te organiseren,
die het karakter hadden van strijdverenigingen. De gemeentelijke overheid diende zelfs aan organisaties, die stoffelijke en geestelijke belangen
op ordelievende wijze wensten te behartigen, een voorkeursbehandeling
te geven.24

Kríjgsman was er de man niet naar om van zijn voorkeur op het gebied
van de vakbeweging een geheim te maken. De katholieke vakbeweging
stond hem nader dan welke organisatie ook. Tijdens het debat in de gemeenteraadsvergadering van 27 september 1920 had hij dit in duidelijke
termen te verstaan gegeven aan de vertegenwoordigers van de SDAP
~~) Het Huisgezin, 24 mei 1919.
z3) Notulen gemeenteraadst~ergaderingen gemeente 's-Hertogenbosch, 1919-1923.
24) Het Huisgezin, 5 oktober 1918.
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naar aanleiding van een interpellatie van Jimmink over vermeende discriminatie van sociaal-democratische en moderne organisaties. Omdat hun
zaalruimte zou worden onthouden liet Krijgsman zich ontvallen daar niet
eens een tegenstander van te zijn, zeker niet zolang sociaal-democraten en
moderne vakbondsleiders weigerden te kiezen voor de weg van orde en
democratie, zoals voorgestaan door Vliegen en Schaper.Zs
Om tot grootste, sterkste en veruit invloedrijkste vakorganisatie in
's-Hertogenbosch te worden had de katholieke vakbeweging die 'overheidssteun' niet echt nodig. In het katholieke 's-Hertogenbosch was die
steun eerder symbolisch voor al datgene wat eraan meewerkte om de katholieke vakbeweging tot absoluut sterkste organisatie te doen uitgroeien.
Zoals de collega-vakcentrales verging het de katholieke vakbeweging
ook landelijk tussen 1914 en 19201ang niet slecht. Vooral het Zuiden was
meer en meer tot het toebehoren van de katholieke arbeidersbeweging geworden. Natuurlijk, de groei van de katholieke vakbeweging was zoals die
van andere centrales, tenminste ten dele terug te voeren tot de belangrijke
rol die de vakorganisaties kregen toebedeeld in de nieuwe werkloosheidsregeling van 1917. Van belang, in het geval van de katholieke vakbeweging, was zeker ook dat nu ook de meest conservatieven in katholieke
maatschappelijke en politieke formaties gezwicht waren. De noodzaak van
katholieke arbeidersorganisaties was algemeen aanvaard.
In 191 S verschenen van de hand van professor L. van Aken een tiental
'sociale studieën voor katholieke werkgevers'. In een van deze studies sprak
Van Aken zijn onomwonden voorkeur uit voor katholieke arbeidersorganisatie. Nog maar enkele jaren daarvoor, tijdens de acties rond het Gemeenschappelijk Program, was hij de grote inspirator geweest van het harde, tamelijk vakbondsvijandige optreden van de katholieke werkgevers.
Van Aken sprak zich uit voor een actieve en loyale houding van de katholieke werkgevers ten opzichte van de katholieke maatschappijleer in al
haar politieke, economische en sociale consequenties. "Niemand die nog
de oogen kan sluiten voor die groote menigte georganiseerde werklieden,
wier macht aangroeit met iederen dag, die, in dichte gelederen geschaard,
onze straten en pleinen vullen". Het zou 'kinderachtige struisvogelpolitiek' zijn als daarvoor de ogen gesloten zouden blijven van werkgeverszijde. Met grote nadruk deed Van Aken een poging zijn gezag als voorvechter van de belangen der werkgevers te onderstrepen. Stond hij niet bekend onder de werknemers als iemand die zich tezeer schaarde aan de
zijde der 'kapitalisten'? Zijn positie ten opzichte van het werkgeversbe25)

.Notulengemeenteraad 's-Hertogenbosch, 27 september 1920.

277

lang nog verder stipulerend schreef hij: "Maar ik wil daarop alléén wijzen,
opdat bij alles, wat ik over de arbeiders zeggen ga, geen oogenblik bij U de
gedachte opkome, als zou ik bevooroordeeld zijn ten gunste der werklieden. Want dàt vermoeden zou mijn betoog geheel berooven van zijn
kracht. Ik zou U willen vragen, om aldus te willen redeneeren: Als die
voorvechter der werkgevers zóó over de organisatie der arbeiders denkt,
dan moet het wel zeker zijn, dat onbestrijdbare argumenten hem hebben
overtuigd",26

Een sterk gestegen aantal georganiseerden - 3l5 deel van de Nederlandsche arbeidersstand - weerstandskassen en'goed geschoolde leiders
met heldere koppen' hadden de vakbeweging anno 1915, aldus Van
Aken, tot een serieus te nemen maatschappelijke factor gemaakt. Een
gunstige regeling der arbeidersvoorwaarden was het belangrijkste doel.
Waar het naaste doel der vakvereeniging moest zijn niet een 'strijdvereeniging' maar een vredesinstituut strevend naar orde, rust en een goede
verstandhouding met de patroons, verdiende deze een meer tegemoetkomende houding van werkgeverszijde. Temeer was dit het geval omdat het
voornaamste doel van de vakorganisatie moest zijn de maatschappij langzamerhand te brengen naar de inrichting volgens beroepsstanden, de samenleving volgens de beste katholiek-geïnspireerde aspiraties.
Het verenigingsrecht zo gaat Van Aken verder, was een natuurrecht, dat
ook paus Leo XIII al had uitgewerkt tot het idee van arbeidersverenigingen op katholieke grondslag. Dat recht kon overigens slechts van toepassing zijn op die verenigingen, die het 'algemeen belang' hoogachtten. Socialistische en anarchistische vakverenigingen met als leuze de klassenstrijd behoorden daartoe nadrukkelijk niet. Ongeloof, dwalingen op
godsdienstig en staatkundig terrein, de verkrachting van het natuurlijk
eigendomsrecht en de vernietiging der bestaande maatschappij waren immers hun streven en daarmee tegen het algemeen belang.
"En daarom konden de Bossche sigarenfabrikanten bij gelegenheid der
federatiestaking bij de Firma Goulmy en Baar met gerust geweten van
hunne werklieden eischen, dat zij voor het lidmaatschap der Federatie
zouden bedanken, evengoed als zij dat zouden kunnen tegenover de leden
van den socialistischen bond".2i Van Aken bevestigt met deze opmerking
nog eens de koerswijziging van de toonaangevende Bossche sigarenfabrikanten na mei 1914. Het betrekkelijk liberale aannamebeleid maakte
plaats voor een aanzienlijk nauwgezette, selectie. De Katholieke Tabaks2~) Van Aken, Tien sociale stiidieën, De Valwrganisatie, 4-5.
zi) Van Aken, o.tc., 5-25.

278

Afb. 13. Het gebouw van de R K W B aan de Pensmarkt te 's-Hertogenbosch.

bewerkersbond voer wel bij deze ontwikkeling. Feitelijk gaf deze de toon
aan in de periode van groei die ook de Bossche katholieke vakorganisaties
tussen 1914 en 1920 doormaakten.
Terwijl het sigarenbedrijf aan betekenis inboette en daarmee het aantal
werkenden in deze bedrijfstak afnam, groeide het ledental van de Bossche
afdeling van de Katholieke Tabaksbewerkersbond sterk.28 In alle Bossche bedrijfstakken van ook maar enige betekenis geraakten de katholieke
bondsafdelingen in een comfortabele meerderheidspositie, al was het dan
zo dat ook enkele NVV-bonden tussen 1914 en 1920 in 's-Hertogenbosch gegroeid waren.Zy
De periode van stagnatie en zelfs achteruitgang in de ledentallen van
alle vakorganisaties in Nederland die na 1920 aanbrak liet ook de ontwikkelingen in 's-Hertogenbosch niet ongemoeid. In het bijzonder de georganiseerde sigarenmakersbeweging in 's-Hertogenbosch ontkwam hier
niet aan. Maar ook onder die omstandigheden bleef de afdeling van de
Katholieke Tabaksbewerkersbond haar'moderne' en Federatieve tegenhangers straatlengten voor.
De figurantenrol van de miniatuurafdeling van de christelijke tabaksbewerkersbond onderstreepte ten hoogste het proces van verzuiling dat
rond deze tijd zijn status-quo bereikte. Het Zuiden was niet aan hen. In
een van de volgende paragrafen zal blijken dat deze kwantitatieve ontwikkeling ook de loop van de feitelijke gebeurtenissen in het sigarenbedrijf
in sterke mate zou domineren.3~ Zich beroepend op de vigerende katholieke maatschappijleer had Van Aken zich al in 1915 op het standpunt
gesteld, dat staking en uitsluiting in moreel, zedelijk en economisch opzicht niet tot de geëigende overredingsmethoden van werknemers noch
werkgevers konden behoren, zeker niet a1s ze katholiek georganiseerd
waren.`~ i

De CAO die in maart 1920 voor het sigarenbedrijf werd overeengekomen, was bepaald een hoogtepunt in de reeks van verworvenheden, die de
sigarenmakersbeweging zich tussen 1910 en 1920 had toegeëigend.
Heel snel, aanzienlijk sneller dan het proces van opkomst verliep het proces van verval van deze verworvenheden. De malaise, na 1920 in geheel
Nederland ingezet, kreeg zijn vervolg in werkloosheid, loonsverlaging en
arbeidstijdverlaging. De talloze conflicten die zich in verscheidene be2~) Jaatverslag(en) gemeente s-Hertogenbosch, 1914-1920.
z9) Jaaruerslagen gemeente 's-Henogenbosch. 1914-1920.
30) Jaan~erslaggemeente s-Henogenbosch, 1920.

~~) Van Aken, a.w.
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langrijke bedrijfstakken als gevolg hiervan voordeden, waren van sterk
defensieve aard voorzover het de arbeidersbeweging betrof.
A1 reageerde het RK Vakbureau in 1920 bij de eerste aanzeggingen in
de richting van loonsverlagingen met een dwingende oproep aan de aangesloten vakorganisaties om de stakingskas te versterken, de feitelijke
opstelling van de belangrijkste katholieke vakorganisaties in de toonaangevende gevechten na 1920 werd gekenmerkt door gematigdheid en uiteindelijk zelfs gelatenheid. "Een zwakke schakel in de vak-actie", zoals
bijvoorbeeld in het conflict in de metaalindustrie na 1921, zo typeert
Harmsen de rol van de katholieke vakbeweging.32
Hoe sterk het katholieke solidarisme ook op de proef werd gesteld in die
woelige jaren volgend op 1920, het was in essentie toch in staat veel
scherpte aan de conflicten te ontnemen, die dit tijdvak met zich meebracht. Waar de katholieke vakbeweging sterk was, daar bleef ook het
aantal stakings- en uitsluitingsdagen beperkt. 's-Hertogenbosch was daarvan min of ineer een voorbeeld.
Ook de gebeurtenissen tijdens en na de woelige novemberweek in 1918
waren, voorzover het's-Hertogenbosch betrof, vooral een bevestiging van
katholieke dominantie. De afdeling van de katholieke tabaksbewerkersbond ging in vakbondskringen voorop waar het de strijd tegen het 'revolutionair' gevaar betrof. De redacteur die op 9 november 1918 in Het Huisgezin melding maakte van de benoeming van Eugène Goulmy tot ridder in
de orde van de H. Gregorius, een hoge pauselijke onderscheiding, had er
naar alle waarschijnlijkheid geen andere bedoeling mee dan "Goulmy te
eren als een zeer voorbeeldig huisvader van een zeer talrijk gezin maar
ook als humaan en bezorgd patroon en als zeer milddadig jegens godsdienstige en liefdadige instellingen".33 Doch onbedoeld symboliseerde
hij met dit bericht over de toonaangevende sigarenfabrikant in 's-Hertogenbosch de pogingen van alles wat katholiek en vooraanstaand tegelijk
was, orde, gezag en vooral ook katholieke solidariteit hoog te houden.
Goulmys Harmonie, in overwegende mate gevormd door sigarenmakers,
was bij alle grote bijeenkomsten, gericht tegen Troelstra's'revolutiepogingen', nadrukkelijk aanwezig. C. Houtman en B.A. Beaudoux, werkgever
en werknemer in het sigarenbedrijf, voerden het plaatselijk 'Comité van
Recht en Orde' aan.3~
i2) Harmsen-Reinalda, a.w., 142.
'S3) Het Huisgezin, 9 november 1918.
~i) Het Huisgezia. 19 november 1918.
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Was er voor katholiek en gezagsminnend 's-Hertogenbosch in voorgaande jaren meermalen reden genoeg geweest om sigarenmakers te kapittelen vanwege hun recalcitrante gedrag, tijdens de novemberdagen in
1918 was daartoe geen enkele aanleiding. De Katholieke Tabaksbewerker
was zich meer dan ooit bewust van de marges waarbinnen een katholiek
vakbondsorgaan kon werken en schrijven. Het gemeenschappelijk-katholieke stond nu voorop. Waar klassetegenstellingen op andere momenten
scheidslijnen stelden, die het blad in stelling brachten tégen katholieke
werkgevers, was daarvan in de tumultueuze novemberdagen niets te
merken.
Waakzaamheid tegen revolutionairisme was het parool tot diep in 1919.
Eerbied en aanhankelijkheid aan het wettige gezag. Liefde voor orde en
rust, dat stond in deze dagen voorop. De Katholieke Tabaksbewerker
schreef dat de nationale Biddag ook in's-Hertogenbosch een succes werd.
Van werkgevers- noch werknemerszijde behoefde enige wanklank vermeld te worden.3' De groei van de Bossche afdeling van de Katholieke Tabaksbewerkersbond ging ook in deze dagen onverminderd voort.';~

b. De Standsorganisatie
In 1917 volgde mgr. Mutsaers als bondsadviseur van de Bossche diocesane werkliedenbond 'eminence grise' mgr. Prinsen op. Versluis laat er in
zijn geschiedbeschrijving over genoemde bond geen misverstand over bestaan; de persoon van Mutsaers, zijn handelen en denken was meer bedacht op de nieuwe situatie binnen de katholieke arbeidersbeweging dan
bij Prinsen. Die nieuwe omstandigheden waren ontstaan door het bisschoppelijk Communiqué van 1916.

Het Salomonsoordeel dat dit Communiqué omvatte erkende eindelijk
het nut van een nationale organisatievorm voor de katholieke vakbonden.
De standsorganisatie kreeg met een duidelijker afgebakend werkterrein te
maken. De zelfwerkzaamheid van de bestuurders werd meer erkend dan
tevoren. Prinsen was er de man niet naar om in die nieuwe omstandigheden van harte af te staan wat hij jarenlang aan invloed had opgebouwd en
voor zichzelf had opgeëist.37
Op maatschappelijk gebied was de rol van 'den veldwachter van het
Hinthamereinde' daarmee allerminst uitgespeeld, maar deze verlegde
~s) De Katholieke Tabaksbeluerker, 4 december 1918.
sb) Jaarverslaggemeerzte 's-Henogenbosch,
1918.
3i ~ Versluis. Door eégen kracht. 59.
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zich wel meer naar andere terreinen, zoals woningbouw en liefdadigheid.
Hoe markant en dominant de persoon Prinsen ook mocht zijn geweest, het
was niet alleen dit gegeven dat de ontwikkelingen in 's-Hertogenbosch inzake het vraagstuk van de verhouding tussen stands- en vakorganisatie bepaalde. Prinsen mocht dominant en behept zijn van een meer dan gemiddelde geldingsdrang, de arbeiders die rooms-katholiek georganiseerd waren lieten het ook toe. Er zijn verschillende aanwijzingen voor die
constatering. Algemeen was en bleef de klacht over de onverschilligheid
en het gebrek aan medeleven van de katholiek georganiseerde arbeiders
in's-Hertogenbosch met hun vak- en standsorganisatie. Een slecht bezoek
van vergaderingen in combinatie met aanzienlijke contributie-achterstanden waren daarvan het resultaat.38
Prinsen, en niet alleen hij, had zich in die zin ook eens uitgelaten tijdens
een bijeenkomst van geestelijk adviseurs in februari 1914 ten huize van
pastoor Nlutsaers. Deze was de eerste in haar soort binnen het Bossche
diocees sinds twaalf jaar. De aanleiding had dan ook iets bijzonders. Er
heerste een behoorlijke mate van onvrede over de positie van de geestelijk
adviseur in de breedste zin van het woord. Men voelde zich tekort gedaan.
Als frustrerend werd ook ervaren de grote mate van onverschilligheid
onder de katholieke arbeiders ten opzichte van de standsorganisatie. Doelend op de neiging van sommige vakorganisaties, het bestaan van de
standsorganisatie te willen omzeilen als zijnde een lastige klip, sprak Mutsaers zelfs over tegenwerking. 'Gebrek aan belangstelling' heette in dit
verband een zondags begrip te zijn.39
"De afdelingsbesturen moeten het maar eens aan de leden zeggen; zij
hebben alles over voor de vakorganisatie en nagenoeg niets voor de
standsorganisatie. Wij moeten geen hoofdbestuursvergadering laten
voorbijgaan zonder iets voor onze leden der standsorganisatie te doen."
Zo luidde de bijna-noodkreet van de geestelijke adviseur in september
1915 toen hij de eerste, magere resultaten meedeelde van een financiële
steuncampagne.4o
Problematisch zou de positie van de standsorganisaties blijven. Het bisschoppelijk communiqué van 1916, zozeer geëngageerd met het voortbestaan van het goede van de standsorganisatie, bracht evenmin de oplos3s) GAH. Archief RKWB - 's-Hertogenbosch, notulen boeken bestuursvergaderingen,
1914-1923.
~y) BA. Map NKV III, Geestelijk adviseurs varia, verslag vergadering geestelijk adviseurs 13
februari 1914.
;o) GA H. Archief RK W B-'s-Hertogenbosch, notulenboeken bestuursvergaderingen 6 september 1915.
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sing waarop gehoopt was. De betrokkenheid van de leden bleef van een
bedenkelijk niveau. Het lidmaatschap van de standsorganisatie mocht
dan een verplicht karakter dragen, de omstandigheid dat het nu werd
overgelaten aan het individuele lid zich bij de standsorganisatie aan te
melden, leidde ook in's-Hertogenbosch tot een aanzienlijk verschil tussen
ledentallen van de stands- en vakorganisatie.
1n 1916 telde de R K W B, nog steeds de Bossche standsorganisatie,
12601eden. In 1920 was dit aantal uitgegroeid tot 2300.`~1
Met gevoel voor de realiteit houdt Versluis ons voor dat de positieve ontwikkeling van het ledenbestand tussen 1916 en 1920 niet los te zien is van
de algemene vooruitgang die de arbeidersorganisaties in die dagen doormaakten. Over die ledenaanwas schrijft Versluis ook nog: "Maar het was
niet allemaal goud wat er blonk. De enorme groei van het ledental der laatste jaren was niet uitsluitend te danken aan een groeiend solidariteitsgevoel of, wat nog veel schoner zou geweest zijn, aan een groeiend besef, dat
de gebundelde katholieke arbeidersmassa een apostolische taak te vervullen had in de ontkerstende maatschappij." Er waren er maar al te veel, die
zich om louter stoffelijke redenen bij de organisatie hadden aangesloten.
Zodra de eerste na-oorlogse economische crisis inzette, zegden zij hun lidmaatschap weer op, omdat zij meenden, dat de organisatie hun niets meer
te bieden had. Gemis aan overtuiging en organisatiegeest waren oorzaak,
dat de bond van 39.141 leden in 1920 terugliep tot 24.335 leden in
1925.42 In de stad 's-Hertogenbosch liep het ledental terug van 2.300 in
juli 1920 tot 1.575 aan het eind van 1924.~3
Ronduit hardvochtig in zijn oordeel is Versluis wanneer hij een verklaring geeft voor de tamelijk plotselinge stijging van het ledental van de
standsorganisatie in het Bossche diocees tussen 1914 en 1915. "Die toeneming moet onzes inziens gezien worden in verband met het feit, dat de
leiders der plaatselijke standsorganisatie meestal ook lid waren van het
plaatselijk steuncomité. Men vond het uit oogpunt van eigenbelang wel
van belang zich bijtijds 'vrienden te maken van den Mammon'. Zeker om
ten tijde van werkloosheid recht te hebben op georganiseerdenuitkeering
was het voldoende, dat men lid was van een erkende vakorganisatie, maar
in ons bisdom bestond vóór 1917 nog het gildenbond systeem! De winst

~~) Bossche diocesane werkliederzóond, jaarboekjes 1916-1920.
Jaan~erslagengemeente's-Hertogenbosch, 1916-1920.
~2) Versluis, a.w., 56-57.
~3) GAH. Archief RKWB-'s-Hertogenbosch, jaarverslagen 1920en 1924.
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voor de vakorganisatie vóór dat jaar kwam dus ook direct ten goede aan de
standsorganisatie".`~`~
In het relaas van Versluis valt dus te lezen dat de standsorganisatie voor
veel leden niet veel meer was dan een soort veredelde verzekeringsinstelling. Wij voegen daaraan toe dat de tot vanzelfsprekend geworden keuze
van arbeiders voor een katholieke organisatie iets zegt over de voortgang
van het proces van verzuiling. Als het om persoonlijke of sociale zekerheidsstelling ging dan hadden het NVV en de aanverwante organisaties
zelfs een streepje voor. Hun organisatie en administrering van het verzekeringsaspect hadden inmiddels een naam verworden die tot ver buiten
de N VV-centra bekend was.
De ledentallen mochten zich tussen 1916 en 1920 dan voorspoedig
ontwikkelen, in de deelname aan het verenigingsleven was daarvan nochtans weinig te merken. In allerlei hoedanigheden kwam de klacht over onverschilligheid en laksheid van de leden ten opzichte van de standsorganisatie tot uiting. Kees Foppele ondervond dat bijvoorbeeld toen hij in mei
1917 werd gekozen tot voorzitter van de RKWB. Weliswaar was zijn
meerderheid overweldigend - hij behaalde 305 van de 316 uitgebrachte
stemmen - maar een veelvoud van dit getal aan leden nam niet eens de
moeite aan de stemming mee te doen. Meer dan 700 stemgerechtigden
achtten het niet nodig deel te nemen aan de verkiezingen. Hele vakbondsafdelingen, waaronder die van de metaalbewerkers en fabrieksarbieders,
lieten het afweten. Bij zijn installatie noemde Foppele juist dit een treurig
feit en hij nam zich dan ook voor hard te werken aan het verbeteren van
het vergaderbezoek.`~~

Toen de landelijke aaneensluiting een feit was, moesten verscheidene
Bossche gilden tot lidmaatschap gedwongen worden, notabene door het
bestuur van de plaatselijke werkliedenbond.4ó 'Volgzaamheid' was een
eigenschap die Versluis de Bossche arbeiders in het bijzonder toedichtte,
toen hij beschreef hoe soepel de reorganisatie van de katholieke arbeidersorganisatie in de bisschopsstad zelf verliep.47
Een kleine groep geëngageerde bestuuurders en geestelijken voerde
het debat over de organisatievorm die de katholieke arbeidersbeweging
had aan te nemen. Naarmate het ledental van katholieke vak- en standsorganisatie steeg, werd dat debat en in hei bijzonder de uitkomst, van meer
;;) Versluis, a.u., 57.
}') GAH. Archief RKWB -'s-Hertogenbosch, notulenboeken, notulen bestuursvergaderinglledenvergadering 14 mei 1917.
~) GAH. Archief RKW B-'s-Hertogenbosch, t.a.p., notulen bestuursvergadering.
~~) Versluis, a. ia, 47.
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betekenis. Doch ook dit feit leidde niet of nauwelijks tot een verhoogde
deelname van leden aan de discussies. Er ging geen bestuursvergadering
van de R K W B voorbij of het vraagstuk van de financiën kwam wel aan de
orde. Aan dit soort problemen lag ten grondslag dat de standsorganisatie
voor het gewone vakbondslid niet de echte prioriteit had. Versluis formuleert het als volgt: "Alles vond plaats in samenhang met dit ongewenste gevolg, dat slechts stiefmoederlijke zorg voor de standsorganisatie overbleef, zoodat deze danig begon te verslappen en aan bloedarmoede te
lijden"`~8
Het was slecht geweest met de financiële bijdrage van de leden in 1915
en wie dat pessimisme als een beroepsmatig gegeven mocht beschouwen,
meer moet het feit zeggen dat donaties en renteloze leningen van mgr. Van
de Ven en mgr. Prinsen nodig waren om net niet aan een financieel tekort
te geraken.49 Kontributieverhoging was een voor de hand liggende mogelijkheid om tot een oplossing te komen. Met alle omzichtigheid die in het
bondsbestuur en bij de geestelijk adviseur aanwezig was, werd daartoe in
1916 een voorstel gedaan.so
De geestelijk adviseur, toen nog pastoor Mutsaers, vond die eventuele
kontributieverhoging juist daarom gerechtvaardigd en wellicht haalbaar,
omdat immers de exploitatiekosten voor het bondsgebouw aan de
Pensmarkt zo'n belangrijk aspect vormden in die noodzaak tot kontributieverhoging. Profiteerden niet alle vakbondsafdelingen van het eigen
bondsgebouw?sl
De zorg waarmee de kontributieverhoging van 1~Iz cent per week werd
voorbereid, was tekenend voor de precaire situatie. Een commissie van
onderzoek zou de mogelijkheden van kontributieverhoging gaan besturen. Beaudoux, oud-sigarenmaker, de voorzitter van de typografen- en sigarenmakersbond ín 's-Hertogenbosch, de geestelijk adviseur pastoor
Mutsaers en de architect van het bondsgebouw, Van den Berg, vormden
de commissie. Aan veel gevoeligheden was gedacht. De commissie gaf op
31 augustus 1916 haar fiat aan de kontributieverhoging onder een aantal
strenge voorwaarden. De laatste betrof bijvoorbeeld het tijdelijk karakter
van de kontributieverhoging. Het bestuur van de RKW B besloot daarop,
~s) Versluis, a.w., 60.

19) GAH. Archief RKWB-'s-Hertogenbosch, t.a.p., notulen bestuursvergadering 10 maart
1915.
5~) GAH. Archief RKW B-'s-Hertogenbosch, t.a.p., notulen bestuursvergadering22 maart
1916.
'~) GAH. Archief RKWB - 's-Hertogenbosch, t.a.p., notulen bestuursvergadering 3 april
1916.

285

met het grootst mogelijke tact de contributieverhoging aan de besturen
van de aangesloten bondsafdelingen voor te leggen. Eerst daarna zou, bij
goede ontvangst door de afdelingsbesturen, de contributieverhoging aan
de ledenvergaderingen voorgelegd worden.S2 In januari 1917 gingen de
laatste afdelingen weliswaar overstag, maar er was bijna een jaar van
besluitvorming aan voorafgegaan.s3
De financiële problemen bleven overigens voortduren. De ambities om
tot actie en initiatieven over te gaan strekten zich steeds verder uit dan de
financiën toelieten. In juni 1920 sprak het bestuurslid De Zwart zich uit
voor het aanstellen van een financieel commissaris. Zijn argument: "Telkens moeten wij zeggen, voor elke actie waar zelfs maar een kleinigheid
voor gevraagd wordt, wij hebben geen geld"s4 De zwakke financiële positie van de standsorganisatie was op zichzelf reeds een symptoom van het
moeizame verloop van haar strijd om het bestaan in het kielzog van de
plaatselijke vakorganisaties. Het geringe bedrag aan kontributie was hiervan een oorzaak. Ook kenmerkend was het feit dat soms een hele vakbondsafdeling weigerachtig was in het afdragen van kontributie in de tijd
dat nog het collectieve lidmaatschap werd aangehouden.
Bijna logisch was het dat, na invoering van het systeem van individueel
lidmaatschap sommige vakbondsafdelingen zeer nalatig bleven in het stimuleren van de leden hun kontributieverplichtingen jegens de standsorganisatie na te komen. De klacht van het bestuurslid van de standsorganisatie De Groot in november 1920 was in dit opzicht zeker representatief.
Een flink aantal katholiek georganiseerde bouwvakkers betaalde volgens
hem geen kontributie aan de standsorganisatie. Er was geen bestuurder
die het op die 11 e november tegen durfde te spreken. In de weken daarna
werd ook op geen bestuursvergadering gerept van het tegendeel.ss

c. Theo Halmans, vroom doch oppositioneel
Het behoeft, het voorgaande overziend, geen betoog dat de deelname
aan het verenigingsleven, geïnitieerd door de standsorganisatie, gering
was. Kees Foppele had zich zijn intrede als voorzitter van de RKW B, de
'z) GA H. Archief R K W B-'s-Hertogenbosch, t.a.p., notulen bestuursvergadering 31
augustus 1916.

'?) GA H. Archief RK W B - 's-Hertogenbosch, t.a.p., notulen bestuursvergadering 3 januazi
1917.
sti) GAH. Archief RKWB - 's-Hertogenbosch, t.a.p., notulen bestuursvergadering 4 juni
1920.
ss)

GAH. Archief RKWB-'s-Hertogenbosch, t.a.p., notulen be~stuursvergadering 11 nocernher 1920.
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beloning van vele jaren noeste arbeid voor de katholieke werkliedenorganisatie, ongetwijfeld heel anders voorgesteld. Saai en bloedeloos waren de
vergaderingen echter zeker niet altijd. Afgezien van de gebruikelijke organisatieroutine bepaalden ideologisch of politiek gekleurde onderwerpen
meer dan eens de agenda van de vergaderingen. Het debat over kwesties
als de verhouding tussen stands- en vakorganisatie of de lonen binnen de
plaatselijke werkverschaffing werd niettemin steeds in kleine kring gevoerd. Hoe tekenend was niet de start van de discussie over de richting,
die de katholieke arbeidersbeweging na 1915 had te gaan. Ook in leidinggevende kringen was men soms geneigd de belangrijke discussies voor
zich te houden. Op 25 juli 1915 werd ten huize van mgr. C.C. Prinsen,
nog adviseur van de Bossche diocesane Werkliedenbond, een commissie
geïnstalleerd, die een compromis moest zien te bereiken tussen de beide
hoofdstromen binnen de katholieke arbeidersbeweging, de zogenaamde
'Leidse' en'Limburgse' richtingen. De Limburgse richting opteerde voor
een tweeledige organisatie waarbij prioriteit verleend moest worden aan
de standsorganisatie. H. Poels, H. Hermans en C. Prinsen behoorden tot
enkele van de vooraanstaande aanhangers van dit idee. Onder leiding van
vooraanstaande figuren als Aalberse en Aengenent opteerde de Leidse
richting voor één algehele katholieke vakorganisatie, die ook de verantwoordelijkheid voor de geestelijke en zedelijke begeleiding van de leden
diende te hebben.só
De Limburgse richting trok via het reeds aangehaalde Communiqué aan
het langste eind. De standsorganisatie bleef als zelfstandige beweging met
eigen doelstellingen op geestelijk en zedelijk terrein bestaan. Het lidmaatschap van de standsorganisatie was en bleef voor ieder vakbondslid verplicht, echter het collectieve lidmaatschap van vakorganisaties werd afgeschaft. De organisatorische scheiding werd in vergelijking met 1909 weer
een stuk duidelijker. De taakafbakening ging eenzelfde richting. De katholieke vakbeweging werd er een op landelijke leest geschoeid.s7
De vergaderingen die aan dit onderwerp binnen de Bossche R K W B georganiseerd werden, trokken zeer weinig belangstelling. Dat was bijvoorbeeld het geval toen in het begin van 1918 de nieuwe statuten van de
R K W B besproken werden, gebaseerd op de besluitvorming voortvloeiende uit het bisschoppelijk communiqué.sg
'6) Tomassen. Het RK bedrijfsradenstelsel, 51-52.
Versluis, a.w., 59.
'7) Tomassen, a.w.. ~2.
'8) CAH. Archief RKW B-'s-Hertogenbosch, t.a.p., notulen bestuursvergadering 14 januari 1918.
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Op het eerste gezicht biedt een geringe betrokkenheid van de leden voor
bestuurders van organisaties steeds het voordeel dat de oppositie ook van
een mindere kracht is. Die oppositie was er echter wel. Theo Halmans,
voorman uit de plaatselijke sigarenmakersbeweging, deed in dit opzicht
nog het meest van zich spreken. Weliswaar vroom in zijn geloofsbeleving,
verzette hij zich tegen een al te grote invloed van geestelijken in wereldse
en maatschappelijke aangelegenheden. Zo verzette hij zich in april 1915
tegen propaganda vanuit de standsorganisatie voor Het Katholieke Volk.
Hoe vanzelfsprekend het in die dagen ook was dat de standsorganisatie
het tot de reguliere bezigheden beschouwde de eigen, katholieke pers te
bevorderen, Halmans ging het allemaal te ver. Was dit niet een privéaangelegenheid? Getuige het feit dat hij geen steun kreeg van collegabestuurders van de RKWB bleek hij een roepende in de woestijn.59
Zeker in de tijd dat Halmans nog 'slechts' de katholieke tabaksbewerkersbond in het R K W B-bestuur vertegenwoordigde als gewoon bestuurder, was zijn bijdrage vaak aanleiding tot debat of tegenstellingen. In de
loop van 1919 zou Theo Halmans voorzitter van de R K W B worden. Tot
die tijd was hij een vertegenwoordiger van de grootste vakbondsafdeling
binnen de Bo~~che katholieke arbeidersbeweging. Zijn afwezigheid leidde ook veelal tot vergaderingen, die zonder noemenswaardige discussies
verliepen. Halmans was een van de weinigen die een confrontatie met de
geestelijk adviseur aandurfde, ook inzake de meer gevoelige punten die
vak- en standsorganisatie in die dagen bezighielden.
Zijn benoeming tot voorzitter van de RKW B was de manier om zijn oppositionele houding min of ineer te neutraliseren. Zo moet hij het zelf ook
gevoeld hebben toen hij zich in 1920 genoodzaakt zag een lofrede uit te
spreken voor mgr. Prinsen, zijn grootste rivaal.ó~

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 1927 zou hij echter in alle
openbaarheid getuigenis afleggen van zijn onvrede met de politiek gevoerd door de officiële Katholieke Staatspartij. Hij kwam met een eigen arbeiderslijst uit, hetgeen hem niet in dank werd afgenomen.bl
d. Verbreding van het werkterrein
Bijna in de schaduw van de vakorganisaties en hun afdelingen in 's-Hertogenbosch deelde de RKW B in de eerste jaren na 1920 mee in de malai'y) GAH. Archief RKWB-'s-Hertogenbosch, t.a.p., notulen bestuursvergadering2ó april
1915.
~') GA H. Archief R K W B - 's-Hertogenbosch, t.a.p., notulen bestuursvergadering.
b1) Het Huisgezin, 21 maart 1917.
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se die zich niet in de laatste plaats meester had gemaakt van de georganiseerde arbeidersbeweging. Tussen 1920 en 1924 was de achteruitgang
bepaald spectaculair te noemen. Van de 23001eden raakte de R K W B er
in die jaren liefst 725 kwijt.~2 Vooral in het jaar 1923 werden de agenda's
van de bestuursvergaderingen bepaald door de problemen die verband
hielden met crisis en malaise. De plaatselijke werkverschaffing en de talrijke perikelen die ermee gepaard gingen, waren niet alleen steeds terugkerend agendapunt, ze leidden zelfs tot aanzienlijke conflicten met een
van de belangrijkste coryfeeën uit de katholieke sociale beweging, namelijk Manis Krijgsman.
In juni 1922 had Trum, sigarenmakersvoorman, al zijn verontrusting
uitgesproken over de georganiseerde werkloze collega's in de werkverschaffing die nauwelijks of niet meer steun kregen dan de ongeorganiseerden. "Dit geeft verlies aan leden, kweekt ontevredenheid en daarbij vormt
zich hier een groep syndicalisten die groot begint te worden en een gevaar
opleveren voor onze stad".63
Die vrees was, gezien de positie van de Federatieven en de tweespalt in
de landelijke syndicalistische beweging, niet echt gegrond. De problemen
in de plaatselijke werkverschaffingsobjecten waren echter wel van dien
aard, dat minstens gevreesd kon worden voor incidenten en versterkte terugloop van het aantal georganiseerden. De maanden juni en juli 1923
werden in sterke mate bepaald door het conflict over de hoogte van de lonen in de werkverschaffing. Op 26 juni deed Halmans verslag van een
gesprek met Krijgsman en de burgemeester. Belangrijkste conclusie was,
dat de bond (RKWB) nul op het rekest kreeg. De verontwaardiging was
groot, niet in de laatste plaats omdat het bestuur van de RK W B meende
zich uiterst redelijk en terughoudend te hebben opgesteld. Er was immers
niet meer dan twee cent per uur méér gevraagd voor hen die georganiseerd waren en in de werkverschaffing werkzaam waren.ó4

De tweespalt in de gelederen van katholieke arbeidsvertegenwoordigers
was groot. Halmans en Bardie, de laatste was inmiddels gemeenteraadslid voor de katholieke fractie, stonden tegenover persoonlijkheden
als Manis Krijgsman en Kees Foppele, beiden gegroeid in de katholieke
arbeidersbeweging. Foppele werd op de bestuursvergadering van 10 juli
verweten gezwicht te zijn voor de druk van Krijgsman en andere belangrij~z) Bossche diocesane werkliedenbond, jaarboekjes 1920 en 1924.
h3) GAH. Archief RKW B - 's-Hertogenbosch, t.a.p., notulen bestuursvergadering 15 juni
1922.
~~) GAH. Archief RKWB-'s-Hertogenbosch, t.a.p., notulen bestuursvergadering 26 juni
1923.
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ke vertegenwoordigers van de katholieke fractie in de gemeenteraad. Hij
had immers geweigerd in een open brief in de plaatselijke pers te reageren
op uitlatingen van Krijgsman.ós De perikelen leidden tot een gecombineerde vergadering van de besturen van de R K W B en de Bossche
Bestuurdersbond en dat nog maar enkele weken na een triomfantelijke
verklaring van Halmans, dat de R K W B bij de Bossche gemeentebestuur een streepje voor had.óó
Dit vraagstuk was typerend voor de problematische situatie, waarvoor
de R K W B zich in dit crisisjaar geplaatst zag. Met de strijd inzake de lonen
in de werkverschaffing was het bestuur van de RKWB immers eindelijk
bezig met het soort belangenbehartiging dat bij uitstek verzorgd kon worden door een overkoepelende arbeidersorganisatie op plaatselijk niveau.
Daarbij lik op stuk krijgen was wel het laatste en slechtste wat de bond
zich had kunnen toewensen.
In zekere zin waren bestuurs- en ledenvergaderingen van de RKWB
ontmoetingspunten van persoonlijkheden, die heel wat maatschappelijke,
culturele, religieuze en politieke activiteiten vertegenwoordigden van
evenzovele katholieke organisaties. Tussen 1914 en 1923 zag de R K W B
zich als overkoepelende organisatie van verenigingen die zich vanuit uiteenlopende aandachtspunten op de arbeidersklasse richtten, versterkt
met toneelverenigingen, een katholieke voetbalclub, een vrouwenorganisatie en een coóperatieve vereniging. Ook een plaatselijk comité'Herwonnen Levenskracht', een inkoopbureau voor brandstoffen, een centrale
ziekenkas, waren in het bestuur van de RKWB vertegenwoordigd.
Bestuurders van de RKWB, voornamelijk gerecruteerd uit de verschillende vakbondsafdelingen, waren op hun beurt weer vertegenwoordigd in
tal van instanties van katholieke origine.ó7
Tussen 1914 en 1923 braken drie bestuurders van de RKW B door in
de plaatselijke politiek. Manis Krijgsman en Kees Foppele deden in het
bijzonder van zich spreken. Echter ook in de verkiezing van Lambert Bardie tot gemeenteraadslid in 1923 drukte zich de versterkte invloed van de
katholieke arbeidersorganisatie uit.~s Onder de derde geestelijk adviseur
bs) GAH. Archief RKWB-'s-Hertogenbosch, t.a.p., notulen bestuursvergadering 10 juli
1923.
~)G A H. Archief R K W B -'s-Hertogenbosch, t.a.p., notulen bestuursvergadering 6 augustus
1923.
67) GAH. .Archief RKWB -' s-Hertogenbosch, t.a.p.,

notulen bestuursvergaderingen

1914-1923.
~'a) GAH. Archief RKWB-'s-Hertogenbosch, t.a.p., notulen bestuursvergadering 10 juli
1923.
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sinds de oprichting van de R K W B, de populaire pastoor J. de Kroon, nam
de inbreng van werknemers-bestuurders sterk toe.ó9
Door het bisschoppelijk communiqué van 1916 was het bestaansrecht
van de standsorganisatie duidelijk gedefinieerd. De belangrijkste werkterreinen betroffen de zorg voor het godsdienstig - zedelijk welzijn en de behartiging van die stoffelijke belangen die alle werklieden raakten. In eerder genoemde activiteiten maakten we reeds duidelijk, dat de RKWB in
's-Hertogenbosch daaraan volledig beantwoordde. Nog niet ter sprake
kwamen de zorg voor huisvesting en ontwikkelingscursussen. In 1915
werd door mgr. Prinsen het plan aan het bestuur van de RKWB voorgelegd om te komen tot een katholieke woningbouwvereniging.7t~ In de
herfst van 1916 werden verscheidene bestuursvergaderingen aan dit thema gewijd.' t In oktober 1917 kwam het tot de oprichting van een katholieke woningbouwvereniging, die als 'Mgr. Prinsen' naam en faam zou
verwerven.72 Vooral in de jaren twintig zou deze vereniging het getij mee
hebben gezien de ambitieuze woningbouwprojecten van de gemeente
's-Hertogenbosch, daarin aangevoerd door Manis Krijgsman.

De dominante positie van het katholieke verenigingsleven mocht dan na
de Eerste Wereldoorlog uitgegroeid zijn tot een vanzelfsprekend gegeven
voor een katholieke stad, de ambities om nog omvattender te worden, werden er slechts sterker door. Dat bleek nog eens, toen in 1919 bekend werd
dat de sociaal-democratische lerares Cato Jansen samen met enkele gelijkgezinden het initiatief nam om tot een ontwikkelingscursus voor arbeiders en hun vrouwen te komen. Enkele bestuurders van de RKW B hadden hiervan lucht gekregen. Een van hen was Kees Foppele, geen man om
af te wachten. Op 13 mei 1919 kwam op de bestuursvergadering van de
RKWB een brief van hem ter sprake, die een oproep moest zijn aan allen
die de katholieke beweging een warm hart toedroegen. Centraal daarin
stond de noodzaak van een cursus in lezen, schrijven en rekenen, geïnitieerd vanuit de RKWB. B. en W. zouden Foppele hiertoe aangespoord
hebben, anders zou een verzoek van sociaal-democratische zijde om zaalruimte beschikbaar te stellen voor Cato Jansens ontwikkelingscursus, gehonoreerd moeten worden. In nauwelijks verholen zin had de burgebv) GAH. Archief RKWB -'s-Hertogenbosch, t.a.p., notulen bestuursvergaderingen
1917-1923.
'~) GAH. Archief RKWB -'s-Hertogenbosch, t.a.p., notulen bestuursvergadering 15 juni
1915.
71) GAH. Archief RKWB -'s-Hertogenbosch, t.a.p., notulen bestuursvergadering september-november 1916.

72) GAH. Archief RKW B-'s-Hertogenbosch, t.a.p., notulen bestuursvergadering 22 oktober 1917.
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meester Foppele te kennen gegeven dat laatste liever niet te doen.73 Er
kwam een katholieke cursus, die echter niet in staat was de cursus van Cato Jansen c.s. volledig te verdringen.
Elk initiatief dat van socialistische smetten werd verdacht, kon op alert
optreden van het bestuur van de R K W B rekenen, zeker wanneer zo'n initiatief zich bewoog op het werkterrein van de katholieke standsorganisatie.
Dat was bijvoorbeeld het geval toen in juli 1920 bekend werd dat in
's-Hertogenbosch een zogenaamde Volksbioscoop van start zou gaan.
Pastoor De Kroon, geestelijk adviseur, zag er een gecamoufleerde poging
van SP en SDAP in om aan zaalruimte te komen. Ieder bestuurslid werd
op 1 S juli daarom opgeroepen deze affaire nauwlettend in het oog te houden. Ook hier werd, al was het maar voor de zekerheid, een tegeninitiatief
in diezelfde sfeer bepleit. De heer Kleinboesem, bioscoopexploitant, had
voorgesteld de zaterdagmiddag te benutten voor het vertonen van leerzame films voor leden van werkliedenverenigingen. Een welkom tegenwicht, zo was de teneur van de reactie van de meeste bestuurders.74
Henri Hermans, een van de architecten van de standsorganisaties zoals
deze functioneerde op basis van het bisschoppelijk communiqué van
1916, was allerminst toevallig, de auteur van het vermaarde Handboekje
voor RIL Werliedenvereenigingen. In 1919 verscheen een herziene druk,
waarin vooral ook de consequenties van het bisschoppelijk communiqué
werden verwerkt. Vooral een verbreding van het werkterrein in de geest
van een waarlijk actieve weerbaarheid moest de moderne standsorganisatie tot uitgangspunt nemen. Natuurlijk was er de zorg voor het godsdienstig-zedelijk welzijn, die traditioneel tot de taak van de standsorganisatie moest worden gerekend. Opvallender was daarom de aandacht, die
Hermans wijdde aan de verheffing van de katholieke arbeidersstand door
middel van een krachtíge bevordering van 'algemeene ontwikkeling'.
Hier diende het adagium te zijn: 'Gezonde ontwikkeling, kennis is macht
en rein genot'. Dat de standsorganisatie een zekere verantwoordelijkheid
in de zorg voor stoffelijke welvaart had, was misschien niet echt nieuw.
Echter de opdracht die Hermans de katholieke standsorganisatie toedichtte op het terrein van de maatschappelijke zorg, was nog niet eerder zo
omvattend en genuanceerd beschreven. "De RK Werkliedenvereeniging
richt op: teekenscholen, spaarkassen, bouwvereenigingen, co~peraties,
arbeidsbeurzen, arbeiderstuinen enz.". Zo luidde de opdracht in zijn
'3) GAH. Archief RKWB-'s-Hertogenbosch, t.a.p., notulen bestuursvergadering 13 mei
1919.
i4) GAH. Archief RKWB -'s-Hertogenbosch, t.a.p., notulen bestuursvergadering 15 juli
1920.
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meest concrete vorm.~s

In Prinsen had Hermans steeds een bondgenoot gehad, iets wat gezien
de invloed van eerstgenoemde niet zonder gevolgen kon blijven voor de
Bossche R K W B, al was hij na 1917 niet meer direct bij het wel en wee van
de Bossche standsorganisatie betrokken. Te lang had hij zijn stempel op
de ontwikkeling van de katholieke arbeidersbeweging in het gehele Bossche diocees gedrukt om bijvoorbeeld de Bossche RKWB geheel over te
laten aan 'andersdenkenden'. Pastoor Mutsaers, zijn opvolger, was de
nestor onder de sociaal-geëngageerde geestelijken goed gezind.7ó Onder
het toeziend oog van de bisschop was er trouwens weinig ruimte om anders te doen dan het bisschoppelijk communiqué voorhield en door Hermans bij wijze van handleiding voor bestuurders werd voorgehouden. De
allesomvattende mobilisatie van katholiek 's-Hertogenbosch tijdens de
novembergebeurtenissen van 1918 had, zo mogelijk in nog sterkere mate,
tot gevolg dat de maatschappelijke activiteit vanuit vooraanstaande katholieke sociale organisaties een duidelijke stimulans onderging. Ten aanzien
van de RKWB kan onze conclusie geen andere zijn dan dat haar ontwikkeling na 1916 duidelijk de geest ademde van hetgeen Hermans bestuurders en geestelijk adviseurs voorhield.
De problemen mochten dan groot zijn, de R K W B was toch veruit de
grootste en daardoor meest dominante overkoepelende arbeidersorganisatie in 's-Hertogenbosch. Zijn socialistische equivalent, de Bossche
Bestuurdersbond, bracht het voor 1925 nooit verder dan omstreeks 400
leden.77
Datgene wat de 'Katholieke Kring' als sociëteit voor meer gegoede Bossche katholieken was, was de RKWB voor de arbeidersstand; een ontmoetingspunt, een platform waar sociaal-geëngageerde katholieke arbeiders en geestelijken met elkaar debatteerden over nagenoeg alle
vraagstukken die in die jaren 'in' waren. De invloed die hiervan uitging
was niet te veronachtzamen, zeker niet in de betrekkelijk overzichtelijke
provinciestad die 's-Hertogenbosch in die tijd was. Zichtbaar was dat de
plaatselijke politiek, het college van B. en W. incluis, terdege beïnvloedbaar was vanuit katholieke arbeiderskring. En dat was wel eens anders geweest.

In een eerder verband kwam al aan de orde dat tal van invloedrijke Bosschenaren, al dan niet gesteund door organisaties, het oude handels-,
") Hermans, Handboekjes voor RK Werkliedenvereenigingen, 54-62.
'h) Van Gils, Portretstippels, 49.

") [ISG. Archief SDAP-Noordbrabant, jaarverslag 1925.
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verzorgings- en gouvernementele karakter van de stad koesterden. Het
traditionele handels- en verzorgingskarakter in het bijzonder had door de
eeuwen heen grote invloed gehad op de mentaliteit van de Bossche bevolking. Een zekere onbevangen zakelijkheid had zich in de loop der jaren
meester gemaakt van de mentale instelling van vele Bossche ingezetenen.
Het nuttigheidskriterium speelde in het leven van de Bosschenaar daarom
steeds een belangrijke rol. Principes, binding aan organisaties, ze waren
belangrijk maar niet meer dan dat.
Ook tijdens de bloeiperiode van het'Rijke Roomsche leven' bleven vele
vooraanstaande Bosschenaren zich zonder gêne afficheren als liberaal katholiek. De overloop van de ene naar de andere organisatie was voor een
aantal van hen bij lange na niet zo ingrijpend als de rooms-katholieke pers
het - graag - voorstelde. Ook onder arbeiders moeten dergelijke elementen van belang zijn geweest. De vraag'wat heb ik eraan?' werd eveneens in
deze kring veel gesteld, misschien niet altijd even openlijk, maar het gebeurde. De lotgevallen van de R K W B tussen 1914 en 1923 bevestigen
dit alles. Ze vormen naar onze overtuiging ook het bewijs voor de nogal kritische stellingname ten overstaan van de standsorganisatie, zoals ingenomen door Perry 78 en Stuurman.7y De standsorganisatie dankte haar bestaan meer aan wat aan de top van de kerkelijke hiërarchie nodig werd geacht dan aan hetgeen onder de katholieke arbeidersschare noodzakelijk
werd bevonden ter verbetering van het levenslot.
~ 3. De SDAP uit de representatieve anonimiteit
a. Geen revolutie maar kiesrecht
Wel of geen deelname aan een regering met burgerlijke vrijzinnig-democraten?; de succesvolle Tweede Kamerverkiezingen in de zomer van
1913 stelden de SDAP voor deze vitale probleemstelling. De tegenstanders van regeringsdeelname trokken aan het langste eínd. Dit'neen' was
wellicht van minder betekenis dan de omstandigheid dat dit debat werd
gevoerd. De SDAP was nog geen twintig jaar oud. In theorie stond het
oude revolutionaire elan nog steeds overeind. Een algehele omwenteling
van de kapitalistische orde stond nog steeds in het program van de S D AP.
Deelname aan een burgerlijke regering paste zeker niet binnen de traditioneel-revolutionaire doelstellingen. Stap voor stap maar onmiskenbaar
7~) Jaarboekvoordegeschiedenisvanaróeidersóewegingensocialisme,1978;Perry,DeRKarbeidersbewegingen haargeschiedschnjving, 282-317.
~y) Stuurman,a.u~.
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Afb. 15. Mgr. Prinsen, hier geportretteerd ter gelegenheid van zijn 25-jarig priesterjubileum. Tijdens de mobilisatie van katholiek 's-Hertogenbosch
tijdens de 'revoliitionaire ti~or lingen" in novemberldecember 1918 speelde hij een voor~anstaande rol.
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was de SDAP niettemin op weg een'geaccepteerde' partij te worden.
In augustus 1914 verenigde de partij zich, zij het na heel veel commotie,
met het standpunt dat de semi-oorlogstoestand een aangepast en terughoudend optreden verlangde van de massa-organisaties, die zich op het
klassestandpunt stelden. Roland Holst was onverbiddelijk in haar oordeel
over de SDA P gedurende de eerste oorlogsjaren. De S DA P en in het verlengde daarvan het NVV namen hun loyaliteit met de nationale gedachte
al te letterlijk en al te serieus op. De toegezegde steun aan de regering "ter
handhaving van de nationale eenheid tegenover het dreigend gevaar van
aanranding der neutraliteit" bracht de sociaal-democratie in de situatie
dat zij geen initiatiefnemende rol kon spelen in "de strijd tegen de kapitalistische levensmiddelen- en belastingpolitiek, naarmate de ellendige gevolgen daarvan voor de massa's duidelijker bleken". Nu kon de S D A P
geen leiding nemen "bij de uitingen van toenemende ontevredenheid der
arbeiders en middenstanders" om die ontevredenheid in socialistische
banen te voeren.8~'

Eerst het feit dat men de hete adem voelde van de radicale organisaties
van de arbeidersbeweging, die wel bereid bleken de oppositie tegen het
regeringsbeleid aan te voeren en zelfs aan te wakkeren, brachten S D A P
en NVV tot een andere, strijdbaarder stellingname. Daarvoor was het
echter nodig dat de oorlogsellende dermate ernstige vormen aannam, dat
organisaties met linkse pretenties wel mee moesten. Bovendien, in de omringende landen was een toestand ontstaan, die steeds meer uitgesproken
revolutionair van karakter was. De opwekking van Troelstra in november
1918 om ook in Nederland als georganiseerde arbeidersklasse de macht
te grijpen, desnoods buiten parlementaire wegen om, leek echter meer ingegeven door de hectische toestanden in omringende landen dan door een
revolutionaire geest binnen de Nederlandse sociaal-democratie. Meer in
het algemeen was de stemming onder de Nederlandse arbeidersklasse
verre van revolutionair. Dat TroeLstra door rechts Nederland op nogal
overdreven en groteske toon tot de orde zou worden geroepen lag min of
meer in de lijn der verwachtingen. Maar zelfs in zijn eigen partij was er
vooraanstaand verzet tegen zijn uitspraken. Een niet onbelangrijke stroming in de SDAP was voornamelijk uit op acceptatie door anderen. De
voorzitter van het partijbestuur, Willem Vliegen, zei naar aanleiding van
Troelstra's opvattingen: "Wij moeten ons aan het hoofd stellen van een
beweging, die de vervulling van een praktisch te verwezenlijken, verstrekkend program eischt. Ik voel niets voor een oproep die een revolutie voorRo) Roland-Holst, Kapitaal erz arbeid, [I, 172-173.
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bereidt en dat niet alleen om de praktische bezwaren, maar ook omdat ik
het principieel verkeerd acht. Een revolutie is in een democratisch geregeerd land een dwaasheid. Ik heb niet 25 jaar gevochten voor algemeen
kiesrecht, om het enkele maanden na zijn invoering weer af te
schaffen".81
Na de Eerste Wereldoorlog werd de sociaal-democratie vooral beziggehouden door de vraag hoe samenwerking met andere, burgerlijke partijen af te dwingen. De partijleiding was er veel aan gelegen de revolutionaire pas in te houden. Het socialisme, dat oorspronkelijk meer wilde dan
alléén praktische verbeteringen, vernauwde in de SDAP tot een beweging voor meer en beter verdeelde welvaart. De arbeidersklasse werd in
het algemeen niet rijp geacht voor volledige socialistische ordening.
De versterking van de sociaal-democratie kwam niet in de laatste plaats
tot uitdrukking in het toegenomen parlementaire gewicht van de partij.
Het algemeen kiesrecht had dan weliswaar niet die electorale omwenteling gebracht, waarop sommigen hadden gehoopt, de nieuwe verworvenheid was waardevol genoeg gebleken om deze zorgvuldig te koesteren.
Maas is van mening dat de enorme toename van het aantal vertegenwoordigende posities in parlementaire organen het reformisme in de partij
heeft versterkt. In het bijzonder de deelname van 1217 raadleden in 421
gemeenten bracht de S D A P in de positie, zorg te dragen voor de ontwikkeling van een gefundeerde sociaal-democratische gemeentepolitiek. De
voortdurende confrontatie met de werkelijkheid van landelijke, provinciale
en gemeentelijke politiek bracht de SDAP dichter bij de gevestigde orde en
maakte vooral ook duidelijk, dat het scheppen van een nieuwe samenleving onmogelijk was zonder een abrupte breuk met de oude. Voor Maas
was het socialistisch concept van de SDAP-gemeentepolitiek in de praktijk niet meer dan 'gewone', burgerlijke hervormingsarbeid ten behoeve
van de verheffing en de emancipatie van de arbeiders. De voortdurende
training in het raadswerk, de beperkingen en mogelijkheden daarvan, de
dwang constructief werk te leveren, dat alles kenmerkte de positie van de
gemeenteraadsleden. De sociaal-democratische leiders hadden de 'rank
and file'-leden het consigne meegegeven zich in te werken in de gemeenteproblematiek, hun functie uiterst serieus te nemen en vooral afstand te nemen van de 'hersenloze kabaalpolitiek' van communisten en anarchosyndicalisten.82
Tot 1939 zou de SDAP in de nationale politiek steeds oppositiepartij
81) Vliegen, Die onze kracht ontwaken deed, III, 420-421.
~Z) Maas, Sociaal-denu~cratischegemeentepolitiek, 82-83.
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blijven, maar de gemeentepolitiek bood de partij de mogelijkheid zich in
een aantal plaatsen van haar bestuurlijke kant te laten zien. Dat de SDAP
wilde en kon regeren, toonden vermaarde wethouders in ondermeer Amsterdam en Rotterdam.
In 1923 had de hoogconjunctuur plaats gemaakt voor een recessie;
reactie van conservatief-rechts volgde op de actie van links-progressief.
De regering van Colijn startte een drastische bezuinigingspolitiek die niet
in de laatste plaats de gemeenten trof. Gemeenten werden gedwongen te
bezuinigen op bijvoorbeeld de personeelsuitgaven. Wibaut en andere
SDAP-wethouders stonden voor de vraag: aanblijven en als SDAP-wethouder bezuinigen op gekoesterde verworvenheden of opstappen en het
aan anderen overlaten. De sociaal-democratische bestuurders bleven om
toch vooral ook aan te tonen, dat ze bereid waren in moeilijke tijden impopulaire maatregelen te nemen. Zelfs hun eigen opvattingen over hervormingsarbeid kwamen daarmee in het gedrang.83
b. De Bossche S D A P groeit
De zuidelijke provincies waren geen geliefd oord voor de sociaal-democratie. Een zekere vooringenomenheid had zich in de loop van de jaren
ook meester gemaakt van een groot aantal 'noordelijke' sociaal-democraten. Het zuiden was donker. Aan de zuidelijke arbeidersklasse viel weinig
eer te behalen. Aan sommige aantijgingen, notabene bedoeld als propagandistische opwekking, zou een aantal arbeiders en ambachtslieden in
het Brabantse land zich lichtelijk geërgerd kunnen hebben. Nog in 1917
schreef een redacteur in Het Yolk: "In 't donkere Zuiden waar om het huis
een café is, waar de messen dagelijks gehanteerd worden, waar de arbeiders het sterkst door hun patroon geknecht worden, daar tracht men op allerlei manieren het dagend socialisme te onderdrukken".g`~
Uit de geciteerde beschouwing wordt niet geheel duidelijk of de auteur
het hier gemunt heeft op die zoveelste waarschuwing van de geestelijkheid
aan het adres van de gelovigen; in diezelfde tijd hield men de katholieke
bevolking vanaf de preekstoel het volgende voor: "Bij het naderen van
den Paaschtijd meenen wij voor de socialistische en anarchistische vereenigingen te moeten waarschuwen en erop te wijzen dat een katholiek, niet
kan toegelaten worden tot de HH sacramenten en dus zodanig hij daarvan

83) Maas, a.w., 93.
Ra) Het Volk, 23 maart 1917.
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lid is, of althans niet het vaste voornemen heeft zoodra mogelijk het lidmaatschap op te zeggen, niet zijn Paschen te houden".8'
Drank, onhandelbaarheid van de arbeiders, gevoegd aan een indringende mentale druk vanuit de katholieke kerk gaven Brabant veel van een
onontginbaar gebied voor de sociaal-democratie. In 's-Hertogenbosch
was er nog een tegenwerkende factor van formaat. De groep, die jarenlang
voorop was gegaan in verzet en oppositie tegenover de gevestigde orde,
was die der sigarenmakers. Van oudsher waren de meest klassebewuste
sigarenmakers geneigd zich aan te sluiten bij vrij-socialisme en verwante
'onafhankelijke' vakorganisatie, meer tegenstander dan socialistisch concurrent van de sociaal-democratie. Jan Verhoeven was de eerste Bossche
sigarenmaker die een rol van betekenis speelde in de bescheiden afdeling
van de SDAP. Met hem aan het hoofd van de afdeling en als SDAP-kandidaat bij tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen werd gepoogd een
brug te slaan naar de relatief grote groep sigarenmakers. Noch de resultaten bij die gemeenteraadsverkiezingen, noch de ontwikkeling van de afdeling tussen 1910 en 1915 geven aanleiding tot de veronderstelling dat dit
ook daadwerkelijk gelukt is.86
Meer perspectief voor de SDAP ontstond er eerst, toen evenredige vertegenwoordiging en algemeen kiesrecht voor mannen voor deze partij ook
in het Zuiden een serieuzere mededinging naar vertegenwoordigende posities mogelijk maakten. Voor de Bossche SDAP was het bovendien niet
van belang ontbloot dat onder de gangmakers de kwaliteit was toegenomen. Ook het toegenomen gezag van de organisaties van de arbeidersbeweging na 1918 kwam in de ontwikkeling van het ledental tot uitdrukking.
De dagen van de 'bibber-bourgeoisie' aan het eind van het jaar 1918 hadden aanleiding gegeven tot de inwilliging van een aantal al lange tijd gekoesterde wensen van de arbeidersbeweging. Omdat SDAP en NVV
zichzelf als belangrijkste woordvoerders van deze 'eisen' hadden ontpopt
profiteerden zij in het bijzonder.

De Bossche SDAP mocht zíchzelf dan op de achtergrond gehouden
hebben tijdens de revolutiedagen, het verging de afdeling naar ledentallen gemeten niet slecht.87
Eerder refereerden we reeds aan de omstandigheid dat de afloop van de
sigarenmakersstaking bij Goulmy 8z Baar de gehele linkse beweging in
's-Hertogenbosch benadeelde. Reactie van rechts-katholieke en ondernemersgezinde stromingen was troef. Openlijk optreden als sociaal-demoH') Het Huisgezia, 21 maart l 917.
86) I ISG. Archief SDAP-afdeling's-Hertogenbosch 1900-1921, ledenlijsten 1910-1915.
87) VerslagSDAP-congres 1924, bijlageledenoverzicht 1914-1923.
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craat, modern of onafhankelijk vakbondslid was moeilijk en vereiste een
mentale kracht die weinigen konden opbrengen. Ontslag op grond van politieke gezindheid of vakbondskeuze was schering en inslag, zo houden
Tabaksbewerker, Toekomst en Recht voorAllen ons voor.88
Een van de weinige mogelijkheden om politieke voorkeur of maatschappelijke gezindheid, zonder noemenswaardige risico's voor have, goed en
baan, tot gelding te brengen waren de verkiezingen. Wat in het ledental
nog niet tot uitdrukking kwam, uitte zich al wel in de verkiezingsresultaten
die de plaatselijke S DA P tussen 1915 en 1918 boekte. Er was sprake van
een onmiskenbare vooruitgang. Jan Bolk, secretaris van de Bossche
Bestuurdersbond en ambtenaar bij het bureau voor Arbeidsrecht, was gedurende de oorlogsjaren verschillende malen de SDA P-kandidaat bij tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen. In de loop van 1916 werd hij tevens voorzitter van de SDAP-afdeling. Over zijn rol in de SDAP als voorman in's-Hertogenbosch is weinig meer bekend dan dat hij in de loop van
het jaar 1918 naar de achtergrond verdween, al even geruisloos als hij tot
voorman was gekozen.gy

Interessant is in dit verband het verloop van de laatste tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen voor het algemeen kiesrecht voor mannen werd
ingevoerd. Jan Bolk, nog tamelijk onbekend, moest het opnemen tegen
Manis Krijgsman, bepaald een geprononceerd persoonlijkheid binnen de
'RK Kiesvereeniging'. Diens kandidatuur was allerminst onbesproken.
Was hij niet ooit stakingsleider geweest?
De SDAP-afdeling had daarvan lucht gekregen. Aan de vooravond van
de gemeenteraadsverkiezingen in juli 1917 probeerde de sociaal-democraten katholieke kiezers ervan te overtuigen, dat de 'RK Kiesvereeniging'
nog steeds geen ruimte bood aan mensen die daadwerkelijk de naam arbeiderskandidaten prefereerden. Níet gespeend van zicht op de interne
verhoudingen in 'de RK Kiesvereeniging' stelde de SDAP de retorische
vraag aan de katholieke kiezers: "Leert U de verhandeling van de candidaturen in de comitees voor deze verkiezing niets? Zijt gij niet in zoo'n
groot aantal, kiezers voor den Raad, dat gij uw recht op beide zetels kunt
doen gelden, arbeiders van Den Bosch? Waarom dan uwe stem te geven
aan candidaten van wie men verklaart dat zij zijn arbeiders-candidaten en
het echter niet zijn".
Verwijzend naar wat zich vooral tijdens verkiezingen in 1916 had afgespeeld, werd in het pamflet ook geschreven: "Zijn Hermsen, Houtman
8s) De Tabaksbewerker. De Toekomst, Recht voorAllen, 1914-1918.
89) IISG. Archief SDAP-afdeling's-Hertogenbosch 1900-1921, brief van Jan Bolk aan het
partijbestuur 7 juli 1916. Briefwisseling afdelings- en partijbestuur in 1918.
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en Verdijk arbeiderscandidaten, zij zijn door hunne maatschappelijke positie in staat Uwe belangen te begrijpen, mede te voelen? De voorzitter van
den RK Werkliedenbond, die ze tot arbeiders-raadsleden proclameerde,
weet beter".90
Tegen o.a. de kandidatuur van Manis Krijgsman was echter geen sociaal-democratisch kruit gewassen. Krijgsman werd bij deze verkiezingen
in één keer in de raad gekozen met 531 van de 992 uitgebrachte stemmen. Bolk kwam tot het niet onverdienstelijke aantal van 168 stemmen in
het arbeidersdistrict II, hetgeen hem een herkansing opleverde. Deze
vónd plaats op 10 augustus en toen schaarde Bolk 226 kiezers achter zich
op een totaal aantal van 1069. De onafhankelijke kandidaat (Gemeentebelang) H. Houtman werd tot raadslid gekozen met 570 stemmen.91
Met Van Lanschot en Van Meerwijk als tegenstrevers wist Bolk in juli
1915 zelfs in het minder arbeidersvriendelijke district III, 240 stemmen
aan zijn kandidatuur te verbinden. Van Lanschot en Van Meerwijk startten met een vanzelfsprekende katholieke meerderheid hun politieke carrière met hun beider verkiezing. De SD A P had echter aangetoond dat een
ander kiesstelsel de partij, ook in het katholieke 's-Hertogenbosch, betere
tijden zou bezorgen, althans in electoraal opzicht.92
Zonder schroom in alle openbaarheid optreden was aan de Bossche
SDAP-leden in die oorlogsjaren niet besteed. Mede daardoor had de
SDAP-afdeling in 1917 nog een opmerkelijk standpunt ingenomen in de
gewestelijke discussie over een eventuele heruitgave van het regionale periodiek De Strijd. De Bossche SDAP was tegen. Weliswaar erkende men
"het nut van een goed geredigeerd blad" maar ervaringen in het verleden
hadden geleerd, dat zo'n blad in de Brabantse omstandigheden maar
moeilijk van de grond zou komen.93 Afgezien van deze historisch-gevoede
scepsis, kende de afdeling ook een chronisch gebrek aan geld, hetgeen activiteiten, voor welk doel dan ook, ernstig bemoeilijkte.v4
Zo omstreden was het Bossche standpunt inzake de heruitgave van De
Strijd dat op 17 januari afdelingssecretaris Horné het nodig achtte het partijbestuur af te houden van een bezoek aan de Bossche SDAP-afdeling.
~) KUB. Archief-collectie Provinciaal genootschap van Kunsten en Wetenschappen, collectie verkiezingspamfletten, SDAP-manifest 9 juli 1917.
91) Het Huisgezin, 11 augustus 1917.
92) Het Huisgezin, 8 juli 1915.
93) IISG. ArchiefSDAP-afdeling's-Hertogenbosch 1900-1921, briefvanafdelingssecretaris W. de Wit aan het partijbestuur, 10 oktober 1917.
9~) IISG.ArchiefSDAP-afdeling's-Hertogenbosch1900-1921,briefvanafdelingssecretaris Horné aan het partijbestuur. 17 januari 1917.
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Het effect zou volgens Horné nihil zijn geweest zo vlak voor de heruitgave
van het blad.95 Nog in oktober van datzelfde jaar was er in de afdeling
nauwelijks of geen animo om met De Strijd te werken. De nieuwe afdelingssecretaris liet, tussen de regels door, in een schrijven aan het bezorgde partijbestuur blijken, dat het de afdeling nog steeds ontbrak aan leden
die het aandurfden in de openbaarheid die met colportage gepaard ging,
te werken.yó
Twee persoonlijkheden hielpen de SDAP-afdeling uit de anonimiteit
die gedurende de oorlogsjaren in overwegende mate het bestaan gedomineerd had. Henk Jimmink, Zutphenaar van geboorte, afkomstig uit
een reformatorisch gezin en klein-zelfstandige, zou vooral als eerste fractievoorzitter van de SDAP in de Bossche gemeenteraad tussen 1919 en
1923 naam maken.y7 Cato Jansen, dochter van een Helmondse brugwachter was binnen de SDAP-afdeling zijn grootste tegenstreefster. Naar
buiten toe zou zij in de jaren twintig uitgroeien tot een van de meest gezichtsbepalende persoonlijkheden van de SDAP. Als lerares aan de Rijks
Hogere Burger School zou zij zich in eerste instantie richten op het alfabetiseringswerk onder de Bossche volksklasse.

Op 22 juli 1918 richtte zij zich tot de afdelingsvergadering met een initiatief om te komen tot een cursus voor volwassenen. Die bleek uitgesproken enthousiast over dit voorstel. In 1919 schreef Cato Jansen aan het
partijbestuur: "Uit ons verslag zal blijken, hoe groot de drang is naar elementaire ontwikkeling. En 't lijkt me zoo'n goeie propaganda. Ontwikkel
de arbeiders! en ze komen vanzelf bij ons. Geef ze de fundamenten waarop ze hun huisje kunnen optrekken en datzelfde huisje krijgt vanzelf een
rood dak". Liefst 34 cursisten, sterk uiteenlopend in leeftijd en aanleg
met een grote variëteit aan beroepen, begonnen aan de cursus in een lokaal van de jongensschool, bereidwillig afgestaan door het schoolhoofd
P.H. Arts.98
Veel minder bereidwillig was de houding van het gemeentebestuur. De
aanvrage van een zorgvuldig geformeerde neutraal getinte beheerscommissie, gericht aan het gemeentebestuur, waarbij om ruimte en een bescheiden subsidie werd verzocht, werd negatief beantwoord, sterker nog,
Krijgsman zag in het 'sociaal-democratisch' initiatief zoveel dreiging, dat
9s) IISG.ArchiefSDAP-afdeling's-Hertogenbosch1900-1921,t.a.p.
~) [ISG. Archief SDAP-afdeling's-Hertogenbosch 1900-1921, t.a.p.
97) PA. cassette bevattende een gesprek tussen F.J. van Gaal - G. Jimmink (kleinzoon van
Henk Jimmink).
98) IISG. Archief SDAP-afdeling 's-Hertogenbosch 1900-1921, briefwisseGng Cato Jansen - partijbestuur, 7 mei 1919.
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de bestuurders van de R K W B ingefluisterd werd snel met een soortgelijk
initiatief te komen. Daarmee zou het college van B. en W. een alibi verschaft worden om neen te kunnen verkopen aan Cato Jansen c.s.99 B. en
W. gaven de commissie ten antwoord dat het lokaal van de jongensschool,
eerst weer beschikbaar zou worden gesteld als de~ "leiders der SDAP verklaard hadden dat ze zich voor de zoveelste maal hebben vergist".loo
Dat laatste was natuurlijk gericht op de 'vergissing van Troelstra' in november 1918. De emoties en anti-sociaal-democratische stemming waren
blijkbaar nog te vers om het katholieke gemeentebestuur tot meer nuancering en tolerantie in deze te bewegen. Volgens Cato Jansen was er nog wel
zoveel gedaan om de beheerscommissie "van iedere verdenking op politieke bedoelingen" te vrijwaren.

Om "voortgang te verzekeren en aanzien te verwerven onder de arbeiders, steun te verwerven van officiële lichamen" was een alleszins neutrale commissie benoemd van twee cursisten en twee begeleiders. Alleen Cato Jansen was lid van de SDAP.lol
Het baatte niet; de afwijzende houding van het gemeentebestuur werd
mede gesymboliseerd in het feit dat het Bossche bestuurscollege niet inging op een uitnodiging om de eerste, openbare les van de cursus bij te wonen. Van de kant van de 'Maatschappij tot nut van't algemeen', weliswaar
vertegenwoordigd op de eerste openbare les, was evenmin op medewerking te rekenen. "Het zou ze 1 of 2 rk leerlingen kunnen kosten" merkte
Cato Jansen schamper op nadat was duidelijk geworden "dat de heren
vrijzinnig democraten beneden de Moerdijk geen sociaal-democraten willen steunen".1o2 Alle tegenwerking kon niet voorkomen dat de cursus
toch werd voortgezet en Cato Jansen een faam bezorgde, die SDAP en
volksontwikkelingswerk ten goede zou komen. Kordaat en initiatiefrijk als
zij was, zou de afdeling nog veel met haar te maken krijgen. op 30 mei
1919 werd Cato Jansen trouwens gefeliciteerd door het partijbestuur vanwege haar kranige houding.lo3
Minder in het oog springend maar zeker zo moedig was haar eerdere activiteit geweest om de Bossche vrouwen enthousiast te maken voor een
y`') GA H. Archief R K W B-'s-Heriogenbosch notulen bestuursvergadering 26 mei 1919.
~rrr~) IISG. Archief SDAP-afdeling's-Hertogenbosch 1900-1921, briefwisseling Cato Jansen - partijbestuur, 7 mei 1919.
~o~) IISG.ArchiefSDAP-afdeling's-Hertogenbosch1907-1921,briefvanCatoJansenaan
het partijbestuur, 7 meí 1919.

~oz) IISG. ArchiefSDAP-afdeling's-Hertogenbosch ]907-1921, t.a.p.
~~~3) IISG.ArchiefSDAP-afdeóng's-Hertogenbosch1907-1921,briefvanhetpartijbestuur
aan Cato Jansen, 30 mei 1919.
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werkelijk algemeen kiesrecht. Omstreeks 1917 was Cato Jansen al initiatiefneemster tot de oprichting van een plaatselijk comité ter bevordering
van het algemeen kiesrecht voor mannen èn vrouwen. A1 behoorde de
structurele tegenwerking van vrij-socialisten tot het verleden, gemakkelijk kan het niet geweest zijn, de Bossche arbeidersvrouwen in die dagen
op het spoor van het algemeen kiesrecht te krijgen. toa
c. Henk Jimmink in het bijzonder
"Dag in dag uit hou ik 't vuur warm, met resultaten, maar wat ervan te
maken zonder vergadergelegenheid. Ik doe nog eens een beroep op U, uit
naam van de gansche beweging hier, den Heer de L. te bewegen ons te
helpen". Henk Jimmink schreef dit aan het partijbestuur op 7 februari
1919. In de hier geciteerde brief wordt niet duidelijk gemaakt of Jimmink
dit schreef vanuit een of andere functie in het afdelingsbestuur. Hij ondertekende immers kortweg met G.H. Jimmink.tos Het was kenmerkend
voor zijn persoon. Vaak heeft Jimmink voor zichzelf de ruimte genomen
om niet alleen de afdeling doch ook zichzelf te vertegenwoordigen. Met
name ook de aanvaringen met Cato Jansen en W.C. de Jonghe, de
Maastrichtse jonkheer zouden dat op een later tijdstip onderstrepen. Jimmink was er de persoon niet naar om in de anonimiteit van het alledaagse
partijwerk op te gaan. Hij wilde spreekbuis van zijn partij zijn en van zijn
eigen opvattingen. Veelal ging dat samen. Wanneer het niet samenging,
schuwde hij het conflict niet.

A1 even initiatiefrijk als Cato Jansen deed hij in februari 1919 dus een
dringend verzoek aan het partijbestuur om ondersteuning voor het oprichten van een eigen gebouw. Dat was een nijpend probleem geworden, omdat het geheelonthouderscafé in de Orthenstraat dreigde te worden opgeheven. Enige dagen na Jimminks verzoek volgde een uitgewerkt voorstel,
opnieuw van de hand van Jimmink. Hij was al erg ver op weg om de Bossche sociaal-democratische beweging een eigen gebouw te bezorgen. De
belangrijkste ingrediënten van Jimminks plan waren: een overeenkomst
met de Phoenix-brouwerij in Amersfoort over de aankleding, inrichting en
verstrekking van drank; via onderverhuring aan het voormalige geheelonthouderscafé en andere bevriende instellingen en organisaties zou een
deel van de rentelast worden betaald. Van de plaaselijke S D A P- en NVV~04) IAV. Archief plaatselijk comité ter bevordering van het algemeen kiesrecht voor vrouwen, notulenboek bestuursvergaderingen 1917.
'~5) IISG. Archief SDAP-afdeling's-Hertogenbosch 1907-1921, brief van G.H. Jimmink
aan het partijbestuur, 7 februari 1919.
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afdeling en het landelijke partijbestuur werd gevraagd de begroting sluitend te maken. tob
Het partijbestuur van de SDAP bleek uiteindelijk niet bereid op het
voorstel van Jimmink in te gaan. Zowel de hoogte van de gevraagde maandelijkse bijdrage was voor het partijbestuur een probleem aLs de inwilliging van het verzoek meer in het algemeen. Er zou immers een precedentwerking van uit kunnen gaan.lo~ Jimmink zou in de loop van 1919 vooral
B. en W. op hun verantwoordelijkheid trachten te wijzen als hoogste bestuurscollege in de stad zorg te dragen voor vrij beschikbare vergaderruimte ten behoeve van organisaties van niet-katholieke origine. Het zou
tot interessante ideologisch geladen woordenwísselingen leiden met Manis Krijgsman, maar niet tot het gewenste resultaat.los
Doorgaans was Jimmink op zijn best als hij in debat ging met Manis
Krijgsman. Ze moeten zich als elkaars grote rivalen hebben gezien. Voor
Krijgsman was het debat met de scoiaal-democraat Jimmink een van de
weinige serieuze mogelijkheden om de katholieke sociale politiek te profileren. Jimmink moet het debat met Krijgsman gezien hebben aLs het soort
serieuze politieke krachtmetingen waartoe in andere omstandigheden
weinig mogelijkheden waren. Bovenal was Krijgsmans politiek verantwoordelijkheid aLs wethouder nu juist gericht op het terrein waarop sociaal-democratische gemeentepolitiek elders in het land het meest van
zich deed spreken.~o9
Los van de persoonlijke verdiensten van Jimmink en Jansen zat het de
S DA P in het verkiezingsjaar 1919 wel mee. Vanuit propagandistisch oogpunt was het een van de beste jaren voor de Bossche SDAP. De spectaculaire ledenwinst werd door ons reeds gememoreerd. Succesvol waren echter ook de verschillende openluchtmeetings die de S D A P in dat jaar organiseerde. Jan Oudegeest sprak voor zo'n vierhonderd belangstellenden.
Het 25-jarig bestaan van de SDAP werd gevierd met onder meer een
meeting, waar meer dan vijfhonderd belangstellenden op afkwamen. Klap
op de vuurpijl was echter de meeting met Pieter Jelles Troelstra als inleider. Op het overvolle Vonk en Vlamterrein sprak hij op 23 december voor
meer dan 1200 toehoorders. Nieuw voor's-Hertogenbosch was zeker ook
de viering van Internationale Vrouwendag op 8 maart. In het jaarverslag

~~) IISG. ArchiefSDAP-afdeling's-Hertogenbosch 1907-1921, briefaan hetpartijbestuur
van de S D A P-'s-Hertogenbosch, 4 maart 1919.
~o') llSG. ArchiefSDAP-afdeling's-Hertogenbosch 1907-1921,t.a.p.
108) Notulen gemeenteraad 's-Hertogenbosch, september-december 1919.
~~) Notulen gemeenteraad's-Hertogenbosch, september-december 1919.
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van de SDAP in Noord-Brabant wordt een aantal van ongeveer honderd
belangstellende vrouwen genoemd.l lo
d. "Troelstra's revolutie is als bruisend en ziedend lava"
De novembermaand in het jaar 1918 had een turbulent en hectisch karakter. A1 maandenlang hadden pathetisch taalgebruik en hetzerige commentaren in de pers de bevolking duidelijk gemaakt dat er revolutionaire
ontwikkelingen op til waren in Europa. Naar aanleiding van de Duitse bereidheidsverklaring tot hei aangaan van een wapenstilstand schreef
TroeLstra in Het T~olk: "Nu wenden zich de ogen van honderden miljoenen
in vochtíge glans naar het dagende licht, nog weifelend klimmend aan de
horizon"1 i 1
Toen in de eerste dagen van november de matrozen van de Duitse oorlogsvloot in Kiel rebelleerden tegen 'imperialisme, oorlog en uitbuiting',
waren bij Troelstra'alle remmen los' houden de geschiedschrijvers van de
SDAP ons voor.lt2 Op een inmiddels historische openbare bijeenkomst
op 11 november in Rotterdam hield Troelstra zijn gehoor voor dat het
ogenblik gekomen was om als arbeidersklasse de macht te grijpen. Een
dag later zou Troelstra voor het gehoor van de Tweede Kamer een 'briljante redevoering' houden, waarin eenieder, regering en rechtse partijen in
het bijzonder, te verstaan werd gegeven dat de revolutie aanstaande
was ti3

Troelstra zou op harde wijze te horen krijgen dat hij zich vergiste in de
machtsverhoudingen. De week van 'Troelstra's vergissing' kenmerkte
zich voor wat Zuid-Nederland betreft vooral door de reactie van rooms-katholieke zijde. In steden als Rotterdam, Amsterdam en Zaandam mocht
het dan zo zijn dat de linkse stroming in de SDAP, aangespoord door het
enthousiasme van communisten en revolutionair-socialisten, iets van
TroeLstra's begeestering kon overbrengen op een deel van de arbeidersklasse, in 's-Hertogenbosch was daarvan niets merkbaar.
A1 enkele maanden spoorde Het Huisgezin alles wat gezagsgetrouw, ordelievend en katholiek was, aan tot waakzaamheid. Het was ook niet niets
wat er in de omringende landen aan de hand was. "Men heeft God verlaten en God trekt zichtbaar de hand van de menschheid af. Zal de mensch~~o) IISG. Archief SDAP-afdeGng 's-Hertogenbosch 1907-1921, jaarverslag afdeling
's-Hertogenbosch, 1919-1920.
~~~) Het Volk, 14 oktober 1918.
~~Z) Van HuLst e.a. Het Roode Vaandel volgea wij, 62.
~ 13) Van Hulst e.a. a.to., 71-73.

305

heid tot inkeer komen of zal zij blind en doof voor de verschrikkelijke teekenen des tijds voort blijven hollen op den weg naar het verderf?". Met
een oplage van 10.000 exemplaren moet Het Huisgezin met dit soort pathetische frases heel wat Bossche gezinnen beroerd hebben. Temeer was
dit het geval, omdat de toestand in omringende landen, volgens het gezagsgetrouwe dagblad, steeds meer de vorm aannam van "tyrannie, revolutie, omwenteling, anarchie en geweld".1~4
"De nood ter tijden" heette het redactionele commentaar dat in die dagen een voorpagina van Het Huisgezin beheerste. "Allen van goeden wil
moeten de handen in elkander slaan, om een dam op te werpen tegen den
rooden springvloed die van tijd tot tijd hoorbaar schuurt ook tegen onze
dijken". Geen ander kruit was daar tegen gewassen dan gebed en devotie
of zoals de redacteur in hetzelfde commentaar schreef: "Trachten wij hem
(den duivel) uit te drijven door het middel waartegen geen duivel bestand
is: vasten en gebed. Elders worden al boeteprocessies en aanbiddingsdagen georganiseerd".l ls

Op 12 november, een dag na TroeLstra's vermaarde rede, kwam Het
Huisgezin met een extra nieuwsbulletin, geheel gewijd aan de woelingen
in Europa en een bericht over een straatbetoging van 2 à 300 voormalige
werknemers van de Duitse Kruppfabrieken. "Zij begaven zich naar het
steuncomité en den burgemeester alwaar besprekingen werden gehouden. Tevreden gesteld heeft de groep zich verspreid. Van'Ons Huis' wappert de roode vlag".~ ~~
Ongetwijfeld zullen die extra bulletins hebben bijgedragen aan datgene
wat Het Huisgezin als meest populaire spreekbuis van katholiek's-Hertogenbosch beoogde, namelijk het onderstrepen van de ernst van de
toestand. Terwijl binnen de sociaal-democratie zelf Troelstra's rede met
enige twijfel werd benaderd, hield Het Huisgezin zijn lezersschare voor
dat iedere vorm van lankmoedigheid, onverstoorbaarheid of flegma uit
den boze was. Immers "de macht van het kwaad is geweldig".117
Op 14 november publiceerde het katholiek dagblad een schrijven van
de gezamenlijke bisschoppen waarin werd opgeroepen pal te staan voor
orde en rust, voor recht en vrijheid te strijden. "Dat allen, zonder uitzondering, zich stipt onthouden van iedere nieuwsgierigheid of erger, medewerking bij niet onwaarschijnlijke relletjes of oproerige bewegingen". In
hetzelfde nummer werd ook in lovende woorden geschreven over "de
~") Het Huisgezin. 9 november 1918.
~~s) Het Huisgezin, 11 november 1918.
~ 16) Het Huisgezin, 12 november 1918.
~~') Het Huisgezin. 13 november 1918.
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kracht en de eenparigheid waarmee allerwegen de katholieken front maken tegen de revolutiedreiging". iis
Geheel volgens de moraal van het laatstaangehaalde citaat deed Het
Huisgezin de daaropvolgende dag verslag van een drukbezochte meeting
van het 'Comité van Recht en Orde' in 's-Hertogenbosch. De grote zaal
van het concertgebouw was te klein, zodat in een van de bijzalen een parallelmeeting moest worden georganiseerd. Op de meeting(s) werd het
woord gevoerd door M. Krijgsman, mgr. Prinsen en C. Foppele. De laatste
speelde een hoofdrol in het 'comité van Recht en Orde'. Vooral Prinsen
trok alle registers open en hield een toespraak, die in retoriek en bombasme de andere veruit de baas bleef. "De wereld gelijkt een borrelende
heksenpot, de revolutie is als bruisend en ziedend lava, we staan aan den
voet van de Vesuvius". Krijgsman, aanzienlijk gematigder in de toonzetting van zijn rede, deed een beroep op alle goedgezinde Nederlanders,
ook die der SDAP, om revolte te vermijden. Dat moest wel op een bloedbad uitlopen, ook in Nederland. De meeting werd benut om alle weerbare
mannen op te roepen zich aan te sluiten bij weerbaarheidscorpsen en burgerwacht. Ten behoeve van de inschrijving stelde B. en W. het stadhuis
beschikbaar. Op de bijeenkomst viel ook het besluit, dat in de gemeentebegroting plaats gemaakt zou moeten worden voor financiële ondersteuning van de burgerwachten. De meeting eindigde met een motie van ondersteuning namens het gehele Bossche volk aan het voorgestelde regeringsbeleid. Zo goed voorbereid was deze mobilisatie van "orde- en
vrijheidslievende Bosschenaren" dat op dezelfde dag de gemeenteraad in
"spoedeischende vergadering" bijeen kwam om een voorstel van B. en
W. inzake kredietaanvrage door de burgerwacht te fiatteren. ~ 19
De dagen daarna zette Het Huisgezin de trend door van oproepen tot
waakzaamheid. Extra bulletins voer het SDAP-congres in Zwolle en uitvoerige analyses over de uiteindelijke nederlaag van Troelstra waren
daarvan de - dikgedrukte - getuigenis. Ondertussen ondervonden de
weerkorpsen veel weerklank. Lange rijen gezonde en geduldig wachtende
mannen waren in de nabijheid van het stadhuis te signaleren. De dagen na
die beruchte novemberweek stonden nog volledig in het teken van "die
prachtige aandrift, waarmede de christelijke partijen, de katholieken
vooraan, zich om de regeering en de Kroon hebben geschaard".12o Op
~~S) HetHuisgezin,l4november1918.
~ 19) Het Huisgezin, 15 november 1918.
~Za) Het Huisgezin, 19 november ] 918.
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feestelijke manier werd ten stadhuize de burgerwacht op non-actief
gesteld. In optocht, voorop de harmonie van Eugène Goulmy, trok men
door de drukbevolkte straten.lzl
De nationale biddag, door het confessionele kabinet onder leiding van
mgr. Nolens in het leven geroepen, werd door B. en W. krachtig ondersteund met een oproep aan alle Bossche werkgevers, hun personeel in
staat te stellen tot massale deelname.122 Op 30 november werden de
aaneengesloten blijken van aanhankelijkheid van katholiek Brabant,
's-Hertogenbosch voorop, bekroond met een bezoek van de koningin aan
de provincie, die zich de weken daarvoor zo koningsgezind en gezagstrouw had getoond. "Wij zuilen thans deelen in de vreugdetrilling
die gaat door het hart van Nederland en wij gevoelen ons thans nauwer
en inniger verbonden aan Oranje" schreef Het Huisgezin in het extra
mooi opgemaakte exemplaar van deze krant op de dag van het koninginnebezoek. Het bezoek stond in "het teeken van den nieuwen tijd; de samenwerking, het samenleven en samenvoelen van alle standen".123 Een
proclamatie waarin door de burgemeester namens het Bossche volk nog
eens aanhankelijkheid werd betuigd aan de bestaande orde, was de symbolische afsluiting van een periode waarin de 'revolutionaire' novemberweek was omgezet in een maand van katholieke anti-revolutie.
In de activiteiten van SDAP en SP in's-Hertogenbosch zelf was geen of
nauwelijks aanleiding te bespeuren om tot de groots opgezette anti-revolutionaire tegenbeweging te komen, zoals hiervoor omschreven. De weinige
SP-leden die de openbaarheid van optreden en agitatie niet schuwden
moeten wel geïntimideerd zijn geraakt door hetgeen hun reeds zwaar zieke voorman Harry Sluiter overkwam. Bij hem werd immers huiszoeking
gedaan door politiefunctionarissen, die al sinds enige weken op scherp
stonden, daartoe aangespoord door katholieke pers en dienstaanwijzingen van hogerhand.iz4 De plaatselijke SDAP-afdeling werd aangevoerd
door mensen, van wie al evenzeer weinig revolutionaire activiteit kon uitgaan. Bovenal bezat de afdeling bij lange na niet het aantal leden dat in
staat zou zijn geweest orde en rust in de Bossche samenleving te verstoren.
Met SO leden mocht de afdeling zich dan versterkt weten in vergelijking
met voorgaande jaren, men voelde zich zeker niet geroepen en in staat om
de SDAP-lijn in al haar consequenties te vertalen naar de oude provinciestad. Troelstra's rede op 12 november bracht blijkbaar zoveel enthou1z~) Het Huisgezin, 20 november 1918.
~~~) Het Huisgezin, 26 november 1918.
iz3) Het Hui.sgezin, 30 november 1918.
iz4) Recht voorAllen, 27 september 1919.
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siasme teweeg bij het gewestelijk bestuur van de S D AP in Noord-Brabant,
dat dit een oproep naar de afdelingen deed uitgaan waar mogelijk tot actie
over te gaan. "Wij Brabantse Sociaal-Democraten zullen natuurlijk met
onze georganiseerde mede-arbeiders ervoor zorgen, dat wij zoo krachtig
mogelijk aan de gebeurtenissen die op til zijn deelnemen. Partijgenooten,
laat ons opgewekt de komende dagen en dingen tegemoet zien gesterkt
door de overtuiging dat onze beginselen moeten zegepralen en de verwezenlijking onzer idealen aanstaande is. Daarom begroeten wij met innige
vreugde de dageraad der bevrijding die gloort in het Oosten en voelen wij
ons één onverbreekbaar geheel met onze kameraden in Duitschland en de
geheele wereld"12s Waarschijnlijk bleef het bij deze ene enthousiasmerende opwekking vanuit het gewestelijk bestuur.
Overal zagen de Brabantse sociaal-democraten slechts katholieke reactie, zo contra-revolutionair als maar mogelijk. Binnen de SDAP was trouwens ook sprake van verwarring en verdeeldheid. Gezien de ontwikkelingen, die in de partij eigenlijk al sinds enige jaren de overhand hadden, was
het revolutionairisme van Troelstra zelfs een dissonant. Een en ander was
ook de Bossche SDAP-leden niet ontgaan. Als'modale' afdeling was men
in 's-Hertogenbosch het revolutionaire sentiment ook a1 enigermate ontgroeid. Men wilde geaccepteerd worden, op zijn minst aLs legale oppositiepartij. De politiek van geleidelijke hervorming had de partij al te lang in
haar greep om nu als partij in een handomdraai klaar te staan om
Troelstra's woorden in daden om te zetten.
Zo mogelijk nog meer dan matigheidspredikers als Willem Vliegen en
Jan Oudegeest had men als sociaal-democraat ín 's-Hertogenbosch redenen om Troelstra's uitspraken als een vergissing te beschouwen. Te vaak
en te lang hadden de Bossche SDAP-leden kunnen constateren, dat het
met de revolutionaire gezindheid van de arbeidersklasse wel meevieL In
het bijzonder tijdens de bewuste novembermaand van 1918 zagen de sociaal-democraten dag in dag uit, hoe gemakkelijk het de plaatselijke katholieke bourgeoisie viel de bevolking te mobiliseren voor gebeurtenissen,
die juist de loyaliteit aan regering en kerk moesten onderstrepen. Mogelijk
heeft de massaliteit van de katholieke reactie de Bossche SDAP-leden
zelfs geïntimideerd. Dat er daadwerkelijke pogingen werden ondernomen om tot acties over te gaan die Troelstra's oproepen moesten ondersteunen lijkt onwaarschijnlijk.

Op 16 november schreef de commissaris van politie aan de burget2s) IISG. SDAP-archief, Federatievan Noord-BrabantscheSDAP-afdelingen, 1918. Brief
van gewestelijk secretaris aan de afdelingsbesturen, 12 november 1918.
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meester, dat hij het nodige achtte de volgende dag reeds met buitengewone diensten voor het politiepersoneel te beginnen. "Het zal morgen mijns
inziens op straat bijzonder druk zijn met het oog op de te houden omgang
die ongehinderd zal moeten plaats hebben en die wellicht verstoord zou
kunnen worden door oproerige elementen. De Kolonel-Garnizoenscommandant vernam ook dat in het middaguur op de markt door de Socialisten een openluchtmeeting zou worden gehouden, die niet mag doorgaan" schreef de waakzame commissaris Brinkman.126 De dag daaropvolgend kon Brinkman de burgemeester meedelen, dat het verhaal over
de meeting van de socialisten een gerucht was, zoals er wel meer de ronde
deden, doch ter plaatse, bij de socialisten zelf, was niets bekend van zo'n
te houden meeting.127
Wellicht dat sociaal-democraten, SP-leden, Federatief of modern-georganiseerden in eigen -besloten- kring aandacht hebben besteed aan de
vraag wat mogelijk was in's-Hertogenbosch, de moed moet ze in de schoenen zijn gezonken bij het zien en aanhoren van zoveel anti-socialisme en
anti-revolutie. Frappant detail in deze vormt het feit dat de plaatselijke politie en met haar de overige ordehandhavers de sociaal-democraten veelal
oversloegen bij het routinematige volgen van linkse activiteiten. A1 sinds
enige jaren berichtte de commissaris van politie elke maand trouw, dat op
het'gebied van anarchisme niets was voorgevallen'. De gewenning aan sociaal-democratische opvattingen, die bovendien aan legitimiteit hadden
gewonnen en weinig ordeverstorends in de zin hadden, was aan de plaatselijke politie niet voorbijgegaan. Vooral in 1919 organiseerde de SDAPafdeling verschillende aanzienlijke meetings. Geen daarvan was voor de
plaatselijke politie aanleiding om tot verslaglegging over te gaan aan burgemeester of andere gezagsdragers. Zelfs Troelstra kon op het 'Vonk en
Vlam'-terrein ongestoord 1200 Bosschenaren toespreken.128
Was dit tekenend voor de veranderingen die de SDAP had ondergaan?
Het heeft er alle schijn van. Voor uitlatingen, van sociaal-democratische
zijde, welke iets zouden kunnen verduidelijken omtrent de opvattingen
van Jimrnink c.s. over de revolutiedagen, moeten we ons richten op het optreden van de Bossche sociaal-democraten in de gemeenteraad. De commotie en emotie van de novemberweek waren echter al weggeëbd toen de
izb) GAH. Oud-archief gemeentepolitie 's-Hertogenboseh, register uitgaande brieven,
1918, brief van de commissaris van poGtie aan de kolonel-garnizoens-commandant van het
gaznizoen's-Hertogenbosch, 16 november 1918.
~Z') GAH. Oud-archief gemeentepolitie 's-Hertogenbosch, register uitgaande brieven
1918, brief van de commissaris van politie aan de burgemeester. 17 november 1918.
12e) IISG. ArchiefSDAP-afdeling's-Hertogenbosch, 1900-]921 jaarverslag 1919-1920.
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A(b. 17. Henk Jimmink rnrt zijn gezin omstreeks 1925.

SDAP-fractie in september 1919 haar debuut maakte in de Bossche gemeenteraad. Jimmink c.s. namen afstand van de voorstellen tot handhaving van de burgerwacht, hetgeen nauwelijks verrassend is te noemen.
Voor het overige valt het bijvoorbeeld op, dat de SDAP-fractie steeds duidelijk afstand nam van het revolutionairisme van de CPH, die Krijgsman
wel eens placht te verslijten voor een bondgenoot van de SD A P.~ 29
Radicalisme was geen eigenschap die binnen de Bossche SDAP-afdeling de boventoon voerde. Henk Mees, sigarenmaker en SDAP-raadslid,
nam toen hij in het najaar van 1919 de gemeentebegroting voor 1920 van
kanttekeningen mocht voorzien, nam afstand van de in radicaal-marxistische kringen aangehangen 'Verelendungstheorie'. Hij zei onder meer:
"Ik sta niet op het standpunt, dat er eerst een chaotische toestand moet
zijn om tot een nieuwe wereld te komen en dat men op de puinhopen der
oude een nieuwe wereld moet bouwen. Integendeel, men trachtte den ondergrond te verbeteren en daarop iets te zetten, dat beter is, maar niet iets
wat staat tot een puinhoop maken en daarop dan iets gaan bouwen". ~ 30

A1 behoorde hij dan tot de gematigden in de Bossche SDAP, zijn opvatting mag toch als representatief worden beschouwd voor het denken van
de afdeling op dit, politiek en ideologisch, beladen punt.
In september 1920 verklaarde Jimmink zich voorstander van het gebruik van normale, democratische strijdmiddelen. Als zich al revolutionaire situaties voor zouden doen en de partij voor de vraag zou komen te
staan of inet andere dan wettige middelen de macht kon worden veroverd,
dan diende de SDAP zich de vraag te stellen of zij hiervoor voldoende
steun kon krijgen in de arbeidersklasse en daarbuiten. Met het uitvoerig
citeren van deze 'Arnhemse motie' had Jimmink zijn standpunt over revolutie en geweld verduidelijkt.131 De gebeurtenissen in 's-Hertogenbosch,
gedurende de novembermaand hebben de sociaal-democraten ten hoogste kunnen sterken in dit standpunt.
e. Conflicten en tegenstellingen
"Als er één categorie van arbeiders onder de heerschende malaise gebukt gaat dan is het wel die der sigarenmakers. Niet zoodra schijnt er eenig
licht te komen in het donkere leven dezer menschen, of nieuwe misères
komen hun onzeker bestaan bedreigen!" De Strijd schreef dit naar aanleiding van het feit dat in oktober 1922 weer een aantal sigarenmakers werk129) Notulen gemeenteraad 's-Hertogenbosch, september-december 1919.
i3o) Notulen gemeenteraad 's-Hertogenbosch, 23 december 1919.

13~) Notulen gemeenteraad's-Hertogenbosch, 27 september 1920.
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loos dreigde te raken vanwege de beëindiging van de order, die was uitgegaan van de 'Spaansche Regie'.t32 'Het aantal door het Spaanse leger
bestelde Senoritas-sigaren was gehaald. Een order, die tijdelijk het werkloosheidsprobleem in de Bossche sigarenindustrie enigermate had verlicht, liep ten einde. Weer liep de werkloosheid op. Hoe kritisch de
SDAP-fractie dit project in de Bossche gemeenteraad ook van commentaar had voorzien, men was het er dan toch over eens dat deze een tijdelijke verlichting had gebracht in de financiële problemen van vele
Bossche sigarenmakersgezinnen. Malaise en economische achteruitgang
overschaduwden het debuut van de SDAP in de Bossche stadspolitiek. In
het bijzonder de sigarenindustrie onderging tussen 1920 en 1925 een periode van crisis en stagnatie, die deze bedrijfstak in 's-Hertogenbosch blijvend zou beïnvloeden. De georganiseerde arbeidersbeweging zou hierdoor in ernstige mate getroffen worden. Sigarenmakers, onderhevig aan
de stemmingen die crisis en dreigende werkloosheid nu eenmaal met zich
meebrengen, dat moest wel gevolgen hebben. Het was voor de SDAP en
de haar toegenegen N VV-organisaties zo veelbelovend begonnen. Drie
raadsleden, met oog voor hetgeen de Bossche sigarenmakers beroerde,
waren in de nazomer van 1919 vol vertrouwen aan het werk gegaan. De bij
het NVV aangesloten 'moderne' sigarenmakersbond stond er op dat
tijdstip in 's-Hertogenbosch ook lang niet slecht voor. De tijd dat SDAPen NVV-vertegenwoordigers slechts vanaf de zijlijn op schampere toon
Federatieve en vrij-socialistische sigarenmakers konden bekritiseren was
voorbij.
SDAP en NVV hadden voortaan enige invloed onder de belangrijkste
groep industrie-arbeiders in 's-Hertogenbosch. Ongetwijfeld heeft men
zich in deze kring iets beters voorgesteld dan van meet af aan op te moeten
treden tegen de gevolgen van crisis en malaise. Maar het was niet anders.
Een van de belangrijkste, zo niet hèt belangrijkste sociaal-economische
probleem waarvoor de Bossche politiek stond was enigermate verlichting
brengen in de toestand van crisis en malaise in het Bossche sigarenbedrijf.
Zwaargewicht Manis Krijgsman stond in de eerste helft van de jaren
twintig als politiek verantwoordelijk wethouder voor de taak dit vraagstuk
tot een aanvaardbare oplossing te brengen. Ongetwijfeld heeft Krijgsman
de beste bedoelingen gehad met 'zijn' oplossingen, echter hij voelde zich
tezeer vertegenwoordiger van een politieke stroming om alleen het belang
van de sigarenmaker voorop te stellen. Zijn loyaliteit ten opzichte van de
Katholieke Staatspartij ging zover dat hij zich tamelijk kritiekloos opstelde
i32)

312

De Strijd, 21 oktober 1923.

achter de regeringsplannen met betrekking tot het werkloosheidsprobleem. De aanvaringen tussen hem en de linkse fracties spitsten zich dan
ook vaak op dit standpunt toe.
"De werkloosheid, de gedruktheid, de weinige durf ten gevolge van gebrek aan allereerste kennis van enkele dingen en het daaruit voortvloeiende gemis aan zelfvertrouwen en aan eensgezindheid zijn de voornaamste
beletselen"; schreef W.C. de Jonge, gewestelijk propagandist voor de
SDAPin Noord-Brabant. Deze Maastrichtse sociaal-democraat was in de
loop van 1922 naar 'het Brabantse' gestuurd om de reeds optredende
stagnatie het hoofd te bieden. Zijn jaarverslag over 1923, waaruit dit citaat afkomstig is, geeft een relaas van de toestand in geheel Noord-Brabant. Gezien zijn bijzondere aandacht voor zijn standplaats 's-Hertogenbosch, liet hij ook iets doorklinken over de toestand in deze stad.133
Was volgens De Jonge de crisis- en malaisestemming een beletsel voor
onbevangen propagandistische activiteit, er was meer dat de SDAP eerder stagnatie dan vooruitgang opleverde. Nauwelijks gewend aan de positie van een kleine linkse fractie in een overwegend rechtse en katholieke
gemeenteraad, kreeg de SDAP-vertegenwoordiging reeds te maken met
openlijke desertie van het gemeenteraadslid Mees. Op 10 april meldde
Het Huisgezin dat "de heer Mees opgehouden heeft lid te zijn van de
5DAP. Tegenover kiezers en SDAP achtte Mees zich verplicht zijn lidmaatschap op te zeggen omdat hij niet langer hun politieke en religieuze
inzichten kon delen". In het artikel heette het onder meer: "Vooral de gebeurtenissen van den laatsten tijd, in binnen- en buitenland -het socialisme in de praktijk, zou men kunnen noemen- hebben den heer Mees tot het
inzicht gebracht, dat het materialisme den mensch niet kan brengen tot
hooger sfeer, dat het socialisme den geheelen mensch niet kan bevredigen". Opgelucht schreef Het Huisgezin dat Mees was teruggekeerd in de
katholieke kerk, waartoe hij immers als kind had behoord. "Moge hij nu
voor hem het licht is opgegaan, zich ontwikkelen in de door hem gekozen
richting en voor de samenleving en de katholieke partíj nuttig werkzaam
Zl~ n",134

Zo eindigde het artikel bijna anticiperend op hetgeen twee jaar later de
toestand zou zijn. Mees was toen immers een van de leidinggevende personen in de organisatie van de verkiezingscampagne van de RKSP in
's-Hertogenbosch.13s
i33) IISG. ArchiefSDAP-gewest Noord-Brabant, 1919-1926.
JaarverslagSDAP-afdeling's-Hertogenbosch, 1922-1923.
13~) Het Huisgezin, 10 april 1920.
~ 35) Het Huisgezia, 4 juli 1922.
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"De zaak Mees in Den Bosch, die U wel reeds bekend zal zijn, zal ons
ook wel weer eenige schade berokkenen. Ik heb altijd van begin af aan tegen Lindeijer gezegd, dat de boel in Den Bosch niet goed ging. Zeer vertrouwelijk gesproken acht ik menschen als Jimmink zeer gevaarlijk voor
de partij. Deze, die wist dat de zaak niet marcheerde en kon weten dat
vroeg of laat de boel verkeerd zou gaan, had mijns inziens of het federatiebestuur of het partijbestuur tijdig moeten waarschuwen, wellicht ware dan
nog een en ander te voorkomen geweest".136 Gewestelijk secretaris Haalman schreef dit aan het partijbestuur in een brief die vooral inging op de
stagnerende ontwikkeling in Noord-Brabant. De affaire Mees was koren
op de molen van katholiek 's-Hertogenbosch. Propagandistisch gezien
was de overstap van Mees natuurlijk een sterke troef in handen van de katholieke zuil. Immers, behalve gemeenteraadslid van de SDAP was Mees
ook enige jaren een vooraanstaande persoonlijkheid in de'moderne' sigarenmakersbond. Blijkbaar heeft Mees niet veel tijd nodig gehad te acclimatiseren in het katholieke milieu. Afgezien van het feit dat hij na enige
tijd deel uitmaakte van de propagandaclub'dr. Schaepman', werd hij nog
eerder bestuurder van de RKW B. Meer dan een detail vormt het feit dat
hij zich binnen dat platform ontpopte tot een van de felste anti-socialisten.137 De openbaarheid waarin deze affaire zich afspeelde deed de
SDAP geen goed. De achteruitgang in het ledenbestand was tenminste,
percentueel gesproken, groter dan elders in het land.13s
Mees werd opgevolgd door Henk van der Last, al evenmin onbesproken. 'Veteraan' Rattink had de kandidatuur van Van der Last voor de
SDAP-lijst ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen in 1919 al ter
discussie gesteld. Enigermate gesteund door Cato Jansen vond hij zijn
grootste tegenstander in Jimmink, toen Rattink in februari 1919 het partijbestuur verzocht de kandidatuur van Van der Last tegen te gaan. De laatste was immers als lid van de neutrale bond voor spoorwegpersoneel geen
geschikte kandidaat voor de SDAP-groslijst, aldus Rattink. "Als sociaaldemocraat aanvaardde hij den klassenstrijd maar als vakvereenigingsman
verwierp hij deze", schreef Rattink aan het partijbestuur. Van der Last
had notabene tezamen met de katholieken deelgenomen aan een actie te-

136~ I[SG. Archief SDAP-afdeling's-Hertogenbosch 1900-1921, brief van gewestelijk secretaris Haalman aan het partijbestuur, 13 apri11920.

i37) GAH. Archief RKW~B, notulenboeken bestuursvergaderingen, notulen bestuursvergaderingen 1921-1922.
i38)
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Verslagpartijcongres SDAP 1924, bijlage ledenbestand.

gen SDAP en NVV. Bovendien, vond Rattink, dat Van der Last nog te
kort lid was om op de lijst een belangrijke plaats in te nemen.139
Rattink zelf ging niet akkoord met de lage, onverkiesbare, plaats op de
kandidatenlijst. De vete die er het gevolg van was tussen hem en Jimmink
'haalde' de pers niet maar moet wel schade hebben gebracht. Rattink
had al te lang mede het gezicht van de Bossche SDAP bepaald.t4o Henk
Jimmink en Cato Jansen waren persoonlijkheden, die meermaals met elkaar in conflict kwamen. Opvallend daarbij was dat zowel het gewestelijk
bestuur van de Brabantse federatie van SDAP-afdelingen als het partijbestuur in dergelijke conflicten veelal Cato Jansen bijvielen. De kwesties
die tot aanvaringen aanleiding gaven waren geen halszaken, in nog mindere mate ging het om problemen die interessant genoeg waren voor publikaties in het openbaar.~`~1 Maar het kan de wervingskracht van de Bossche
SDAP geen goed gedaan hebben dat dit sluimerende persoonsgebonden
conflict twee vooraanstaanden binnen de afdeling betrof.
f. W.C. de Jonge
In juli 1922 werd W.C. de Jonge benoemd tot betaald propagandist
voor de SDAP in Noord-Brabant. "Een aristocraat van geboorte, een
jonkheer. En niet alleen van geboorte, ook van voorkomen, een groote,
statige figuur, beschaafd van stem en van gebaar, niets van wat men zich
van een 'volksmenner' pleegt voor te stellen" schrijft Vliegen.142 Als
voorman van de Maastrichtse arbeidersbeweging bracht hij het in 1918
tot Kamerlid voor de SDAP. In 1922 verloor hij als 25e kandidaat zijn
Kamerlidmaatschap. A1 vaker had hij zijn persoonlijke voorkeur uitgesproken voor een functie als bezoldigd propagandist. In 1922 lag het
blijkbaar voor de hand dat die ambitie van De Jonge gehonoreerd werd
met een zodanige functie voor het stagnerende gewest Noord-Brabant.
Voor de ontwikkeling van de S DA P in 's-Hertogenbosch was het van groot
belang dat De Jonge zich in deze stad vestigde. Tussen augustus 1922 en
het najaar van 1924 speelde hij een belangrijke rol in de Bossche afdeling.
Na enige omzwervingen in enkele Bossche pensions vestigde hij zich met

i39) IISG. Archief SDAP-afdeling 's-Hertogenbosch 1900-1921, brief van T. Rattink aan
het partijbestuur 23 februari 1919.
~~o) IISG. Archief SDAP-afdeling 's-Hertogenbosch 1900-1921, briefwisseling afdelingsbestuur-partijbestuur 1900-1921.

'}') IISG. ArchiefSDAP-afdeling's-Hertogenbosch 1900-1921, t.a.p.
i 42) Vliegen, Die onze kracht ontwaken deed, II.
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zijn gezin in het najaar van 1923 op het adres Oversingel 18 bij partijgenoten. Per toeval droegen deze de familienaam van Krijgsman.143

De komst van De Jonge naar Brabant had alles te maken met het feit
dat de zaken in dit gewest niet goed liepen. Zo mogelijk in nog sterkere mate had zijn activiteit in de Bossche afdeling van doen met het weinig florerende partij-leven in deze stad. Immers, De Jonge mocht als hoofdfunctie hebben propagandist voor het gewest Noord-Brabant, zijn bemoeienissen met de Bossche SDAP-afdeling namen weldra de vorm aan van een
tweede hoofdfunctie. Hij werd door Vliegen als een hardwerkende idealist
gekenschetst wiens organisatorische vermogens echter te kort schoten.143
Wellicht daarom slaagde De Jonge er niet geheel in zijn tijdelijke standplaats ongemoeid te laten. Nu was de stand van zaken in 's-Hertogenbosch, zoals eerder gesteld, niet van dien aard dat een actieve persoon als
De Jonge zich buiten de kommernissen van de SDAP-afdeling kon houden. In zijn berichtgeving aan het partijbestuur was De Jonge over het algemeen niet positief waar het de toestand in het gewest Noord-Brabant betrof. 's-Hertogenbosch was daarop geen uitzondering. Voor De Jonge
was het grote probleem voor de S D A P in Noord-Brabant dat onvoldoende
gebruik werd gemaakt van de wervingsmogelijkheden, die in dit'braakliggende' gewest zeker aanwezig waren. AI hadden de verkiezingen voor de
verschillende volksvertegenwoordigende organen dan niet helemaal gebracht waarop gehoopt was in tijden dat optimisme de boventoon voerde,
de resultaten waren bemoedigend genoeg.
Meer zelfvertrouwen, daartoe was alle aanleiding. In het door hemzelf
geschreven jaarverslag van de SDAP in Noord-Brabant over de periode
1922-1923 schreef hij de achterblijvende leden- en abonneewerving toe
aan de onwil van veel leden, de slechte contacten tussen gewestelijke
bestuurders en afdelingen, de vele bestuurswisselingen in afdelingen en
het gebrek aan geldelijke middelen. Het meest benadrukte hij in dit verband de passiviteit van veel partijleden, die onder vrienden, kennissen en
familieleden toch veel meer met hun partijbeginselen konden doen dan ze
in feite deden.144
Iets van het gebrek aan zelfvertrouwen bij de Bossche partijgenoten
kwam tot uitdrukking bij de kandidaatsstelling ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen in 1923. Notabene De Jonge zelf, door Vliegen later gekenschetst als een idealist met een onvermogen arbeiders aan
te spreken, werd lijsttrekker voor de SDAP in 's-Hertogenbosch. Henk
1i3) IISG.ArchiefSD.AP-gewestNoord-Brabant1919-1926,jaarverslagSDAP-'s-Hertogenbosch-Noord-Brabant 1922-1923.
~~~) I ISG. Archief S DA F'-gewest Noord-Brabant 1919-1926, t.a.p.
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Jimmink, die toch zijn raadswerk naar behoren had gedaan, werd blijkbaar te licht bevonden door partij- en gewestelijk bestuur om een nieuwe
ambtstermijn als fractievoorzitter te functioneren. Binnen de afdeling
werd deze handelswijze van het partijbestuur niet allerwegen positief
opgevat. Wellicht was ook rekening gehouden met negatieve reacties in
's-Hertogenbosch zelf. Het Huisgezin reageerde ook in die trant. Een dag
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 23 mei 1923 verschenen in deze
krant, in opvallende opmaak, de portretten van alle aftredende raadsleden. Het geheel ging gepaard met een scherpe reactie op een als'schandelijk' gekenschetst pamflet van de plaatselijke SDA P-afdeling.
In dat SDAP-pamflet was vooral Manis Krijgsman aangevallen op zijn
tekortschietend beleid in alle kwesties die de arbeiders aangingen. "De
socialisten kunnen het nu eenmaal niet verdragen dat deze wethouder iets
heeft tot stand gebracht wat nog geen tien Duijsen- en Heijkopen kunnen
klaarspelen" schreef de redacteur met het oog op de aanval van SDAPzijde op Krijgsmans woningbouwbeleid. "De 800 à 900 arbeiders- en
middenstandswoningen, gebouwd tegen de laagst mogelijke kosten, huurverlagingen en lagere tarieven bij licht en water" waren een sterke troef in
handen van Het Huisgezin om in dit geval nog maar te zwijgen over het
meer principiële dan tactische verzet van de sociaal-democratische fractie
tegen een kindertoeslag. Het Huisgezin moet, alleen al om zijn naam, geweten hebben dat dit principiële verzet van de SDAP-fractie op weinig
begrip kon rekenen van de veelal kinderrijke Bossche arbeidersgezinnen.
Terwijl de SDAP werd verweten, in tegenspraak met haar kritiek op het
beleid van wethouder Krijgsman, de populariteit van de wethouder te misbruiken voor eigen partijpolitiek gewin door een kandidaat te stellen die
dezelfde familienaam droeg, werd over De Jonge geschreven dat deze
weliswaar kandidaat gesteld was voor een gemeenteraadszetel, maar dat
hij niet in aanmerking kwam voor een feitelijke uitvoering daarvan. Het
Huisgezin schreef: "Doch men staat verbaasd dat een man als jonkheer de
Jonge no. 1 van de sociaal-democratische lijst, zich ervoor leent om op deze wijze den raad in te gaan. Want men zal dezen aristokraat natuurlijk
voor den voeten gooien dat zijn partij de slechtste middelen toepaste om
een positie in den raad te veroveren. Wat zal hij antwoorden? Niets,
want. .. jonkheer de Jonge komt niet in den raad, althans niet in de a.s.
periode. Jhr. de Jonge is nog niet twaalf maanden alhier woonachtig, gelijk ons bij informatie is gebleken. Hij mist daardoor een noodzakelijke
vereischte". Een paar "derderangs artiesten" moesten in de raad ge-
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bracht worden en daarvoor was De Jonge voorbestemd als de vlag die een
slechte lading moest dekken,145 schreef de redacteur verder.
De reactie van De Jonge werd enkele dagen na de verkiezingen afgedrukt. Met de hem toevertrouwde waardigheid schreef De Jonge: "Het
zij mij vergund, vooraf mijne verbazing te uiten dat een blad van de standing van Het Huisgezin zoo iets aan den vooravond der stemming opneemt. Dit feit is van hoogst bedenkelijken aard, een blad met zelfrespect
doet dit niet". Vervolgens trachtte hij duidelijk te maken dat de eenjaarstermijn weldra verstreken zou zijn. Bovendien, erkende De Jonge
eigenlijk, was het de bedoeling dat hij als kopkandidaat, tijdelijk, plaats
zou maken voor lagergestelde kandidaten. Met dat laatste onderstreepte
De Jonge, op zijn minst voor de ingewijden, de problematische situatie
waarin de afdeling verkeerde. Immers, niet zozeer uít persoonlijke ambities, maar veel meer vanuit het bewustzijn dat het nodig was, bij gebrek
aan betere kandidaten, was De Jonge als lijsttrekker de verkiezingen ingegaan.146

g. Een rode zuil
Alle problemen, organisatorische tekortkomingen en persoonlijke wrijvingen ten spijt heeft de SDAP tussen 1918 en 1923 gewerkt aan de uitbouw van de sociaal-democratische beweging. De katholieke zuil mocht
dan inmiddels als vanzelfsprekend de overhand hebben gekregen, SDAP
en NVV bleven niet achter in de opbouw van hun versie van een netwerk
aan maatschappelijke en culturele activiteit en organisatie rondom het sociaal-democratisch ideaal. Natuurlijk geschiedde alles op veel kleinere
schaal dan in katholieke kring gebruikelijk was. Cato Jansen zou in dit verband nog het meest van zich doen spreken, zonder Jimminks verdienste
voor de uitbouw van de plaatselijke sociaal-democratie te veronachtzamen, bij hem was de aandacht voornamelijk politiek gericht. Opmerkelijk
is het in dat verband dat zijn beide zoons nimmer lid werden van de AJC
maar zich nog tijdens Jimminks politieke loopbaan aan moesten sluiten bij
de protestants-christelijke jeugdorganisatie. Cato Jansen daarentegen was
aanzienlijk gevoeliger voor het socialistische cultuurgoed. Meer dan Jimmink was zij gevoelssocialiste, daartoe ongetwijfeld aangespoord door het
soort motieven dat zo kenmerkend was voor religieus-socialisten. Haar
keuze voor het socialisme was te herkennen in haar gehele levensstijl.
~~s) Het Huisgezin, 22 mei 1923.
"~) Het Huisgezirz, 25 mei 1923.
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Haar woning aan de Koningsweg zou in de loop van de jaren zelfs uitgroeien tot toevluchtsoord voor heel wat Bosschenaren - al dan niet socialistisch gezind - in nood. ~~7
Volgens oud-gedienden in de Bossche SDAP was het vooral aan haar
inspanningen te danken, dat de sociaal-democratische beweging in 's-Hertogenbosch zich in die jaren vooral ook in de breedte versterkte. De opkomst van een soort sociaal-democratische subcultuur, bij wijze van tegenhanger van het wijdvertakte rooms-katholieke organisatieleven, was
dan weliswaar een landelijk gegeven, daarmee was het allerminst vanzelfsprekend dat in elke stad of streek waar de SD A P vertegenwoordigd
was de landelijke tendens werd overgenomen. De persoon van Cato Jansen droeg er echter in belangrijke mate toe bij, dat in 's-Hertogenbosch
achtereenvolgens de optocht tijdens 1 mei tot traditie werd, een sociaaldemocratische vrouwenclub werd opgericht en enkele jaren later VARA
en AJC konden worden toegevoegd aan het rijtje sociaal-democratische
organisaties.148 Het was vooral de activiteit van Jimmink geweest, die al in
een vroeg stadium had geleid tot de oprichting van een plaatselijke afdeling van de sociaal-democratisch-georiënteerde geheelonthoudersbeweging (ANGOB). De 'rode familie' kon zelfs terugvallen op een eigen muziekkorps dat de veelbetekenende naam 'Pieter Jelles' droeg.149
Van veel eerdere datum was natuurlijk het functioneren binnen de Bossche Bestuurders Bond. Er werd veel gedaan om het verenigingsleven
meer te doen zijn dan alleen politieke activiteit. Het werk in de Bossche gemeenteraad droeg ertoe bij dat de SDAP uit de betrekkelijke anonimiteit
geraakte waarin ze zo lang verkeerd had. Het is de verdienste van Henk
Jimmink geweest, dat in het verlengde hiervan enkele initiatieven werden
genomen die de sociaal-democratie en zeker verscheidene van haar persoonlijkheden tot geziene figuren in de Bossche samenleving maakten.
Ongetwijfeld droeg daartoe ook bij het werk van Cato Jansen op het gebied
van de volksontwikkeling. Op dit terrein heeft zij in 's-Hertogenbosch een
naam verworven die haar partij zeker ten goede is gekomen. Eerder schreven wij reeds dat sociaal-democratie en 'moderne' vakbeweging scholing
en ontwikkeling een belangrijke plaats toedachten in de dagelijkse activiteit. "Allengs beginnen de avonden te lengen en is de tijd er weer, die
zich bij uitstek leent om wat ontwikkeling op te doen. Onze partijgenote
Jansen zal evenals reeds eenige jaren tevoren, een ontwikkelingscursus
organiseren". Zo kondigde De Strijd de nieuwe cursus aan, die al sinds
~~7) PA. Cassette nr. 2 gesprek F.J. van Gaal met dhr. Willemsen oud-lid SDAP.
148) PA. Cassette nr. 2 t.a.p.
14y) PA. Cassette nr. 2 t.a.p.
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enige jaren tot een van de belangrijke activiteiten van de SDAP-afdeling
behoorde.lso
De invloed van C. Jansen was ook merkbaar in de door haar regelmatig
gehouden lezingen over onderwijspolitiek voor leden van organisaties,
aangesloten bij de Bossche Bestuuders Bond. In haar acties en initiatieven, niet direct verband houdende met het gemeenteraadswerk volgde
de SDAP-afdeling tamelijk nauwgezet de landelijke richtlijnen. In De
Strijd, het tweewekelijkse periodiek van de SDAP-afdelingen in NoordBrabant, hadden ook de Bossche sociaal-democraten een niet te versmaden platform tot uitwisseling van ervaringen en gedachten met andere afdelingen. De klacht over het euvel dat het blad onvoldoende benut werd
als propagandistisch middel mocht dan reëel zijn, elke Bossche sociaaldemocraat ervoer tenminste de mobiliserende kracht van het blad binnen
de partij. Bijvoorbeeld de actie voor ontwapening, tegen oorlog en militairisme, na 1922 tot een climax uitgroeiend, zou het zonder zo'n orgaan als
De Strijd met heel wat minder Brabantse aandacht hebben moeten doen.
Deze eerste groots opgezette vredesactie mondde in 1923 uit in de beroemde Vlootwetactie. In 's-Hertogenbosch stond mevrouw Krijgsman zeker geen familie van de wethouder - aan het hoofd van deze actie.
"Want, hoorde ik daar zooeven niet uit den mond eener arbeidersvrouw,
wier man voor herhalingsoefeningen een paar weken onder'de wapenen'
was geweest, dat de minister van Oorlog, haar en haar twee kinderen een
vergoeding had toegewezen van vijf en dertig en een halven cent per dag!"
schreef inevrouw Krijgsman, in 1923 gekozen tot raadslid, om vervolgens
de afdeling op te roepen vooral de Bossche vrouwen te bewerken en ze te
wijzen op "de geldsmijterij voor het'Heerlijke' militairisme!"~st
Verkiezingen waren belangrijk voor de SDAP. Zeker na de invoering
van het algemeen kiesrecht en de mislukte buitenparlementaire revolte
van Troelstra richtte de partij-organisatie zich nog sterker dan voorheen
op versterking van posities in vertegenwoordigende lichamen. Dat na
1920 in SDAP-kring de belangstelling groeide voor de positie van de
vrouw was zeker niet los te zien van dit aspect. Dat Cato Jansen in 1919
reeds de voorkeur kreeg van het gewestelijk bestuur van de SDAP boven
Henk Jimmink in de strijd om de volgorde op de groslijst voor de verkiezingen van de Provinciale Staten was op zijn minst een voorbode van de
politieke steun die leidinggevende sociaal-democraten actieve vrouwen in
de jaren daarna zouden geven.
"Een gedenkwaardige dag in de geschiedenis der Bossche afdeeling!"
15~) De Strijd, 21 oktober 1923.
15~) DeStrijd, 18november 1922.
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heette 4 maart 1923 volgens De Strijd te zijn. Voor het eerst werd op die
dag een vergadering gehouden, volledig voorbereid door een 'vrouwenpropaganda-commissie'. Vooral vrouwen zaten in "den greep van het kapitalisme" juist omdat zij zo bang waren gehoor te geven aan de propaganda van sociaal-democraten. Omstreeks veertig vrouwen bezochten de bijeenkomst. Zij werden opgeroepen de nationale vrouwendag op 11 maart
in Tilburg te bezoeken. ~ s2
Hoe moeizaam het ook was de partijgenoten in normale omstandigheden
actief te krijgen voor de propaganda, in dagen dat de verkiezingskoor~ts domineerde ging het de partij gemakkelijker af. Vooral de voorbereidingen
van de gemeenteraadsverkiezingen in 1923 waren uiterst succesvol verlopen zo houdt De Jonge ons voor in zijn commentaar in De Strijd. Drie grote meetings, elkaar in korte tijd opvolgend, trokken meer dan 2500 belangstellenden. De'geniepige' actie van Het Huisgezin om op de dag van de
verkiezingen een beschadiging van de lijststrekker De Jonge te veroorzaken werd met de nodige alertheid beantwoord. Een groot deel van de verkiezingsdag was de SDAP-afdeling erin geslaagd in de nabijheid van de
stembureaus Het Huisgezin van repliek te dienen en de kiezer door mondreclame op het ongelijk van dit katholieke blad te wijzen.~s3 De verkiezingen zelf verliepen zeer succesvol. De SDAP kon nu ook in's-Hertogenbosch bogen op vier jaren van, over het geheel genomen, gemeenteraadsactiviteit van een behoorlijk niveau. In Jimmink c.s. had de Bossche
arbeidersklasse pleitbezorgers gehad die zelfs de katholieke vakbondsbestuurders soms in verlegenheid brachten. In het bijzonder de georganiseerde sigarenmakers waren door vier jaar sociaal-democratische oppositie
te verstaan gegeven dat een vertegenwoordiging hun welgezind, in de gemeenteraad niet van belang ontbloot was. Waren de verkiezingen voor de
Provinciale Staten voor de SDAP nog tamelijk desastreus verlopen, met
de gemeenteraadsverkiezingen verliep het geheel anders. De Jonge c.s.
schaarden 1956 stemmen achter zich, hetgeen goed was voor drie raadszetels. De vooruitgang in vergelijking met 1919 was onmiskenbaar. Toen
behaalde de SDAP de drie zetels slechts met behulp van een restzetel.
Vooral het grote aantal voorkeursstemmen voor Jimmink, 227, toonde
aan dat zijn gemeenteraadsactiviteit erkenning genoot. Tijdens de verkiezingen voor de provinciale staten, enkele maanden daarvoor, had hij
partij- en gewestelijk bestuur in nog grotere verlegenheid gebracht. Zes

isz) DeStrijd, 11 maart 1923.
isa) DeStrijd, 28 mei 1923.
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plaatsen gesitueerd onder De Jonge kwam hij tot 487 voorkeursstemmen.
De Jonge kwam niet verder dan 75.1s4
Overigens moet de SDAP als geheel zich vooral verheugd hebben getoond met het grote aantal stemmen onder de Bossche sigarenmakers. Het
verband tussen de politieke aktiviteit van de SDAP en hetgeen de sigarenmakers beroerde in 's-Hertogenbosch had zich vertaald in het politieke
succes.lss

h. De Bossche SDAPin de partij
Noch van Jimmink noch van Cato Jansen kan gezegd worden dat een
van beiden er radicaal-linkse sympathieën op nahield. Gezien hun beider
vooraanstaande en ook invloedrijke positie in de Bossche SDAP is daarmee tevens het een en ander duidelijk gemaakt over het politieke of ideologische profiel van de afdeling. De turbulente periode naar aanleiding van
Troelstra's redevoeringen in november 1918 had in 's-Hertogenbosch
weinig meer teweeggebracht dan reactie van katholieke zijde. Zo de plaatselijke SDA P-afdeling naar omvang en kracht al in staat was geweest wat
meer van zich af te bijten dan zou naaz alle waarschijnlijkheid toch ook de
gematigde koers van Jimmink c.s. de overhand gehad hebben. Op congressen was de Bossche SDAP, zeker na 1918, steeds vertegenwoordigd
maar tot het leveren van echt vuurwerk in de debatten en discussies was
men niet bereid. De grote lijnen van de sociaal-democratische politiek
werden tamelijk nauwgezet gevolgd. In die lijn paste het ook dat de afdeling, waar mogelijk, acties van de landelijke SDAP overnam. De uitbouw
van de sociaal-democratische familie was daarvan een voorbeeld, de actie voor ontwapening en tegen militairisme al evenzeer.
Het 26e partijcongres, gehouden op 25 en 26 december 1921 in Arnhem, bracht de afdelingsvertegenwoordigers enigermate in het geweer.
De Bossche afgevaardigden kwamen toen ondermeer met voorstellen, om
Het Volk gratis beschikbaar te stellen aan werkloze partijleden en Tweede
Kamerleden van de SDAP geen nevenactiviteiten toe te staan die ten
koste van het parlementaire werk zouden gaan. Het eerste voorstel zal ongetwijfeld te maken hebben gehad met de doorwerking van de malaise in
verschillende bedrijfstakken in de SDAP-afdeling.lsb

Jan Oudegeest had al eens van de SDAP-ledenvergadering in's-Hertot i4) Het Huisgezin, 25 mei 1923.
25 maart 1923.
tss) Het Huisgezin, 25 mei 1923.

tse) VerslagSDAP-congres 1921 inArnhem.
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genbosch te horen gekregen, dat hij naar de smaak van de Bossche afdeling te vaak absent was in de volksvertegenwoordiging. Het partijbestuur
was in december 1920 echter geenszins geneigd zich bij de Bossche kritiek op Oudegeests absenteïsme aan te sluiten, ook al was deze dan in
1918 door Brabant en Zeeland kandidaat gesteld.157 Gelet op dit standpunt van de SDAP-afdeling in 1920 was de kritische noot aan het adres
van enkele Kamerleden op het congres in 1921 niet verwonderlijk.
Dat de Bossche SDAP alert was op de parlementaire activiteit laat zich
onder meer verklaren door de omstandigheid dat in 's-Hertogenbosch
meer dan elders een anti-parlementaire gezindheid moest worden bestreden onder sigarenmakers bij de verkiezingspropaganda. Onder zulke omstandigheden was het natuurlijk moeilijker te verteren dat een afgevaardigde als Oudegeest zijn parlementaire plicht leek te verzaken.
Op het 29e parijcongres in februari 1925 trad Theo Beerens, voorman
uit de sigarenmakersbeweging, op als Bosch afgevaardigde. Eigenlijk was
hij de eerste Bossche sociaal-democraat die een actieve rol in de debatten
en discussies speelde.lsg Maar ook Beerens was er, als praktisch-ingestelde vakbondsman, de man niet naar de sociaal-democratische politiek fundamenteel ter discussie te stellen. Zijn voorgangers uit 's-Hertogenbosch
waren daartoe, zo mogelijk, nog minder bereid.
Op het congres van de S D A P in 1923, plaatsvindend op 3 en 14 januari
in Utrecht, werd W.C. de Jonge uit Maastricht officieel aangesteld als
propagandist in het 'Donkere Zuiden'. Tijdens dit congres was er geen
Bossche afgevaardigde die daar iets over zei hoe belangrijk dit besluit toch
ook was voor de Bossche SDAP. Immers, De Jonge had zich in de loop
van 1922 in's-Hertogenbosch gevestigd.ls9

Een van de interessantste aanwijzingen voor de politieke en ideologische koers die de Bossche SDAP onder Jimminks politieke leiding voorstond, vinden we in een tamelijk scherpe briefwisseling tussen partij- en
afdelingsbestuur vlak nadat de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in 1919 bekend waren geworden. Het was het partijbestuur al via geruchten ter ore gekomen dat, geïnspireerd door Jimminks geneigdheid de
SDAP zo acceptabel mogelijk te laten zijn, de Bossche SDAP te kennen
had gegeven wel'regeringspartij' te willen zijn in een Bosch college van B.
157) IISG.ArchiefSDAP-afdeling's-Hertogenbosch1900-1921,briefvanhetpartijbestuur
aan de SDAP-afdeling, 10 december 1920.
isa) VerslagpartijcongresSDAP, februari 1925.
~'9) Verslagpartijcoregres SDAP, januari 1923.

IISG. Archief SDAP-gewest Noord-Brabant, 1919-1926, jaarverslag SDAP-afdeling
's-Hertogenbosch 1922-1923.
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en W. De zaak liep hoog op toen het partijbestuur de zaak na een schrijven
officieel kreeg voorgelegd.1óo
Wie het initiatief had genomen wordt in de briefwisseling tussen afdelingssecretaris Wim Pabon en het partijbestuur niet duidelijk. Pabon
schreef "de kans dat men ons een wethouder aanbiedt is aanwezig". De
zinssnede: "We hebben wel idee om in geval van aanbieding te aanvaarden, doch alleen op een urgentieprogram" was bij het partijbestuur in het
verkeerde keelgat geschoten. "Het partijbestuur staat op het standpunt,
dat de raadsfracties in het Zuiden een geheel andere taak hebben, dan
meederegeren met een katholieke meerderheid of groote minderheid.
Praktisch komt dat neer op aan den leiband loopen van de katholieke fractie", kregen de Bossche afdelingsbestuurders van repliek. Wat de SDAPafdeling dan wel te doen stond, daarover was het partijbestuur uitgesproken duidelijk: "Dat wij in het Zuiden de scherpst mogelijke oppositie voeren en ongenodigde kritiek uitbrengen op wat nagelaten of verwaarloosd
wordt". De afdelingen paste in het Zuiden slechts een tactiek die'wethouderen' feitelijk onmogelijk maakte. Het Bossche afdelingsbestuur kwam
natuurlijk op zijn al te grote compromisbereidheid terug. Dat laatste zou
immers ongetwijfeld het gevolg geweest zijn ten overstaan van zo'n grote
rechtse meerderheid.

Of in katholieke kring de bereidwillende houding van de Bossche
SDAP tot serieus overwegen aanleiding was, is onduidelijk. De escapade
van Jimmink c.s. had zijn werk echter gedaan. Jimminks vooraanstaande
rol in de Bossche SDAP werd door het partijbestuur, min of ineer noodgedwongen, geaccepteerd, maar hij zou in zijn verdere loopbaan achtervolgd blijven worden met de consequenties van deze escapade.lbl
Ook de eerste vier jaar Bossche gemeenteraadspolitiek van de SDAP
verraden een politieke koers die slechts in de woordkeuze radicaal was en
leek maar in essentie de reformistische hoofdstroom van sociaal-democratie volgde. Was de reeds geciteerde uitspraak van het SDAP-raadslid
Mees daarvan al een voorbeeld ook het optreden van de andere raadsleden legt daarvan onmiskenbaar getuigenis af. Jimmink, Van der Last en
Mees waren er, naar hun antecedenten gemeten, ook niet de persoonlijkheden naar om de opinieleiders in de partij links te passeren. Als ze het
zelf gewild hadden dan zouden ze daarin weinig geïnspireerd zijn geworden door de 'rank and file'-leden in 's-Hertogenbosch. De partijgeschiedenis had immers wel geleerd dat het links-marxistisch geweten voornaibo) IISG.ArchiefSDAP,briefwisselingpartijbestuur-afdelingslgewestelijkebesturen.

~h~) [ISG. Archief SDAP, gewest Noord-Brabant, correspondentie partijbestuur-gewestbestuur.
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melijk werd vertolkt door intellectuelen. De beroepsmatige opbouw van
de Bossche afdeling kende geen enkele invloed toe aan de laatste groep.
ZoaLs gesteld, de drie eerste gemeenteraadsleden van de S D AP in 's-Hertogenbosch stonden allerminst bekend om hun revolutionaire gezindheid.
Van der Last was tijdens zijn kandidaatstelling nog aangevallen door Toon
Rattink om zijn 'contra-revolutionaire' stellingname ten tijde van de novembermaand in 19l 8. Jimmink, Van der Lasts grootste steunpunt, was
nimmer in staat of bereid zijn reformatorische en dus traditioneel anti-revolutionaire gezindheid te verloochenen. Mees ten slotte, bleek uiteindelijk meer katholiek dan sociaal-democraat toen hij, nauwelijks elf maanden na zijn verkiezing, de SDAP de rug toekeerde.
Het SDAP-congres in Arnhem, gehouden in het jaar 1919, leverde de
partij ook een nieuw gemeenteraadsprogram op. Een groot aantal concrete verlangens werd voorafgegaan door en theoretische inleiding, die door
Maas werd gekarakteriseerd als een treffende resumé van Wibauts ideeën
over de gemeentepolitiek.162 Niet de vestiging van het socialisme was het
doel van sociaal-democratische gemeentepolitiek. De sociaal-democratische gemeentepolitiek kon geen verdergaande pretenties hebben dan "de
gemeente meer en beter dienstbaar te maken tot het inrichten en beheren
van allerlei instellingen ter voorziening in de behoeften der ingezetenen,
waarbij gestreefd wordt naar het grootst mogelijke gerief voor de verbruikers en rekening gehouden wordt met hun economische positie". Zo ongeveer moet ook Jimmink het gezien hebben toen hij het in december
1919 opnam voor de politiesalarissen. Geen fundamenteel-radicale kritiek op de rol van de politie als ordehandhaver in een kapitalistische samenleving kwam uit Jimminks mond. Hij formuleerde zijn standpunt als
volgt: "De taak van de politie toch is deze; handhaving van wetten en verordeningen welke in het belang van de samenleving zijn. Het gaat om de
uitvoerende macht van het staatsgezag. Om de haar opgelegde taak te kunnen vervullen is het in het algemeen belang noodzakelijk, dat het politiepersoneel het noodige onderscheidingsvermogen bezit. De tijd is voorbij,
dat alleen hij een goed politieman was, welke een paar behoorlijke handen
aan zijn lijf had en waarvan met recht kon worden gesproken van de'sterke arm'. De politieman moet niet zijn de boeman, doch de leidsman van 't
publiek. De maatschappij heeft behoefte aan een zelfstandige goed voor
haar taak berekende politie". Jimmink kwam zo tot een salariseis van l00~o bovenop het geldende loon van de Bossche politiefunctionaris. Er zou slecht betaald worden door de gemeente 's-Hertogenbosch.
i62) Maas, Sociaaldemocratischegemeeatepolitiek, 41.
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Slechts Van Maastrigt ging met Jimmink mee. Aangezien limmink de enig
aanwezige sociaal-democraat was tijdens deze vergadering bleef het bij
deze twee voorstemmers. Jimmink begon zijn uitvoerige betoog ten gunste
van salarisverhoging voor het gemeentelijk politiepersoneel met het voorlezen van een resolutie van de Algemeene Bond van Politiepersoneel, daterend uit het jaar 1916. Een algemene verheffing van het politie-apparaat was nodig; het salaris moest een onafhankelijke en integere beroepsuitoefening mogelijk maken; een en ander moest gepaard gaan met een
goede rust- en diensttijdenregeling; een opleiding van staatswege moest
kennis en vakbekwaamheid verhogen.163
Ten tijde van de woelige novembermaand in 1918 was ook al weinig van
revolutionaire pretenties gebleken. Het feit dat de afdeling in het katholieke 's-Hertogenbosch lange tijd zichzelf in het sociaal-democratisch streven gedwarsboomd zag door vrij-socialisten en Federatieve sigarenmakers moet haar slechts gesterkt hebben in haar afkeer van 'links-avontu,
risme .
~ 4. Revolutionaire sigarenkooplieden
Sigarenmakers ontmoetten in het tabaksbedrijf veel dat op enigerlei
wijze heeft bijgedragen tot hun relatief onafhankelijke opstelling. Conjunctuurgevoelig was de bedrijfstak. Drukke tijden met overwerk tot in de
nachtelijke uren werden afgewisseld door slappe tijden met de onvermijdelijke werkloosheid. De invoering van het Gemeenschappelijk Program
in de loop van 1913 had een zekere regelmaat en structuur gebracht in
de verhouding werkgever-werknemer. Toch waren de oude patronen van
willekeur en gebrek aan regels te hardnekkig om zich meteen te laten
wegcijferen.

De geoefende sigarenmaker wist zich, ondanks een andere regelgeving
tot 1920, vaak afhankelijk van de toewijding en snelheid van 'zijn' jongens aan beide zijden van het zinkje. Dat hij ze moest uitbetalen versterkte slechts het gevoel van eigen verantwoordelijkheid en klein-zelfstandigheid. Geen verbod op huisindustrie zou toereikend blijken te zijn om dit
euvel geheel uit de wereld te helpen.
In de periferie van het sigarenbedrijf was er steeds plaats voor hen die
op enigerlei wijze zelfstandig hun kostje bijeen trachtten te vergaren.
Was het niet als klein-zelfstandig producent dan was het wel als handelaar of winkelier. Vooral de meest opstandigen onder het Bossche sigai63) Notulengemeenteraad 's-Hercogenbosch, 4 december 1919.
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renmakersvolk brachtten zichzelf vaak in een positie die hun niets anders
overliet dan het maar op zichzelf te proberen.
'Wanderschaft', gekozen of daartoe gedwongen door werkloosheid of
ontslag, voor zichzelf beginnen als zelfstandig producent, handelaar of
koopman, zo gebeurde het vaak. De toestand in het sigarenbedrijf was ernaar dat het gevoel van onafhankelijkheid van vele sigarenmakers geschraagd werd. Op de werkvloer hadden de sigarenmakers zichzelf en elkaar geleerd hun meerdere, veelal een weinig populaire meesterknecht,
te wantrouwen. Het heeft er alle schijn van dat dit wantrouwen ten opzichte van de meerdere ook de gezageisende en centralistische bestuurders van de 'moderne' sigarenmakersbond parten heeft gespeeld. De Federatie en vrij-socialistische beweging appelleerden blijkbaar in voldoende mate aan het gevoelen van sigarenmakers om vooral zichzelf te
bevrijden, om in 's-Hertogenbosch aanhang van betekenis te verwerven.
1Vog weer enkele jaren later was het de libertair-socialistische SP van Kolthek jr. en B. Lansink die de ongebonden opstandigheid en het radicalisme onder vele Bossche sigarenmakers het best kon omvatten. Dat enkele sigarenkooplieden de Bossche SP aanvoerden is in het licht van het
voorgaande al evenmin verwonderlijk.
a. Van Federatie tot SP
De doorwerking van de nederlaag van de Federatieve sigarenmakers bij
Goulmy 8z Baar in 1914 is al in een eerder verband aan de orde geweest.
De gehele niet confessionele sigarenmakersbeweging ondervond er de nadelige gevolgen van. Slechts de katholieke tabaksbewerkersbond voer er
wel bij. Opgelucht was ook de commissaris van politie in 's-Hertogenbosch. In zijn maandelijks overzicht van verdachte politieke activiteiten
heette het vanaf inei 1914 steeds dat "op het gebied van het anarchisme
niets bijzonders is voorgevallen; er is steeds politietoezicht op vreemdelingen".1~ Het eerste jaarverslag van de 'Federatie van Sigarenmakers en
Tabaksbewerkers' in het bestaan van deze organisatie had trouwens ook
onomwonden toegegeven, dat de staking bij Goulmy in 1914 was uitgelopen op een debacle voor de Federatie als geheel. Voor een bond met 1300
leden was het wegvallen van de sterke Bossche afdeling met zeker 2501eden een gevoelige aderlating. De terugval in het ledental tot een mager totaal van om en nabij de 10001eden werd tekenend genoeg op het conto
ib4) GAH.Oud-archiefgemeentepolitie's-Hertogenbosch,registeruitgaandebrieven1914,
brief van de cornmissaris van politie aan de burgemeester, 1 juli 1914.
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van twee oorzaken geschreven; de werkloosheid en. .. de nederlaag bij
Goulmy in's-Hertogenbosch.1ós
De vrij-socialistische groep volgde in 's-Hertogenbosch een weg die de
neergang van deze radicale oppositie slechts bevestigde. Noch De Vrije Socialist noch De Toekomst konden na 1914 iets van heropleving van vrij-socialistische activiteit melden, hoe graag beide periodieken dat in hun propagandistische opstelling ook gewild hadden.166
Temidden van een intensief debat tussen anarchisten pur sang en hen,
die als revolutionair-socialisten meer organisatie en meer leiding niet bij
voorbaat afwezen, maakten de groeperingen links van de S DA P, met hun
niet aflatende agitatie tegen de gevolgen van de semi-oorlogstoestand voor
grote delen van de arbeidende klasse, geen slechte tijden door. De uitwassen van het omringende oorlogsgewoel waren een uitstekende voedingsbodem voor hen die een radicale afwijzing van de kapitalistische maatschappij voorstonden. Oorlogswinstmakerij, prijsverhogingen van vele
belangrijke levensmiddelen en uiteindelijk ook massale werkloosheid
hadden, aanvankelijk in combinatie met de steeds aanwezige honger, een
radicaliserende invloed op de massa's. In 's-Hertogenbosch was daarvan
wellicht weinig te merken, de radicale onderstroom in het denken van vele
arbeiders zou echter ook deze stad niet geheel onberoerd laten. De eerste
verkiezingen volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging in
1918 en 1919 zouden dat door het opvallende succes van de revolutionair-socialistische SP aantonen.
De Socialistische Partij ontstond in 1918 en was een typisch produkt
van de tweespalt in revolutionair-socialistische gelederen tussen hen die
ten principale het parlement bleven afwijzen en hen die tenminste het parlement als een tribune voor revolutionaire gedachten nuttig genoeg achtten om de kansen die door het stelsel van evenredige vertegenwoordiging
geboden werden aan te grijpen. Over deze partij is tot nog toe weinig geschreven, alhoewel ze toch enige jaren een markante rol voor zich opeiste
in het radicaalste deel van de Nederlandse arbeidersbeweging.

De partij werd opgericht in februari 1918. Vrijheidslievend socialisme
werd er nagestreefd. De SDP van Wijnkoop c.s. werd daarvoor te doctrinair geacht. De weigerachtige houding van de 'Federatie van revolutionair-socialisten' ten opzichte van deelname aan verkiezingen ging de nieuwe SP te ver. Jarenlange ervaring "in de zonder centrale leiding en onderibs) Jaarverslag Federatie van sigarenmakers en tabaksbewerkers in Nederland 19161917, 2.
~~) De Vrije Socialist, 1914-1918. De Toekomst,1914-1918.
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ling verband hier en daar op eigen gelegenheid voor een niet omschreven
doel actievoerende groepen van vrije socialisten en anarchisten" hadden
de oprichters slechts tot scepsis en ongeloof gebracht met betrekking tot
de mogelijkheden van voortzetting van een dergelijke praktijk. De SDAP
ten slotte was te 'bourgeois', werkte samen met de 'rechtse' politieke partijen, dat wil zeggen met de vertegenwoordigers van de kapitalistische
klasse.

Positief gesteld wilde de SP wel deelnemen aan de verkiezingen, al was
het maar uit nuttigheidsoverwegingen. Ze stond voor de economische en
intellectuele machtsvormingvan de arbeidersklasse.lr;7
In De Toekomst, inmiddels orgaan van revolutionair-socialisten in Nederland, werd de nieuwe partij als de "zoveelste socialistische partij" begroet terwijl er zoveel meer behoefte was aan eenheid.168 Dit periodiek
ontpopte zich tot propagandist van een weinig succesvolle antistemdwangactie. De oproep van bepaalde revolutionair-socialistische groeperingen
om de oproepkaart ten behoeve van de Tweede Kamerverkiezingen terug
te zenden naar de burgemeester vond nauwelijks gehoor en heeft naar alle
waarschijnlijkheid slechts enkele duizenden stemgerechtigden kunnen
bewegen met deze actie mee te doen.169

Eerder had het blad verslag gedaan van het congres van de 'Federatie
van revolutionair-socialisten in Nederland' in januari 1918, tijdens welk
congres B. Lansink jr. voor het eerst een pleidooi ten beste gaf voor deelname aan de verkiezingen. Hij haalde echter bakzeil en het overgrote deel
van dit congres koos voor actie en verzet tegen de stemdwang! Lansink
keerde daarop in gezelschap van een aantal geestverwanten de 'Federatie
van revolutionair-socialisten' de rug toe en richtte de SP op.l~o
In vakbondspolitieke zin voelden de leidinggevende persoonlijkheden
van de SP zich nauw verwant met de revolutionair-syndicalistische stroming in het NAS. Met instemming citeerde het weekblad van de Socialistische Partij in Nederland, Recht voor Allen op 20 juli 1918 nog eens een
van de eerste zinnen uit de beginselverklaring van het NAS: "Ziende dat
de bezittende klasse tevens is de machthebbende klasse, doordat de bezitters van alle mogelijke maatschappelijke en godsdienstige overtuiging zich
steeds hechter aaneensluiten in den strijd tegen de arbeiders, wil de onaf167) De Toekomst, 18 maart 1918.
168) DeToekomst, 18 maart 1918.
'69) De Toekomst, 20 juli 1918.
170) Recht voorAllen, 20 januari 1918.
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hankelijke vakorganisatie de arbeiders organiseeren ongeacht hun politieke en godsdienstige meeningsverschillen. Zij stelt zich daarvoor tot taak
het behartigen hunner oogenblikkelijke en toekomstige belangen, door
bestrijding van de kapitalistische productiewijze, overal waar die zich
openbaart op economisch of politiek terrein".171
In het onderhavige artikel maakte de redacteur zich sterk voor een waarlijk onafhankelijke vakbeweging, die zich diende te onthouden van parlementairisme en partijpolitiek. Wie het onafhankelijk karakter van de vakbeweging aanraakt, zal de S P tegenover zich vinden gingde redacteur verder om vervolgens de revolutionaire doelstellingen van het NAS nog eens
te onderstrepen.i~~
Het NVV werd door de SP bekritiseerd en eigenlijk principieel afgewezen, omdat deze vakorganisatie als de bijwagen van de SDAP werd beschouwd. Geheel in overeenstemming hiermee was het feit dat de Bossche
SP-afdeling, opgericht in het voorjaar van 1918, werd aangevoerd door
enkele sigarenmakers en handelaren, die de gedecimeerde afdeling van
de 'Federatie van sigarenmakers en tabaksbewerkers' trouw waren gebleven.
De nauwe band tussen Federatie en SP kwam nog het meest geprononceerd tot uitdrukking in het feit dat enige tijd de afdelingssecretariaten van
beide organisaties gevestigd waren op een en hetzelfde adres, namelijk M.
Suurs, Poort van Aerden, Noordwa1.1~3
Ook andere vooraanstaande persoonlijkheden uit de Bossche SP-afdeling hadden op enigerlei wijze wel iets met sigaren of tabak te maken.
Voorzover ze al niet op sigarenfabrieken werkten - iets wat na 1914 voor
bekende Federatieven onmogelijk was geworden - vonden deze woordvoerders van het libertair-socialisme hun broodwinning in een vorm van
zelfstandige nering. Vooral het beroep van sigarenkoopman was voor verschillende onafhankelijke geesten en gewilde uitwijkmogelijkheid geworden voor het te strakke regime op de bekende Bossche sigarenfabrieken.
Naar alle waarschijnlijkheid was Harry Sluiter de oprichter van de Bossche SP-afdeling. In de tijd dat de Federatieve sigarenmakers georganiseerd waren in een vrij-socialistische propagandaclub, behoorde hij al tot
de woordvoerders van de 'vrijen' die het de.'moderne' vakbondsbestuur~~~) RechtvoorAllen,20juli1918.
i72) Recht voorAllen, 20 juli 1918.

i73) Recht voorAllen, 13 september 1919. De Tabaksbewerker, 13 september 1919.
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ders of sociaal-democratische inleiders moeilijk maakten tijdens debatavonden. Zijn actief optreden ten tijde van de staking bij Goulmy c~ Baar
had hem ontslag voor het leven opgeleverd. Lange tijd beproefde hij zijn
geluk, trekkend van stad tot stad, om ten slotte weer in 's-Hertogenbosch
neer te strijken waar hij trachtte door een zelfstandige handel het hoofd
boven water te houden.174 Zijn populariteit moet groot geweest zijn. Enerzijds leidden zijn beroepsmatige bezigheden tot een zekere bekendheid,
anderzijds waren zijn politieke en maatschappelijke activiteiten dermate
intensief dat ook die tot de naamsbekendheid bijdroegen.
Omstreeks 12 september 1919 overleed Harry Sluiter aan de gevolgen
van een langdurige ziekte. Zijn begrafenis op 18 september werd - voor
Bossche begrippen - een demonstratie van formaat. De populariteit van
Sluiter werd er nog eens door bevestigd, terwijl tevens, voor de tweede
maal in korte tijd, de opvallende omvang van de libertair-socialistische
aanhang tot uitdrukking kwam.17s
De gemeenteraadsverkiezingen, enkele maanden daarvoor, waren ook
reeds een bevestiging van dit gegeven geweest. Sluiter, Van Maastrigt en
Van Lith, alle drie marktkooplieden schaarden 434 stemmen achter
zich. De stemmen werden vooral gehaald onder sigarenmakers, van wie
velen eertijds lid waren geweest van de 'Federatie van sigarenmakers en
tabaksbewerkers' .17 ~
Zowel de landelijke als de plaatselijke kopstukken van de SP genoten
in feite alleen bekendheid onder een deel van de Bossche sigarenmakers,
mogelijk aangevuld met een kleine groep radicaal-denkende losse arbeiders, bootwerkers en enige bouwvakarbeiders. De S P was in 's-Hertogenbosch de voortzetting van de libertijns-onafhankelijke traditie die vooral
onder sigarenmakers tamelijk verankerd was.
Ten tijde van het eerste verkiezingssucces van de SP in juni 1918 telde
de plaatselijke afdeling van de'Federatie van sigarenmakers en tabaksbewerkers' ongeveer 35 leden. In oktober 1922 zou dat aantal op een
kortstondig naoorlogs hoogtepunt van 631eden komen, weinig tot de verbeelding sprekende getallen, die ook ver achterbleven bij de landelijke
trend, die NAS en Federatie in het algemeen volgden. De'Federatie van
sigarenmakers en tabaksbewerkers' kwam onder invloed van de radicaliserende trend na 1918 zelfs op een aantal van 27001eden, meer dan de
vakorganisatie ooit in zijn bestaan had gehad.177
~ 74) Recht voorAllen, 20 september 1919.
i 75) De Tabaksbewerker, 4 oktober 1919.
~?6) Het Huisgeiin, 24 mei 1919.
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De tijdelijke successen van partijen links van de S D AP, waren in electoraal opzicht ook een indicatie voor die radicalisering. Op deze trend maakte 's-Hertogenbosch geen uitzondering. In steden als Amsterdam, Rotterdam en andere centra van de Nederlandse arbeidersbeweging kwam de
radicalisering van de arbeidersklasse op onverkort manifeste wijze tot uitdrukking in protestacties, demonstraties en stakingen. De ledentallen van
radicale organisaties als het NAS namen sterk toe.178 In 's-Hertogenbosch was van dat laatste geen sprake.
In 's-Hertogenbosch veroorzaakten de bijzondere omstandigheden tijdens de oorlogsjaren, zoals eerder vermeld, enige welvaartstoename, zodat de materiële noodzaak voor hongeroptochten en demonstraties niet
onmiddellijk aanwezig was. Van opgaan in de maalstroom van radicalisering was om dit soort redenen geen sprake. Zeker al te openlijke sympathiebetuigingen werden uit de weg gegaan. Sluiters ontslag voor het leven op de gezamenlijke Bossche sigarenbedrijven was een schrikaanjagend voorbeeld voor al die sigarenmakers, die hun radicale opstandigheid
zeker niet geheel verloren waren.
Dat in de verkiezingsuitslagen na 1918 toch iets tot uitdrukking kwam
van het latente radicalisme onder de Bossche sigarenmakers, was misschien opmerkelijk, verrassend was het allerminst. Immers, oproepen
vanaf de preekstoel of vanuit de redactionele kolommen van Het Huisgezin
aan de katholieke arbeiders om toch vooral geen dissident stemgedrag te
vertonen, konden dan vergezeld gaan van gewetensdwang, gecontroleerd
kon het stemgedrag niet worden. Niets was zo anoniem als het invullen van
het stemformulier en vooral Het Huisgezin was zich dat ten zeerste bewust,
toen het blad naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 23
mei 1919 schreef, dat weer ruim 500 katholieke stemmen meer bij de socialisten terecht waren gekomen in vergelijking met de verkiezingen voor
Provinciale Staten van enkele maanden daarvoor.179 De SP heeft daarvan
een deel gekregen en zo kon het gebeuren dat deze partij, aangevoerd
door enkele bekende Bosschenaren, in deze stad de positie van de Federatie eigenlijk overnam. De SP werd tot een'toevluchtsoord' van opstandige Bosschenaren.

~~') Jaan~erslag Federatie van Sigarenmakers en Tabaksbewerkers in Nederland, 1915 en
1922.
17") De Tabaksbewerker, 1914-1915. De Sigarenmaker, 1914-1915.
i7v) Het Huisgezin, 23 mei 1919.
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b. De Bossche SP, nader getypeerd
Hoe succesvol de SP bij verkiezingen in 's-Hertogenbosch ook mocht
zijn, de ledentallen van de afdeling en haar activiteiten bleven steeds van
beperkte omvang. Tenminste de contributie-opbrengsten uit's-Hertogenbosch waren niet van dien aard dat daardoor de indruk kon ontstaan dat
de Bossche afdeling een grote was.180 Propagandistische activiteiten bleven beperkt tot een enkele openbare bijeenkomst, voorafgaande aan de
verkiezingen. Een van die bijeenkomsten werd ingeleid door de voorman van de SP, H. Kolthek jr. Op 15 mei 1919 sprak hij voor een bomvol
Geheelonthouderscafé over het thema: "De revolutie komt, maakt U gereed!". Tot 14 mei hadden de plaatselijke autoriteiten de SP-leiding in
het ongewisse gelaten over de vergunning voor deze bijeenkomst. Geen
dagblad was bereid een advertentie of aankondiging voor deze bijeenkomst op te nemen. Geen drukkerij had het aangedurft pamfletten van deze SP-meeting te drukken. "Inderhaast werden er uit kranten wat groote
letters geknipt en die werden samengevoegd tot een aankondiging. Zóó
werd er'n reclamebord gemaakt en daarmede werd Donderdag door Den
Bosch geloopen", schreef de Bossche correspondent in Recht voor
Allen181 Volgens de correspondent werd de bijeenkomst toch een succes.
Ook het zeer beperkte ledenbestand van de Bossche SP past in het
beeld van het heimelijke in de sympathie die onder een aanzienlijk aantal
Bosschenaren bestond voor de SP. Een al te openlijke sympathiebetuiging voor het 'onafhankelijke' of revolutionair-socialisme zou al net zo'n
uitwerking kunnen hebben als het lidmaatschap van de Federatie.
De partij- en afdelingsorganisatie van de SP is naar alle waarschijnlijkheid niet het sterkste punt geweest. Immers, buiten de verkiezingscampagne om kon maar weinig worden ondernomen om de politieke basis van
de SP in's-Hertogenbosch te verbeteren.
De revolutiedagen in november 1918 zouden de Bossche SP-afdeling
ook niet tot propagandistische acties hebben kunnen aanzetten, althans
men vond zich niet in de gelegenheid om belangrijke initiatieven te ontwikkelen. Belangrijkste Bossche gebeurtenis voor de SP tijdens deze tumultueuze novemberdagen vormde daarom de huiszoekingsactie ten huize
van H. Sluiter door de plaatselijke politie. Zijn woning was immers "een
haard van revolutionaire besmetting"182 In de daaropvolgende jaren
richtte de SP zich voornamelijk op het werk in de Bossche gemeenteraad.
180) RechtvoorAllen, 1919-1920.
18~) Recht voorAllen, 24 mei 1919.

182) Recht voorAllen, 20 september 1919.
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Voorzover vooraanstaande leden van de SP al op andere wijze van zich deden spreken, was dat aLs woordvoerders van respectievelijk Federatieve
sigarenmakers en bouwvakarbeiders.
Jan Suurs, secretaris van de S P-afdeling ten tijde van de oprichting, had
in een necrologie ter gelegenheid van het overlijden van Harry Sluiter nog
eens duidelijk gesteld, dat de sympathie voor de SP-ideeën groot was onder een aantal Bossche arbeiders. Ergens in het betreffende artikel heette
het: "En de velen, die met ons zijn, die naar den geest behoorden tot onze
SP, doch zich niet mogen aansluiten bij onze partij omdat ze dan broodeloos worden gemaakt, zij vroegen u steeds om raad"183
"Je trok het zwaard, toog ten strijde tegen allen die onrecht plegen, berusting prediken en diefstal begaan aan den arbeid. Dáárom vriend Sluiter werd gij hier in het Brave Zuiden vervolgd en uitgescholden, door al
wat machtig is en profiteert van den arbeid van anderen. Maar onder de
arbeiders nam uw invloed voortdurend toe. Dat bleek o.a. bij de gemeenteraadsverkiezingen toen gij 403 stemmen op je vereenigde. Toen waren
je vijanden niet meer te houden. Den volgenden dag las men in het RK
Huisgezin, dat wanneer gij het woord zoudt voeren in den Raad, allen
moesten samenspannen om het je te ontnemen, zoodat gij niet eens het
recht zoudt hebben op te komen voor de arbeiders". Suurs schreef dit in
de al eerder aangehaalde necrologie ter gelegenheid van Sluiters overlijden. ta4

De katholieke pers was geschokt, Recht voorAllen was verheugd en de
sociaal-democratische periodieken wijdden, opvallend genoeg, geen
woord aan het in het oog vallende succes van de SP in 's-Hertogenbosch.185 Dat succes in 's-Hertogenbosch was natuurlijk opmerkelijk. In
Zuid-Nederland was er geen plaats waar de SP een dergelijk resultaat geboekt had. Alléén in Deventer, de geboorteplaats van een van de oprichters van de SP, Kolthek jr., scoorde de SP beter. In Amsterdam had een
gezamenlijke lijst met de CPH slechts één zetel opgeleverd. In Tilburg en
Eindhoven, steden waar de niet-confessionele arbeidersbeweging in het
algemeen toch sterker was dan in 's-Hertogenbosch, had men het niet
eens raadzaam geacht om kandidaten te stellen als SP lsó
"In één woord schitterend", noemde Recht voor Allen het resultaat in
een artikel waarin het succes extra reliëf werd gegeven door te wijzen op
183) Recht voorAllen, 20 september 1919.
18~) Recht voorA[len, 20 september 1919. De Tabaksbewerker, 20 september 1919.
185) Het Huisgezirz, 23-24 mei 1919.

~sb) Recht voorAllen, 31 mei 1919.
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het feit dat de resultaten wazen geboekt ondanks geldgebrek en een te gering aantal werkers. Maar volgens de betreffende redacteur had het goede
resultaat met name ook te maken met de gestelde kandidaten. "Wie de revolutionair-socialistische en onafhankelijke vakbeweging volgde, ontmoet
onder deze namen een aantal goede bekenden. Het zijn zonder uitzondering eenvoudige arbeiders, die jazenlang meestreden in de gelederen van
de revolutionairen"187
Het beroepsverleden, woonadres en arbeidersafkomst van de Bossche
SP-kandidaten stelden het blad volledig in het gelijk. Van de 434 stemmen was een groot deel afkomstig uit de districten I en II. In deze stemdistricten bevonden zich nu juist ook de straten waarin zich al sinds decennia de sigarenmakersgezinnen verdrongen. Daartoe behoorden bijvoorbeeld de Beurdschestraat, Diepstraat, Tolbrugkwartier en de steegjes en
sloppen rondom of in de nabijheid van de Orthenstraat.188
In het licht van dit verkiezingssucces is het ook niet verwonderlijk dat de
SP het bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1918 had aangedurfd de
kiesdistricten Middelburg en 's-Hertogenbosch als enige in Zuid-Nederland te betrekken bij haar kandidaatstelling. Buiten een aantal westelijke
en 'Hollandse' steden had de SP nog slechts enige oostelijke stemdistricten uitverkozen. Het aantal stemmen, behaald in twaalf van de achttien
stemdistricten, bedroeg in totaa18950. Het was voldoende voor die ene
kamerzetel, die door Kolthek jr. zou worden ingenomen189
In electoraal opzicht zouden de lotgevallen van de S P in 's-Hertogenbosch tot het laatst opmerkelijk blijven. De Tweede Kamerverkiezingen
van 19221eidden in het algemeen tot een echec voor de SP. Zo sterk was
het verval dat de partij haar ene zetel ruimschoots verloor. In 's-Hertogenbosch wist de SP zich echter redelijk te handhaven. In absolute zin was
zelfs sprake van een stijging van 247 stemmen in 1918 naar 358 in 1922.
Relatief gesproken was er sprake van een lichte daling. De deelname van
vrouwen aan de verkiezingen had het aantal kiesgerechtigden sterk
vergroot.l9o
"Onze partij wil in de allereerste plaats zijn een partij ter propageering
van het socialisme en van het anti-militairisme; zij legt het zwaartepunt in
den economischen strijd en bekampt onverzoenlijk het staatssocialisme", schreef Recht voorAllen naar aanleiding van de uitslag om op deze wijze haaz positie onder de linkse paztijen in Nederland nog eens dui187) Recht voorAllen, 31 mei 1919.
188) Jaarverslaggemeente 's-Hertogenbosch 1919, verkiezingen.
'89) Ja,arverslaggemeente 's-Hertogenbosch 1918, verkiezingen.
i~) Recht voorAllen, 12 juli 1922.
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delijk te typeren. Over de uitslag in 's-Hertogenbosch schreef inen: "Het
had beter gekund wanneer de plaatselijke afdeling beter georganiseerd
was geweest".191
Nog in 1925 behaalde de SP in's-Hertogenbosch 125 stemmen. Landelijk waren de verkiezingen zo slecht uitgevallen, dat niet lang na deze teloorgang de SP als landelijk opererende partij werd opgeheven. In's-Hertogenbosch had de plaatselijke SP-afdeling inmiddels al weer enige jaren
opgehouden te bestaan. De bijzondere combinatie tussen 'coming man'
Harry Kuijpers (sigarenkoopman!) en de oud-kandidaten van de SP tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 1923 waren voor de radicale sigarenmakers al een vingerwijzing geweest.

c. "Jongens van Jan Boezeroen"
Een geloofsbelijdenis van een politieke partij is vaak een karakteristiek
van de mensen, die zich tot zo'n partij aangetrokken voelen. Wat er gezegd
wordt is dan natuurlijk van belang maar zeker ook hoe de strevingen verwoord worden. Het radicale taalgebruik van de SP-voormannen moet in
het bijzonder bij de Bossche sigarenmakers goed gevallen zijn. Kolthek
jr., de Deventenaar, die ook al eens in het N AS van zich had doen spreken
moet zich toen hij het nu volgende zei bewust geweest zijn dat onder de
S P-aanhang het parlementairisme nog steeds niet volledig omarmd werd.
"Wij, revolutionairen, zijn niet naar de kamer gegaan met de bedoeling
aan het gewone parlementaire geknutsel mede te doen; wij zijn er heengegaan om het burgerlijk parlement af te breken. Niet door lawaai te schoppen of obstructie te voeren -(dat zijn slechts noodmiddelen, waartoe men
in het uiterste geval zijn toevlucht neemt) - maar door zoo dikwijls als het
mogelijk is aan de hand van de parlementaire praktijk te toonen, dat er ten
opzichte van de wezenlijke belangen der arbeidende klasse bij het burgerlijk parlement slechts onwil en onmacht valt te constateeren". Kolthek
schreef dit in oktober 1918 in een artikel over "de revolutionairen in het
parlement". De revolutionairen in het parlement hadden volgens Kolthek
"een getrouwe, onvervalschte echo van den revolutionairen strijd buiten
te laten doorklinken". De grenzen, door burgerlijk parlementairisme en
kapitalistische handelsbelangen gesteld, behoefden, neen, mochten niet
gerespecteerd worden.
Kolthek richtte zijn pijlen vooral op de benadering door de sociaal-democraten van het voedsel- en distributievraagstuk, dat na vier jaren semi19~) RechtvoorAllerz, l9juli 1922.
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oorlogstoestand tot een knellend sociaal probleem was geworden.
De SDAP plaatste zich bij de beoordeling van instellingen zoaLs de 'Centrale keuken' op het standpunt: er is nu eenmaal niet genoeg, dus laten we
met het onvoldoende pogen rond te komen. Uitgangspunt van de echte revolutionair was; "Er moet genoeg zijn, en als er niet genoeg is, ligt dat aan
het kapitalistisch wanbeleid". In veel plastischer bewoordingen schreef
Kolthek vervolgens: "Voor ons is een volksmassa, die den autoriteiten een
emmer rats uit de Centrale Keuken in 't gezicht werpt, als die daad een gevolg is van diep besef van het onrecht dat hen wordt aangedaan, veel liever,
dan een schaapskudde die eenige uren geduldig in een druilende regen
staat te wachten op een half pond regeringsvisch". Van de parlementaire
orde behoefden revolutionairen zich ook weinig of niets aan te trekken
want zoals men "de arbeidersbeweging, die daadwerkelijk actie voert in
revolutionairen zin, poogt te onderdrukken door dwang- en geweldsmiddelen, zoo zal men onze actie in het parlement pogen te verlammen door
gelach, gehoon, interrupties en desnoods, ...door het reglement van
orde!".19z
Deze geloofsbelijdenis was in eerste instantie bedoeld aLs richtsnoer
voor een radicaal-socialistische parlementaire arbeid. Toch was het ook
leidraad voor de wijze waarop de SP haar deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen rechtvaardigde. Niet wat nu, dus onder de kapitalistische produktieverhoudingen mogelijk was voor verbetering van de positie
van de arbeidersklasse moest uitgangspunt zijn. "Neen, datgene wat de
arbeidersklasse noodig heeft, diende in het optreden van socialisten en in
hun gemeenteprogram centraal te staan. De gemeentebesturen moeten
worden gedreven op den weg die zoo snel mogelijk voert naar de verwezenlijking van een frissche en gezonde woning voor iedere arbeider,
waschhuizen, badhuizen, kinderspeeltuinen, sporttereinen e.d. Als het
niet kan binnen het raam van het kapitalisme, dan moet dat raam maar kapot, doch die eischen moeten ingewilligd",193
De aristocraat pur sang, Van der poes de Willebois, zou naar alle waarschijnlijkheid nimmer aanvaard hebben wat zijn opvolger Van Lanschot
van sommige raadsleden, reeds gedurende de eerste jaren van zijn
ambtstermijn, moest incasseren. De beide SP-vertegenwoordigers hielden er van meet af aan een onorthodoxe en nogal populistische wijze van
debatteren op na.
i92) Recht voorAllen, 26 oktober 1918.
193) Recht voorAllen, 10 mei 1918.
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Een karakteristiek optreden in dit verband van de toen nog onverdeeld
SP-fractie vormde het debatje dat deze aanging inzake de voorgestelde salarisverhoging voor de burgemeester.
Van Maastrigt verliet de raadszaal toen het op stemming aankwam nadat
hij nog eens duidelijk had gemaakt dat het voor hem onmogelijk was te
praten over het salaris van iemand die hem was opgedrongen ingevolge
een wetgeving en wijze van benoemen, die niet de zijne was. Van Lith ging
echter wel op de salarisverhoging in die hij te veel van het goede vond, de
raad eraan herinnerend dat 2500 belastingbetalers met een inkomen van
f 1000, - of minder aan het salaris moesten meebetalen. De burgemeester - volgens hem miljonair - moest maar in Amsterdam of Rotterdam solliciteren als deze het salaris te laag vond. Wethouder Van Meerwijk, partijgenoot van Van Lanschot merkte daarop op: "Of naar Parijs,
dáár betalen ze pas goed!". Géirriteerd door deze opmerking zei Van Lith
daarop: "Ja, ik weet wel, dat er een beetje met me gedold wordt. Van
Maastrigt is nu weg, die is maar een arbeidersjongen en ik ben immers ook
maar een jongen van Jan Boezeroen in den Gemeenteraad",194
Het leek wel of Kolthek zelf aan het woord was toen Van Maastrigt, de
consequentste van de twee SP-vertegenwoordigers, het in september
1920 opnam voor marktmeesters en lantaarnopstekers. A1 waren ze dan
slechts in een gedeeltelijk dienstverband van de gemeente aangesteld, ze
hadden ook recht op vakantie en vakantietoeslag. "Het is niet voor die onnoozele enkele guldens, dat het voorstel verworpen zal worden, maar omdat het van de socialisten komt. 't Is mij heus niet te doen om enkele zieltjes
te winnen. En al noemt een blad hen herders zonder schapen, ze zullen
blijven werken en wroeten tot den dag der vergelding. Het gaat zover dat ik
de arbeiders nog harder zal toeroepen: waakt, staat op en verzet U, ze willen U drukken tot den laatsten druppel toe".19s
De SP was geen partij van details. De grote lijnen, het socialistisch
perspectief, de algemene kritiek op winstbejag en kapitalisme lagen meer
op de weg van een partij met revolutionaire pretenties. Libertijns als de afkomst was van degenen, die aan de wieg van deze partij stonden, liet het
partijbestuur daardoor veel ruimte aan de afdelingen om vast te stellen wat
in die bijzondere situatie van een bepaalde gemeente nodig was. In anarcho-syndicalistische kring werd veel waarde gehecht aan het autonome
beoordelingsvermogen van arbeiders ze1f. In die geest handelde ook de
landelijke leiding van de SP. Het nuttigheidsdenken met betrekking tot
i9a) Notulen gemeenteraad 's-Hertogenbosch, 10 november 1919.
i9s) ,votulengemeenteraad 's-Hertogenbosch, 27 september 1920.
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het parlement mocht deze groep dan buiten de, toentertijd, vrijheidslievende beweging van revolutionair-socialisten hebben geplaatst, de stijl
van handelen, denken en organiseren week in de praktijk niet veel af van
hetgeen jarenlang normatief was voor de omgangsvormen in radicaal-socialistische en anarcho-syndicalstische kring.
Kenmerkend voor de betrekkelijke lichtvoetigheid waarmee de nieuwbakken partij omging met de autonomie van de afdelingen was het feit dat
al bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1919 een groep libertair-socialisten uit Blaricum werd toegestaan onder de naam 'Gemeentebelang' met
een lijst uit te komen. Iets soortgelijks deed zich voor met betrekking tot
twee plaatselijke groeperingen in Enkhuizen en Dokkum. Enige weken na
de gemeenteraadsverkiezingen in 1919 sloten deze zich, onder handhaving van de eigen naam aan bij de SP.196
De geschiedenis van de SP was een kortstondige en juist dat feit bevestigde dat deze partij tussen 1919 en 1925 tot niet veel meer in staat was
dan een electorale uitweg te vormen voor hen die de SDAP te comprommiterend en de C P H te doctrinair vonden. Als linkse socialisten wilden ze
wel gebruik maken van hun stemrecht. Tot een sterke partijorganisatie
kon het zo nimmer komen. Van een diepdoordachte eenheid in het uitzetten van politieke en ideologische lijnen kon, in het verlengde hiervan, al
evenmin gesproken worden.
De ontwikkeling van de Bossche SP-afdeling ging een gang die geheel in
deze lijn lag. De afdeling van de SP in 's-Hertogenbosch werd vermoedelijk al in de loop van 1921 opgeheven.197 De beide fractievertegenwoordigers waren reeds aan het eind van 1920 tot representanten van twee fracties geworden. Van Maastrigt bleef nog vertegenwoordiger van de SP.
Van Lith verklaarde in de openbare raadsvergadering van 28 december
1920, dat hij zich sinds de goedkeuring door het episcopaat vertegenwoordiger voelde van een niet nader genoemde katholieke arbeiderspartij.198 Typerend voor het vrijblijvende dat de SP in zich had was het dat
het lijfblad Recht voor Allen zich niet of nauwelijks druk maakte over de
tweespalt in 's-Hertogenbosch.199 Waarschijnlijk waren persoonlijke tegenstellingen de hoofdoorzaak van het uiteenvallen van de Bossche SP.
Hoe kenmerkend was het niet dat het optreden van Van Maastrigt en Van
Lith ook na hun uiteenvallen in politieke zin nagenoeg eendrachtig bleef.

~~)
197)
198)
~~)

Recht voorAllea, 2 maart 1919.
Recht voorAllen, mei-december 1921.
Notulengemeenteraad 's-Hertogenbosch, 28 december 1920.
Recht voorAllen, 19201-1921.

339

Slechts een enkele maal was hun beider stemgedrag afwijkend.2oo
De stap van Van Lith gaf in ieder geval aan dat het revolutionair-socialisme de Bossche handelaar niet diep raakte. Ook Do1f van Maastrigt gaf in
zijn optreden in de Bossche gemeenteraad allerminst blijk van een diepdoordachte revolutionair-socialistische gezindheid. Zijn overgang in
1923 naar de populistisch-georiënteerde groep van Harry Kuijpers, sigarenkoopman, bevestigde dat in nog duidelijker mate. Markant was het in
dit geval ook dat zowel Van Maastrigt als Van Lith het gezag van de katholieke kerk nooit geheel hebben afgezworen.201 Dolf van Maastrigt, zich
met verve afficherend als Kolthekkiaan, leidde bijvoorbeeld een privéleven dat weinig weg had van hetgeen eigen was aan dat van een revolutionair-socialist. Ook in zijn meest opstandige jaren was hij een trouw kerkganger. Als vanzelfsprekend werden zijn kinderen gedoopt.2o2

d. Van SP naar de Groep Kuijpers
Zowel Van Maastrigt als Van Lith waren koopman in'ongeregeld goed'.
Het enige waarvan Van Lith zich na zijn 'politieke scheiding' met de SP
onderscheidde van Van Maastrigt was zijn ietwat geprofileerder optreden
voor het belang van de katholieke 'kleine luyden'. Marktkooplieden, kermisexploitanten en kleine middenstanders konden steeds op zijn steun rekenen.
Beider nadrukkelijke aandacht voor typisch Bossche aangelegenheden
zoals een zo authentiek mogelijke carnavalsviering en gemeentelijke subsidie aan een populair muziekkorps was misschien niet revolutionair, het
markeert wel het min of ineer verklaarbare van de overgang van de SP
naar de groep Kuijpers.2o3

Gevoegd aan deze'Bossche' omstandigheden was zeker ook van belang
dat landelijk gesproken, SP en onafhankelijke vakbeweging in een neerwaartse spiraal terecht waren gekomen. De verkiezingen voor de Tweede
Kamer in 1922 waren slecht afgelopen. Immers, de SP verdween uit de
volksvertegenwoordiging. Het NAS, de vakorganisatie waarmee de libertair-socialistische partij zich het meest verwant voelde, was ook in een felle
onderlinge strijd verwikkeld geraakt. Uiteindelijk resulteerde dat in de
oprichting van het Nederlands Syndicalistisch Vakverbond, afgekort N SV
z~) Notulengemeenteraad's-Hertogenbosch,

1921-1923.

201) Notulen gemeenteraad 's-Hertogenbosch, 28 december 1920. PA. Cassette nr. 3 Interview met dhr. R. van Maastrigt, zoon van Dolf van Maastrigt.
zoz) PA. Cassette nr. 3 Interview met dhr. R. van Maastrigt, zoon van Dolf van Maastrigt.
zos) Notulengemeenteraad 's-Hertogenbosch, 2[ebruari 1920, 26 april 1920.
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om de communistische dominantie binnen het NAS te ontlopen.2o4 De
uitgangspositie van de SP, aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen in mei 1923, was uitgesproken slecht. De Bossche SP was
eigenlijk al eerder in de versukkeling geraakt. Na de succesvolle gemeenteraadsverkiezingen in 1919 had de afdeling weinig meer van zich laten
horen. De gebrekkige politieke oriëntatie had reeds in het najaar van
1920 gevolgen gehad voor de raadsfractie.
Van Maastrigt bleef de SP weliswaar trouw, maar moest ten behoeve
van de belangrijkste politieke vraagstukken alléén of ten hoogste met een
klein aantal Federatieleden zijn standpunt bepalen. Er was geen mogelijkheid om terug te vallen op een politiek levendige SP-afdeling. Deelname
aan de gemeenteraadsverkiezingen met een nieuwe SP-lijst zou daarom,
mede met het oog op het landelijk verloop onder de SP-aanhang, een
daad zonder perspectief zijn geweest. Noch Van Lith, noch Van Maastrigt
waren er echter de personen naar om met het oog hierop geruisloos in de
anonimiteit te verdwijnen.
In de oorspronkelijke eenvoud van de kleine Bossche handelsman
waren ze tijdens hun raadslidmaatschap meer dan eens in staat gebleken
hun populariteit te verzilveren door middel van applaus van een overvolle
publieke tribune. Hun beroep en hun banden met de door werkloosheid
geteisterde sigarenmakers gaven aanleiding tot de verwachting, dat een
nieuwe periode van deelname aan de gemeenteraad in het verschiet lag, al
was het dan niet meer onder de vlag van een landelijke partij.
Van Maastrigt zocht het in kringen van oud-vakgenoten uit het sigazenbedrijf, nadat hij een tweede plaats onder 'coming man' Harry Kuijpers
had afgewezen. Wim van Lith ging wel met een plaats onder Kuijpers akkoord en zo kon het gebeuren dat twee marktkooplieden een lijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 1923 indienden, te weten Harry Kuijpers en Dolf van Maastrigt.2os
Zo goed als Van Maastrigt had ook Harry Kuijpers een autenthiek Bossche azbeidersachtergrond. Begonnen als sigarenmaker bij Goulmy 8z
Baar was er een moment, waarop Hazry Kuijpers zijn geluk ging beproeven als sigarenkoopman. Zijn koopmanschap, redenaarstalent, populariteit als lid van Goulmys muziekkorps en zijn bekendheid met hetgeen de
Bossche volksklasse beroerde, bracht hem ertoe zijn electorale geluk op
de proef te stellen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 1923. De
politieke argumenten voor Kuijpers' initiatief zijn niet duidelijk te achterhalen. Er was onder velen een tamelijk ongerichte onvrede met de beZo4) Harmsen-Reinalda, a.w.
~~~') Hel Huisgezin, 20 mei 1923.
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staande politieke verhoudingen. Zijn eerste jaren gemeenteraadsoptreden waren daarvan de verwoording.
De conservatief-katholieke zedelijkheidspolitiek stelde met enige regelmaat echte Bossche feesten als carnaval en kermis ter discussie. Er waren
veel arbeiders en kleine neringdoenden die zich niet of nauwelijks herkenden in de sociale en economische politiek van het Bossche college van B.
en W. In het bijzonder sigarenmakers waren reeds enkele decennia een
stabiele uitvalsbasis gebleken voor onafhankelijk en zelfstandig denken.
Van oudsher was de stad rijk aan kleine neringdoenden, die minstens zo
onafhankelijk dachten en bijgevolg weinig heil verwachtten van de politiek
van de aanzienlijke, katholieke burgerij. Van Maastrigt en Kuijpers besloten, om versnippering van stemmen te voorkomen, tot een lijstverbinding
die uiteindelijk Harry Kuijpers in de raad bracht. Zes stemmen meer had
hij weten te behalen dan de lijst-Van Maastrigt.

In de oude en nieuwe volksbuurten had Kuijpers het beste resultaat.
Hiermee werd bevestigd dat een onafhankelijke-populistische toonzetting
in de Bossche politiek en samenleving verder ging dan in de korte tijd van
het SP-bestaan verwoord kon worden.
De beide SP-vertegenwoordigers hadden zichzelf niet in de laatste
plaats geprofileerd door hun links-populistische benadering van de Bossche gemeentepolitiek. Meer Bosch dan socialistisch, zo zou de ontwikkeling van met name Van Maastrigts benadering gekentschetst kunnen worden. De overgang van SP naar groep-Kuijpers was daarom een logisch vervolg op de wijze waarop Van Maastrigts optreden zich ontwikkeld
had. In de jaren dertig ontwikkelde de groep-Kuijpers zich tot een geduchte concurrent van de SDAP in's-Hertogenbosch. Kleine neringdoenden
en marktkooplieden voerden dit typische gezelschap aan.
Rond thema's die vooral Bosch waren, roerde de groep zich op haar
sterkst. Onder de naam 'Bosch Belang' is deze stroming nog steeds vertegenwoordigd in de Bossche gemeenteraad. Weinig plaatselijke politieke
groeperingen wisten het uithoudingsvermogen van deze groep tot nu toe te
evenaren. Ook in dit opzicht is sprake van een tamelijk plaatsgebonden gegeven.206

Ten slotte
Temidden van het specifïek-Bossche heeft de staking bij Goulmy 8z Baar
2~6) Bosch Belang, 60jaarBosch Belang.

342

in het vroege voorjaar van 1914 als een katalysator gewerkt voor het katholieke vakbondswezen. Het is geen toeval dat na 1914 de plaatselijke afdeling van de RK Tabaksbewerkersbond een aanzienlijke groei doormaakte. Aangezien de katholiek-georganiseerde sigarenmakers ook in de
Bossche confessionele arbeidersbeweging de toon zetten, bleef dit niet
zonder gevolgen voor de vakbondsverhoudingen in andere Bossche bedrijfstakken.
Tussen 1914 en 1920 werd in 's-Hertogenbosch het pleit definitief
beslecht ten gunste van een alles-overheersende en zelfs dominante katholieke zuil. Katholiek-georganiseerd zijn werd de vanzelfsprekendheid
voor het merendeel van de Bossche arbeiders, die Prinsen c.s. al lange tijd
zo graag gewild hadden. Zo sterk groeide de katholieke zuil uit - tot in alle
maatschappelijke geledingen - dat het ook in materieel opzicht de meest
voordelige keus werd voor de arbeiders, katholiek georganiseerd te zijn.
Een lidmaatschap van een katholieke vakorganisatie was het entree geworden tot tal van voorzieningen die het dagelijkse leven in 's-Hertogenbosch op zijn minst vergemakkelijkten. In het bijzonder was dat het geval
als een dergelijk lidmaatschap gecombineerd werd met de 'verplichte'
standsorganisatie.
Het ledental mocht er in positieve zin door beïnvloed worden, veel minder was dit het geval met de betrokkenheid van de gewone leden bij het
verenigingsleven. De weinig populaire standsorganisatie ondervond dat
nog het meest. De conflicten die de groei van de katholieke arbeidersbeweging begeleidden, werden uitgevochten door een kleine groep geëngageerde leken en geestelijken. Meer dan een detail was het dat ook hier vertegenwoordigers van de katholieke sigarenmakersbeweging de toon
zetten.

Het nieuwe kiesstelsel was een belangrijke stimulans in de groei van de
plaatselijke SDAP-afdeling. Daarmee ontwikkelde deze partij zich in'sHertogenbosch tot de aanvoerder van een kleine rode zuil, die de katholieke equivalent op ruime afstand volgde. In haar gehele optreden ademde
de Bossche 5DAP-afdeling de geest van een'modale' afdeling in minderheidspositie. Het enige 'opzienbarende' was de omstandigheid dat haar
groei plaatsvond temidden van zodanige persoonlijke tegenstellingen dat
de SDAP-afdeling na 1920 een zorgenkind werd voor het gewestelijk
bestuur.
De Socialistische Partij was landelijk gezien een voortzetting van een zeker revolutionair- of vrij-socialistisch geluid. In de Bossche politieke verhoudingen was de SP-afdeling eveneens een eigentijdse voortzetting van
een onafhankelijk en libertijns aandoende opstandigheid onder de siga343

renmakers.
Zoals de Federatie als vakorganisatie ruimte bood aan het eigene van de
Bossche sigarenmakers, zo ontpopten de SP-woordvoerders zich tot exponenten van een stroming die ruim baan maakte voor het Bossche in een
zich noemende Socialistische Partij. Dat de overgang van de SP naar de
groep Kuijpers meer het gevolg was van een gegroeide ontwikkeling dan
van schoksgewijze gebeurtenissen was daarom logisch.

344

HOOFDSTUK VI
1914-1923:
DE ZELFSTANDIGE VAKBEWEGING TEMIDDEN VAN
WERKLOOSHEIDSMISÈRE EN KATHOLIEKE DOMINANTIE

~ 1. Inleiding
In augustus 1914 was Toon Beaudoux de enige vertegenwoordiger uit
de gehele arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch die in de gemeenteraad zat. Elke raadsvergadering opnieuw ondervond hij hoe moeilijk en
frustrerend het was in een dergelijke oncomfortabele positie het 'werkmansgeluid' te laten doorklinken. Op 6 augustus vroeg Beaudoux om
maatregelen van het Bossche gemeentebestuur tegen het kunstmatig opdrijven van koopprijzen van levensmiddelen en brandstoffen. Het was de
katholieke vakbondsvertegenwoordiger bijvoorbeeld ter ore gekomen dat
"de grootste meelfabriek te dezer stede 1000~o heeft gezet op harde prijzen". De bewijzen lagen voor handen en ook een aantal kleine neringdoenden en handeLslieden hadden 75 tot 1000~0 op hun waren gezet.
Beaudoux noemde het treurig dat op deze manier de kleine burgers en
de arbeiders met weinig koopkracht werden uitgeperst. Hij stelde het Bossche college daarom voor de gemeentelijke leveranties aan
handelaren in cokes en andere brandstoffen beperkt te houden, zodat
deze niet in staat zouden zijn hun speculatiedrift bot te vieren via het aanleggen van al te grote voorraden. Ze zouden daarmee slechts de prijzen
kunnen opvoeren. Beaudoux haalde bakzeil.

Natuurlijk werd tegen het voorstel verzet aangetekend door de vertegenwoordigervan handelend's-Hertogenbosch, Bernard van Vught, handelaar in kolen. Burgemeester Van der poes de Willebois wenste al evenmin in te gaan op het toch gematigde voorstel van Beaudoux. Hij zei het
als volgt; "Wij zijn het over de grondslagen van de distributie goed eens
met de grote handelaren". In die dagen was het nog zo dat de concluderende opvatting van de aristocraat Van der poes de Willebois ook tevens
het laatste woord vormde. Beaudoux kon het ermee doen. Hij kon niet
meer de moed opbrengen iets tegen het eenzijdige handelsdenken te ondernemen. Hij stond er als enige werkmansvertegenwoordiger ook zo
machteloos voor.l
~) Notulen gemeenteraad 's-Hertogenbosch, 6 augustus 1914.
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Ruim drie jaar later nam Burgemeester Van der poes de Willebois afscheid van zijn stad in de hoedanigheid van eerste burger. Het moment
kon niet symbolischer gekozen zijn. Democratie won veld ten koste van
aristocratie en voornaamheid in de politiek. Een nieuw kiessteLsel diende
zich aan. Van der poes de Willebois was een typische vertegenwoordiger
van het aristocratische 's-Hertogenbosch. Hij was nog zo overtuigd van
de superieure bestuurskwaliteiten van zijn klasse dat hij daar ook voor uit
kwam. Cees Foppele was dat als vertegenwoordiger van de katholieke arbeidersbeweging ook allerminst ontgaan.
In zijn huldigingsartikel, verschenen in de PNHC van 17 oktober, herinnerde hij de lezer daar ook aan. De overwegend loffelijke teneur ten
spijt, kon hij het toch niet nalaten Van der poes de Willebois er nog eens
op te wijzen dat deze geen democraat was. Tussen de regels door was te
lezen dat Van der poes de Willebois niets moest hebben van politieke invloed van de arbeidersklasse.2
Krijgsman en niet alleen hij, had inmiddels zijn debuut gemaakt in de
Bossche gemeenteraad als echte werkliedenvertegenwoordiger. Onder
het nieuwe evenredige kiesstelsel zouden het er nog veel meer worden,
die zich als vertegenwoordiger van de arbeidersklasse zouden afficheren.3
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1923 was de toestand al helemaal in het voordeel van democratie en arbeidersklasse beslist. Manis
Krijgsman, nimmer zijn arbeidersafkomst verloochenend, ging een tweede ambtstermijn als wethouder in. Drie sociaal-democraten, Harry Kuijpers en enkele katholieke arbeidersvertegenwoordigers, stonden borg
voor de stem van velen onder de Bossche volksklasse.4 Cees Foppele was
inmiddels directeur van de Gemeentelijke arbeidsbeurs, een instantie
die in vakbondskring zeker niet vijandig werd bejegend.s
Werkloosheid, crisis en ondernemersreactie mochten dan inmiddels
weer hun stempel drukken op de wervingskracht van de georganiseerde
arbeidersbeweging, de democratisering had onmiskenbaar doorgezet.
~ 2. De oorlogsjaren, nauwelijks onderbroken godsvrede
De gevolgen van de Eerste Wereldoorlog voor de sociale en politieke
strijd van de georganiseerde arbeidersbeweging waren ingrijpend. Hoe
z) Provinciale Noordbrabantsch.e en 's-Hertogenbossche courant, 21 oktober 1917.
3) Het Huisgezin, 23 juli 1917.
~) Het Huisgezin, 24 mei 1923.

') GAH. Archief gemeentelijke arbeidsbeurs, 1918-1922 notulen bestuursvergaderingen.
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op deze gevolgen gereageerd werd, bepaalde voor een goed deel de positie van de verschillende vakcentrales. Het NAS solidariseerde zich zonder voorbehoud met hen, die in een belangrijk deel van het land, meer armoede en grotere sociale ellende beantwoordden met hongeroptochten
en andere radicale vormen van verzet.ó
Anders lag dit bij het NVV en de beide confessionele vakcentrales.
Naarmate duidelijk werd dat de gevolgen van de wereldbrand en de oorlog zelf langer zouden doorwerken werden deze vakcentrales beziggehouden door hun betrokkenheid bij het werk van de plaatselijke equivalenten
van het in 1914 opgerichte Koninklijk Nationaal Steuncomité. De distributie van levensmiddelen en de zorg voor de bescherming van de leden tegen de gevolgen van werkloosheid waren terreinen die constructief samenwerken met regering en lagere overheden noodzakelijk maakte.7
Eind augustus 1914 kwam minister Treub van Landbouw, Nijverheid
en Handel met zijn zogenaamde 'noodmaatregel'. Bij de gemeentebesturen werd er door deze maatregel op aangedrongen initiatieven te ontwikkelen om met vakbonden en officiële ondersteuningsfondsen de werklozen te helpen. De Jong Edz. schrijft over deze 'noodmaatregel' onder
meer: "De nieuwe steunregeling erkende de vakbonden als lichamen met
een speciale taak in de maatschappij: de taak voor de belangen van de leden op te komen in een van overheidswege georganiseerd verband. Het is
tekenend, dat het NVV, welks grondslag zozeer in de hechte organisatie
lag, hierbij zo duidelijk en zo dadelijk voor de nieuwe taak klaarstond".8
Voor De Jong Edz. werd hiermee de 'ingroei' van de vakcentrales, uitgezonderd het NAS, gesymboliseerd. Zeker ook het werk van de vakorganisaties in de diverse plaatselijke steuncomité's droeg hiertoe bij.
In 's-Hertogenbosch leidde dit tot tenminste één nieuwigheid in de
plaatselijke politieke verhoudingen: de overheid werd min of ineer gedwongen rekening te houden met de vakorganisaties. Vanaf 1914 behoorde een aantal plaatselijke vakbondsafdelingen tot die maatschappelijke organisaties waarvan in het gemeentelijk jaarverslag de ledentallen
werden vermeld. Een zekere erkenning lag hieraan onmiskenbaar ten
grondslag.y
In 's-Hertogenbosch trad in augustus 1914 een comité onder de naam

6) Roland-Holst, Kapitaal en arbeid, II.
7) Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarcieaat,184.
8) De Jong Edz., Om de plaats van de arbeid, 127.
9) Jaarverslaggemcente's-Hertogenbosch, 1914-1923.
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'Steuncomité's-Hertogenbosch' toe tot de organisatie van het'Koninklijk
Nationaal Steuncomité'.lo
Eind 1916 besloot de Bossche gemeenteraad deel te nemen aan de subsidieregeling in het kader van Treubs maatregelen. Vooral rond de problematiek als gevolg van de massale werkloosheid onder sigarenmakers
zouden vakbondsbestuurders van verschillende gezindten en gemeentelijke autoriteiten tot regelmatige en gestructureerde samenwerking geraken. Opvallend genoeg werd de plaatselijke equivalent van het Koninklijk
Nationaal Steuncomité niet samengesteld op de wijze zoaLs dat landelijk
gebruikelijk was. Geen vertegenwoordigers van de verschillende vakcentrales doch zij die de burgerij verschillend in rang en stand heetten te vertegenwoordigen, maakten deel uit van het comité. In de verdere taakvervulling werd het comité bijgestaan door parochiale subcommissies, waarin zoveel mogelijk alle gezindten waren opgenomen. Notabele katholieken
hadden de zaak steviger in handen. Van der poes de Willbois was voorzitter, A. van Rijckevorsel was secretaris en F. Rouppe van der Voort was
penningmeester. l l

Hoe het feitelijk verliep met de betrokkenheid van 'alle gezindten' is
moeilijk of niet te achterhalen. Wij houden het op'het wenselijke' dat natuurlijk officieel geboekstaafd moest worden. De katholieke organisaties
bezaten een meer dan absolute meerderheidspositie. Eigenlijk leek in
's-Hertogenbosch alleen de 'moderne' sigarenmakersbond als 'andersdenkende' organisatie voor deze nieuwe vakbondstaak berekend.
Het op het eerste gezicht toch politiek tamelijk onbeladen punt als de
practische distributie van schaarse goederen was in oktober 1918 nog te
precair voor het bestuur van de RKWB om er een vorm van samenwerking aan op te hangen met de SDAP. Oud-sigarenmakersvoorman Cees
Foppele, een man die enig maatschappelijk en politiek aanzien had verworven, was de grote pleitbezorger tegen die samenwerking.12
"Nu allerwegen de klachten over den duren levensstandaard gehoord
worden, en deze ook inderdaad heerscht, doet het ieder genoegen te vernemen, dat er toch nog wel patroons zijn, die hunne werklieden toch wel in
deze barre tijden een tegemoetkoming toekennen en hiermede in zeer grote mate de verstandhouding tusschen patroons en werklieden bevorderen". Onder de titel'Een edele daad' schreef De Katholieke Tabaksbewer-

~o) Krijgsman, Sociale maatregelen van hetgemeentebestuur, 5.
~ ~) Krijgsman, a.w., 5.
12) GAH. Archief RKWB, notulenboek bestuursvergaderingen, notulen bestuursvergadering 2 oktober 1918.
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kerin mei 1915 vol lof over een'prijzenswaardige daad' van C. Houtman,
die zijn personeel eigenmachtig een duurtetoeslag gaf.13
Er werd in de diverse vakbondsperiodieken veel geklaagd over de ellendige toestand waarin talloze sigarenmakersgezinnen in grote delen van het
land waren terechtgekomen. Het leidde in die eerste jaren niet tot daden
en initiatieven van verzet, althans niet vanuit NVV of katholieke vakbondskring. Volgens De Jong Edz. was dit niet in de laatse plaats toe te
schrijven aan de "bedenkelijke tekenen van inzinking" die bijvoorbeeld
de confessionele vakorganisaties vertoonden. "Een wereld stortte in, zo
scheen het velen, en een paniek greep hen aan. Slechts het eigen voordeel
gold nog; organisatie en solidariteit dreigden op de achtergrond te geraken," schrijft De Jong Edz. veelbetekenend over die eerste semi-oorlogsmaanden. Het naakte bestaan van de organisatie was in het geding.
Het NVV was de eerste die de schok te boven kwam. Echter, de invloed
van deze organisatie was in 's-Hertogenbosch te beperkt. Bovendien, ook
het NVV stelde de klassenvrede voorop.la
a. Een bescheiden onderbreking
Met stakingsacties, al dan niet van korte duur, onder schilders, goud- en
zilversmeden, typografen en vanzelfsprekend sigarenmakers had 's-Hertogenbosch zijn deel gekregen van de opgelaaide klassenstrijd na 1910.
De periode van rust, die na augustus 1914 ook de arbeidsverhoudingen in
's-Hertogenbosch zou domineren, kreeg in het licht hiervan iets opvallends. Tussen augustus 1914 en november 1918 zou deze langdurige arbeidsrust slechts tweemaal onderbroken worden door stakingsacties.
Naar omvang en duur van de akties gemeten ging het om zeer bescheiden
onderbrekingen. Echter, dat in beide gevallen bij het NAS aangesloten
organisaties de acties organiseerden, maakt het interessant genoeg enige
opmerkingen aan deze stakingen te wijden.

In de maand februari van het jaar 1916 ontstond onder de sjouwers en
losse arbeiders aan de oevers van de Zuid-Willemsvaart onrust. De nog
maar pas opgerichte 'Vereeniging van Werkgevers te 's-Hertogenbosch
en Omstreken', voornamelijk actief aan de oevers van de Zuid-Willemsvaart wilde meer kontrole op arbeidsbemiddeling en aanname van personeel. Voor de arbeiders was dit onaanvaardbaar. In De Arbeid, orgaan
van het NAS, had de Bossche correspondent zich bevreesd getoond dat
~ 3) De Katholieke Tabaksbewerker, 13 mei 1915.
14) De Jong Edz., a.w., 123-129.
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een dergelijke vorm van arbeidsbemiddeling, volledig en alleen in handen
van de werkgeversorganisatie, op den duur tot loondrukken en een ongewenste selektie van de meest patroonsvriendelijke werknemers zou leiden.Is
Een direct materieel belang was dus niet in het geding. Des te opvallender was het, dat hiervan toch een mobiliserend effect kon uitgaan. De
oprichting van de plaatselijke werkgeversorganisatie leidde dus eigenlijk
bijna onmiddellijk tot de oprichting van een afdeling van de 'Nederlandschen Scheeps- en Bootwerkersbond'. In meer objectieve zin is er iets te
zeggen ten voordele van het bezwaar van het NAS. Als handelsstad mocht
's-Hertogenbosch dan in de Zuid-Willemsvaart over een nijvere lokatie
beschikken, de werkgelegenheid voor groepen arbeiders zoals sjouwers,
losse arbeiders en bootslieden was nimmer aan de zekere kant. Velen onder hen moesten tijdens een periode van werkloosheid wel eens een beroep doen op een instelling als de Godshuizen. In 1918 bijvoorbeeld waren er onder de 1472 noodlijdende Bosschenaren die van deze instelling
gebruik maakten meer dan driehonderd losse arbeiders. Tevens maakten
in dat jaar 341 personen 'zonder beroep' enige tijd gebruik van de Godshuizen als filantropische instelling. Onder hen bevonden zich waarschijnlijk ook nog een aantal personen, die als sjouwer of bootwerker zichzelf,
wanneer de omstandigheden het toelieten, van iets meer inkomen voorzagen dan een uitkering van de Godshuizen bieden kon.lb
Los en onzeker was het werkverband; betrekkelijk kleinschalig van opzet was ook een aanzienlijk aantal vestigingen. Het waren geen gunstige
voorwaarden voor de ontwikkeling van een krachtige en degelijke arbeidersorganisatie. Toen de problemen inzake de arbeidsbemiddeling zich
aandienden, was er ook nog geen werkliedenorganisatie in deze Bossche
bedrijfstak geweest die in loon- of vakstrijd enig opzien had gebaard. Zo
richtte de redacteur, die in De Volksbode verslag deed van het katholiek
verenigingsleven onder de Bossche arbeiders en dat zoals eerder vermeld
met een kritische tot cynische ondertoon deed, zijn vlijmscherpe pen
meermalen op het gilde 'St. Anthoníus'. In dit gilde waren ondermeer de
losse werklieden georganiseerd, evenals kleinere categorieën arbeiders
zoals magazijnbedienden.
Nadat in oktober van het jaar 1909 de redacteur op een nogal lichtzinnige wijze was ingegaan op de feestvergadering van 'St. Anthonius' kreeg hij
het aan de stok met pastoor De Kroon. Deze was de geestelijk adviseur van
het gilde. "Het ging toch beter?", hield De Kroon de redacteur van De
15) DeArbeid, 15 apri11916.
16) AG. Verslag armwezen 1918, bijla~e.
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Volksbode voor. In een periode van overgang kon het nu eenmaal niet ineens véél beter gaan. Het was al een grote vooruitgang dat er nu tenminste
aan vakbondsgerichte zaken werd gedacht.17 Het pleidooi van De Kroon
ten spijt, St. Anthonius werd nooit tot een echt strijdbare organisatie in
's-Hertogenbosch. Van deze vereniging werd dan ook niets vernomen tijdens het tumult aan de Zuid-Willemsvaart in het voorjaar van 1916.18
"Reeds gedurende 8 weken wordt er strijd gevoerd tusschen de
transport- en havenarbeiders en hunne werkgevers hier ter stede. Deze
strijd loopt niet in de eerste plaats over het loon en de arbeidsvoorwaarden, maar over de wijziging, die de werkgevers door middel van hun Vereeniging van werkgevers te's-Hertogenbosch en Omstreken, in de aanneming van arbeidskrachten wilden brengen".
Zo richtte, in mei 1916 de afdeling van de bij het NAS aangesloten'Nederlandschen Scheeps- en Bootwerkersbond', zich tot de plaatselijke bevolking. Dat de bevolking geïnformeerd werd over de actie was geen luxe.
De actie verliep namelijk in een opvallende anonimiteit. Het Huisgezin en
de PNHC waren veel meer geïnteresseerd in de stormachtige ontwikkelingen buiten Nederland.19 Katholieke noch 'moderne' vakbondsperiodieken achtten de actie de moeite waard er enige aandacht aan te
schenken.20
Reeds in de loop van het jaar 1915 had de 'Nederlandschen Scheepsen Bootwerkersbond' een begin gemaakt met een landelijke actie tegen
een voorstel van de Amsterdamse werkgevers in het haven- en transportwezen om te komen tot een vorm van arbeidsbemiddeling. Actie, verzet
was geboden. Voor staking moest niet teruggedeinsd worden. In die geest
begeleidden de commentaren in De Havenarbeider, het orgaan van deze
vakbond, de ontwikkelingen rondom dit arbeidsbemiddelingsvoorstel.
Het bericht dat in 's-Hertogenbosch een aantal werkgevers aan de ZuidWillemsvaart zich had verenigd in een 'Vereeniging van werkgevers' was
voor het bestuur van deze kleine doch radicale vakorganisatie voldoende
reden om ook hier de ontwikkelingen nauwlettend in het oog te houden. In
diezelfde maand maart sprak de secretaris van de Scheeps- en Bootwerkersbond, L. Kelder, een aantal Bossche havenwerkers toe. Voorzover
nog nodig, ze waren al lid van Kelders bond, waarschuwde hij de Bossche

") De Volksbode, oktober 1909.
~a) DeArbeid, maart-apri11916. DeHavenarbeider, maart-april 1916.
19) Het Huisgezin, maart-mei 1916. Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche courant, maart-mei 1916.

Zo) De Transportarbeider, maart-mei 1916. De RK Transportarbeider,maart-meí 1916.
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kalk-, zand- en kolensjouwers voor de nadelige gevolgen, die van het arbeidsbemiddelingsvoorstel zouden kunnen uitgaan. Ga in strijd voor het
oude systeem waarbij voorlieden van ploegen arbeiders rechtstreeks werk
aannemen van de werkgevers, moet Kelder zijn gehoor ten slotte hebben
voorgehouden. Het was niet aan dovemansoren gericht.21
De Havenarbeider, zichzelf afficherend aLs 'propagandistisch orgaan',
meldde een aantal van vijftig stakers.22 Daarmee kwam allerminst alle bedrijvigheid aan de Zuid-Willemsvaart stil te liggen. Maar de waarschuwing
die ervan uitging was onmiskenbaar. De werkgevers moesten reageren.
Dat deden zij bijvoorbeeld naar aanleiding van een brief door Kelder in
apri11916 verstuurd aan de Bossche werkgevers. Zij zouden zich onwillig
opstellen ten opzichte van het bestuur van de scheeps- en bootwerkersbond, was Kelders voornaamste klacht nadat hij de eisen nog eens kracht
had bijgezet.23
Het was de Bossche ondernemers in het haven- en transportwezen niet
ontgaan, dat de stimulerende kracht achter de actie werd gevormd door
het hoofdbestuur van de 'Nederlandsche Scheeps- en Bootwerkersbond'.
Vandaar dat zij in de eerste helft van april nog eens nadrukkelijk te kennen
gaven slechts te willen onderhandelen met arbeiders, die rechtstreeks bij
het haven- en transportbedrijf in 's-Hertogenbosch betrokken waren.24
Kelder speelde een belangrijke rol in de actie. Dat kon door niemand ontkend worden en werd het ook niet, zeker niet vanuit de stakende vakorganisatie. Rond diezelfde tijd deed De Havenarbeider op enthousiaste toon
verslag van een geslaagde poging van Keldor om een veertiental Nijmeegse losse werklieden van onderkruiperswerk af te houden.2S Ook in het
vaststellen van de grote lijnen had Kelder een overwegend aandeel. Op 5
april had de NAS-bestuurder de stakers zover gekregen het bemiddelingsbureau van de werkgevers te erkennen als er tenminste maar inbreng
van de vakorganisatie mogelijk was. Toen daarop het afdelingsbestuur
naar het kantoor van de werkgeversvereniging aan de Lange Tolbrugstraat trok, trof inen niemand aanwezig. Een dag later zou het bestuur
van de werkgeversorganisatie zelfs negatief gereageerd hebben op de tegemoetkomende houding van de bootwerkersbond.
Op maandag 10 april vond, op verzoek van de bondsafdeling, alsnog
overleg plaats dat echter stukliep op de afwijzende houding van de werk21) DeHavenarbeider, 1 apri11916.
22) De Havenarbeider, 1916.
23) De Haveaarbeider,22 april 1916.
z4) De
Havenarbeider, 15 april 1916.
2s) De Haveaarbeider, 22 april 1916.
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geversvereniging inzake de samenstelling van de delegatie van de bondsafdeling. NAS-bestuurders noch vertegenwoordigers van de landelijke
boot- en havenarbeidersbond waren gewenst. Overleg kon volgens de
werkgevers slechts plaatsvinden met arbeiders die rechtstreeks bij het bedrijf waren betrokken. Dit ging de plaatselijke afdeling van de Haven- en
Transportarbeidersvereeniging te ver, waarop deze het overleg staakte.2ó
De staking duurde voort. Naarmate de werkgevers erin slaagden meer
werkwillígen uit 's-Hertogenbosch en andere steden te mobiliseren zagen
de stakers zich toch genoodzaakt een tegemoetkomende houding aan te
nemen.

Op 13 mei berichtte de Havenarbeider bijna opgetogen dat er dan toch
eindelijk onderhandelingen zouden gaan plaatsvinden. Daarna bloedde
de actie min of ineer dood. Zeker was dit het geval nadat een loonregeling
was overeengekomen. Het Transportbedri~f; vanaf augustus 1916 het orgaan van een nieuwe NAS-bond, die als 'Nederlandsche Federatie van
Transportarbeiders' meer arbeiders in het gehele haven- en transportwezen verenigde, erkende dat de gewraakte arbeidsbemiddeling er toch was
gekomen. De door de bond uitgeroepen boycot van het bemiddelingsbureau sloeg blijkbaar zelfs zo weinig aan, dat de eigen leden niet bij de les
konden worden gehouden. Het feit dat de loonregeling stipt werd nageleefd en het loon voortaan rechtstreeks aan de werknemers werd uitbetaald was blijkbaar voldoende voor de (ex-)stakers.27 Zij hadden niet zozeer een harde alswel een taaie en tamelijk anonieme strijd gevoerd, wat in
die tijd ook al gemakkelijk tot vroegtijdige vermoeidheidsverschijnselen
aanleiding gaf. Als afdeling van de voormalige Nederlandsche Scheeps- en
Bootwerkersbond had de 'Nederlandsche Federatie van Transport- en
Havenarbeiders' niet de kracht om zich nog lang na de staking te handhaven. Behoudens de bijna traditionele schermutselingen rond onderkruipers en werkwilligen versus stakers moet de staking een betrekkelijk rustig
verloop hebben gehad. Noch Het Huisgezin, noch de rapportage van de
gemeentepolitie in die tijd geven ons aanleiding van een andere veronderstelling uit te gaan.28 Trouwens zowel De Havenarbeider als De Arbeid
waren in hun berichtgeving, voor NAS-begrippen, ingetogen in hun toon
van schrijven.29
26) De Havenarbeider. 15 april 1916.
z7) De Havenarbeider, 13 mei 1916. Het Transportbedri.jf, 3 augustus 1916.
28) Het Huisgezin, maart-april 1916.

GA H. Oud-archief gemeentepolitie 's-Hertogenbosch, register van uitgaande brieven, maartjuni 1916.
2`') De Havenarbeider, maart-mei 1916. De Arbeid, maart-mei 1916.
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Opvallend was vooral het feit dat de plaatselijke politie zichzelf niet eens
tot extra waakzaamheid geroepen voelde. Getrouw de lijn van alledag volgend, schreef de commissaris van politie in de maanden maart tot en met
mei 1916 dat 'er op het gebied van het anarchisme geen voorvallen van
betekenis hadden plaatsgevonden' en dus niets over de actie van de boot-,
scheeps- en havenarbeiders.30 In het reeds eerder geciteerde manifest
beklaagde het afdelingsbestuur van de Federatieve Haven- en Transportarbeidersbond zich niet over politie-optreden of tendentieuze berichtgeving van Het Huisgezin. Het verloop van de actie zelf, in het bijzonder het
optreden van de plaatselijke werkgeversorganisatie, gaf het bestuur veel
meer reden tot commentaar.
De eerste novemberdagen van het jaar 1918 waren betrekkelijk koud.
Voor de werknemers van sigarenbedrijf Scheefhals-Holla was dit aanleiding om de werkgever te vragen om een kachel. Die voldeed niet aan die
wens. Om deze reden zou rond diezelfde tijd een korte staking zijn uitgebroken. Zowel in katholieke als 'moderne' vakbondsgelederen vond men
dit motief onvoldoende. Er werd aan de enkele leden van de katholieke en
'moderne' bond geen steun gegeven.
De staking, die overigens slechts een tiental sigarenmakers omvatte,
werd om die reden een actie, die volledig gedragen moest worden door de
sterk gedecimeerde afdeling van de Federatie van sigarenmakers en tabaksbewerkers. De glorietijd van de Bossche Federatieve afdeling was inmiddels alweer ruim verleden tijd. Met naar schatting veertig leden was de
Federatie, zo de onwillige houding van de werkgever al getrotseerd kon
worden, natuurlijk niet meer in staat om de actie in het middelpunt van de
belangstelling te brzngen. De plaatselijke afdeling kon de staking dan ook
ten hoogste benutten om de katholieke en 'moderne' sigarenmakersbond
weer eens scherp te bekritiseren.
Voor De Tabaksbewerker waren de perikelen een duidelijk voorbeeld
van het feit dat "door deze lieden geen rekening werd gehouden met de
behoorlijke rechtsgrond die voor de staking aanwezig was". De belangen
van de patroons waren "in hunne handen wel het meest veilig", zo suggereerde de Bossche correspondent.31 De actie zelf liep op een mislukking
uit. De enkele - geïsoleerde - stakers werden ontslagen. De ' moderne' en

3~) GAH. Oud-archief gemeentepolitie 's-Hertogenbosch, register van uitgaande brieven
1916, brief van de commissaris van politie aan de burgemeester, 2 juni 1916.

31) DeTabaksbeeuerker, 7 november 1918.
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katholieke bondsafdeling wensten niet verder te gaan dan een onderzoek
te eisen naar de ware toedracht.32
Het Huisgezin en met dit dagblad, de katholieke arbeidersbeweging,
richtten de aandacht op datgene wat als veel bedreigender werd ervaren
voor katholieke machtsposities, namelijk Troelstra's gewraakte toespraak
in Rotterdam.33 De gebeurtenissen aan het oorlogsfront werden aLs van
meer importantie ervaren. Extra bulletins en pathetische commentaren en
hoofdartikelen over een noodzakelijke vrede kregen veel aandacht. Het
kan niet anders of temidden van het publiciteitsgeweld van die dagen moet
de kleinschalige stakingsactie wel een anoniem bestaan geleid hebben.34
Naar omvang gemeten en gezien in het licht van de doorwerking naar de
Bossche samenleving was deze staking misschien niet het belangrijkste arbeidsconflict. ALs een voorbeeld van de wijze waarop in NAS-kringen gereageerd werd op de toenmalige omstandigheden is de actie echter wel
van betekenis.
b. Onderhandelen, regelmaat en beginnende werkloosheid
De arbeidsverhoudingen gedurende de oorlogsjaren werden voorzover
het 's-Hertogenbosch betrof bepaald door de nadrukkelijke wens van de
belangrijkste vakbonden om de arbeidsvoorwaarden voor langere tijd en
zo groot mogelijke groepen, ondubbelzinnig en gemeenschappelijk overeen te komen met de werkgevers.
In september 1915 gaven de gezamenlijke vakorganisaties in het sigarenbedrijf een verklaring uit. In deze verklaring verzochten de hoofdbesturen aan de leden geen loon- en andere regelingen overeen te komen
met bepaalde werkgevers, onafhankelijk van het hoofdbestuur van een
van de vier bonden. Het zou hier en daar voorgekomen zijn. De toestemming van het hoofdbestuur was nodig "omdat zij krachtens hunne functie
het best met den bedrijfstoestand en alle bijkomstige omstandigheden op
de hoogte zijn, en hiermede bij het geven hunner adviezen rekening hebben te houden".3s
Alhoewel werkgevers en werknemers in het traditionele sigarenbedrijf
dus moesten wennen aan de wens van de vakorganisaties vooral veel te
regelen, vast te leg~;en en in langer lopende contracten overeen te komen
werd het streven naar 'Collectieve Contracten' een onmiskPnbare trend.
32) De Tabaksbewerker, 14 november 1918.
33) Het Haisgezin, 1-15 november 1918.
34) Het Huisgezin, 7-15 november 1918.

as) De Katholieke Tabaksbewerker, 16 september 1915.
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Als opvolgster van het in 1913 overeengekomen Gemeenschappelijk
Program en voorloopster van de cao voor het sigarenbedrijf werd het collectief contract tot voornaamste strijdpunt. Hoe moeizaam de onderhandelingen ook verliepen, tot scherpe confrontaties leidde het niet. Zeker in
's-Hertogenbosch waren de verhoudingen er ook niet naar. In 1917 was
bijvoorbeeld het ledental van de afdeling van de radicaaLste bondsafdeling, de Federatie, gereduceerd tot ongeveer vijfendertig. De afdeling
van de 'moderne' bond telde ongeveer 190 leden. De katholiek georganiseerde sigarenmakers overvleugelden alles met meer dan 6001eden.3ó
Van nature was laatstgenoemde al niet geneigd de strijdbijl gemakkelijk
op te pakken maar zeker niet onder de vreemdsoortige toestand, ontstaan
door het Nederland-omringende oorlogsbedrijf. In november 1917
voegde het episcopaat het zijne toe aan die reserves in katholieke vakbondskring. In de katholieke vakbondsbladen riepen de bisschoppen op
"tot berusting in het harde lot dat de gelovigen treft". In het manifest
meenden de bisschoppen onder meer de gelovigen te moeten opwekken
"om de bittere beproeving die Gods voorzienigheid over ons laat neerkomen met gelatenheid te verduren. Met alle aandrang moeten wij derhalve onze geloovigen verzoeken, de Overheidsmaatregelen, al treffen ze
soms gevoelig, te eerbiedigen en zich in dagbladen en op vergaderingen
te onthouden van verbitteringwekkende critiek en van het stellen van onbillijke eischen".37
In de toenmalige getalsmatige verhoudingen was het optreden van de
katholieke afdeling van sigarenmakers al doorslaggevend geworden. De
bisschoppelijke verklaring was daarom in 's-Hertogenbosch allerminst
aan dovemansoren gericht. De Katholieke Tabaksbewerker richtte de inhoud van zijn kolommen, naarmate de oorlogsjaren vorderden, ook
steeds meer begripvol op de problemen die het sigarenbedrijf teisterden.
De ontregelde toevoer van grondstoffen en uiteindelijk de steeds grotere
afzetproblemen leidden tot gedwongen arbeidstijdverkorting en vooral
na 1918 tot werkloosheid.
Hoe groot de nood onder de sigarenmakersgezinnen ook was, hoe
sterk ook het verlangen was naar goede 'collectieve contracten', gematigdheid was troef. Zo waren in mei 1916 de vier vakorganisaties akkoord
gegaan met uitstel van behandeling van het Collectief Contract, nadat een
duurtetoeslag van 10~o was overeengekomen. De werkgevers beriepen

36) Jaarueralaggemeeate 's-Hertogenbosch, bijlage
Q.
37) De Katholieke Tabaksbewerker, 8 november 1917.
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zich op de bijzondere toestand aLs gevolg van de oorlog. De begripvolle
houding van, in het bijzonder, de katholieke sigarenmakersbond was hun
daarom zeer welkom.
De dreiging van werkloosheid, zeker na 1917 een belangrijk gegeven,
vergrootte eerder de geneigdheid om in overleg te regelen. In maart
1917 meldde De Katholieke Tabaksbewerker dat er in de voorafgaande
maand meer dan 4000 manuren waren weggevallen als gevolg van produktie-afval in 's-Hertogenbosch. De crisis in aanvang werd vanaf dat
moment dus voelbaar in deze stad. De gedwongen arbeidstijdverkorting
leidde ook in 's-Hertogenbosch tot een merkbare loonachteruitgang voor
een aantal sigarenmakers. Vooralsnog was het geen aanleiding tot meer
strijdbaarheid.38
c. 'Moderne' sigarenmakers 1914-1918

In december 1917 was De Sigarenmaker als orgaan van de NVV-sigarenmakersbond sinds lange tijd weer eens wat optimistischer van toon
over de gang van zaken in de Brabantse sigarencentra. Er was sprake van
enige groei van de bond in het zuiden en ditmaal was er zelfs in 's-Hertogenbosch sprake van een lichte vooruitgang. Enkele jaren lang had de
'moderne' afdeling in's-Hertogenbosch te kampen gehad met de nadelige
gevolgen van de Federatieve staking in 1914. Bovendien was de katholieke tegenhanger gegroeid in zelfbewustzijn en daardoor in aantal. Reden
om de Bossche afdelingsbestuurders de schuld te geven van de stagnatie
in deze stad was er daarom niet.
"Laat ons volstaan met te zeggen, dat wij over het algemeen niets dan lof
hebben voor het werken van onze bestuurders daar wij hen zelfs geen
standje durfden geven als zij slechts de eenmaal door hen bereikte hoogte
konden handhaven. Laat staan, nu zij ons nog groei te zien geven",
schreef de redacteur van De Sigarenmaker veelbetekenend.39
In de jaren 1916-1917 was het de Bossche afdeling van de 'moderne'
sigarenmakersbond lang niet slecht vergaan. Het ledental was van 74 opgelopen tot omstreeks 175.40 Dat de stijging ten dele was terug te voeren
tot de grotere werkloosheidsdreiging was wrang, maar het is ook een aanwijzing voor de volgroeidheid van de 'moderne' sigarenmakersbond in 'sHertogenbosch als belangrijkste NVV-vertegenwoordiging.
38) De Katholieke Tabaksbewerker. 15 maart 1917.
a9) De Sigarenrnaker, 12 december 1917.
~) De Sigarenmaker, 19 december 1917.

357

Aangemoedigd door het deelgenootschap aan het NVV had de'moderne' sigarenmakersbond, zeker na de succesvolle strijd voor het Gemeenschappelijk Program, veel werk gemaakt van datgene wat de maatschappelijke zekerheid van de georganiseerde sigarenmaker kon vergroten. De
hardnekkige en bijna continue actie voor het Collectief Contract was daarvan een voorbeeld. Onder invloed van Treubs maatregelen op het gebied
van de werkloosheidsverzekering hadden de belangrijkste NVV-bonden
zich een naam en faam verworven in dit bepaalde aspect van de belangenbehartiging, die zeker wervend en propagandistisch werkten. De versterking van het ledental werd ook in alle openheid in verband gebracht met
de crisis in het sigarenbedrijf, die nu ook de Bossche sigarenmakers ernstig begon te treffen.a~
Dat in een stad als 's-Hertogenbosch met een dominant en als vanzelfsprekend aanwezige katholieke vakorganisatie een dergelijke vooruitgang was geboekt, stemde de 'moderne' sigarenmakersbond tot grote tevredenheid. In een stad met zo'n overdaad aan katholieke maatschappelijke organisaties en instellingen was de keuze voor een'andersdenkende'
organisatie er een van een weloverwogen karakter. Na Eindhoven, hoe
kon het inmiddels anders, was 's-Hertogenbosch de grootste afdeling van
de ' moderne' sigarenmakersbond in het Zuiden van het land. Ook in relatieve zin was de vooruitgang van de Bossche afdeling opmerkelijk. Aan het
begin van 1916 telde de afdeling 741eden. In 1918, twee jaar later, was
dit aantal uitgegroeid tot 200.a2

De redacteur die de dankbare taak toeviel de vooruitgang in het Zuiden
te becommentariëren, schreef deze toe aan het volgende: "De organisatie
is beter geworden; tal van administratieve maatregelen, dit jaar ingevoerd, hebben ons aanzien verhoogd en het inwendige tevens versterkt,
zoodat wij overal en tegenover iedereen voor den dag mogen komen,
waardoor onze invloed ook meer zal stijgen".a3
Met de getalsmatige toename van de Bossche afdeling nam ook haar betekenis voor de organisatie als geheel toe. Bovendien waren de bijzondere
ervaringen van de Bossche sigarenmakersbeweging van dien aard, dat deze de landelijke aandacht zeker rechtvaardigden. Dat ondervond bijvoorbeeld A. Spermon, die in juli 1917 namens zijn afdeling het buitengewoon
congres van de 'moderne' sigarenmakersbond in Amsterdam bijwoonde.
Hij kreeg er alle aandacht voor zijn bijdrage. In een tamelijk uitvoerig ver~~) DeSigarenmaker, 1917.
42) De Sigarenmaker, 29
juni 1918.
43) De Sigarenmaker, 29 juni 1918.
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haal bracht hij hulde aan het hoofdbestuur, richtte zijn gram op die talrijke
Bossche patroons die zich zo onwillig opstelden ten opzichte van zowat alle
redelijke verlangens van de vakorganisaties in 's-Hertogenbosch. Of het
nu om de uitbetaling van ziekengeld of de doorbetaling van erkende feestdagen ging, op alles was het antwoord een bot'neen'.
Om deze redenen maar ook vanwege de slechte ervaringen met de arbitrage rond het Gemeenschappelijk Program in 1913 sprak Spermon zich
nog eens onomwonden uit tegen een nieuwe vorm van arbitrage nu in verband met de patstelling inzake het collectief contract. De herinneringen
aan het 'gemarchandeer' van de katholieke bondsbestuurders lag de Bossche sigarenmakers, rooms-katholiek of anderszins georganiseerd, nog
vers in het geheugen, aldus Spermon.44
In januari 1917 was er het eerste bericht in De Sigarenmakerdat duidde
op problemen in het Bossche sigarenbedrijf. Op verschillende fabrieken
was de werktijd teruggebracht tot vijf dagen. Een navenante loonsachteruitgang was het gevolg terwijl de prijzen sinds het begin van de mobilisatie
met zo'n 40 à 500~o gestegen waren. "Wij zouden nog tal van feiten kunnen aanvoeren over de armoede welke op het oogenblik onder deze arbeiders wordt geleden".4s

De verslechtering in de toestand van de arbeidende klasse in 's-Hertogenbosch leidde overigens niet tot maatschappelijk verzet. De uitval van
de export naar Duitsland en Scandinavië, prijsverhogingen, het gebrek
aan tabak als gevolg van het oplaaien van de duikbootoorlog, de opkomst
van talrijke malafide sigarenbedrijfjes en de problemen van een aantal gevestigde bedrijven gaven de vele (gedeeltelijk) werkloze sigarenmakers
eerder een gevoel van overbodigheid dan van opstandigheid. Het gevoel
van verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de gehele bedrijfstak leidde er zelfs toe dat de gezamenlijke vakorganisaties zich in het
voorjaar van 1917 inzetten voor een uitvoerverbod van tabak.~ó
In diezelfde tijd was de actie inzake het Collectief Contract in volle gang.
Meer dan vroeger werd deze actie echter gevoerd door middel van conferenties tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, via correspondenties en hier en daar door middel van fabrieksvergaderingen.
Op 12 mei 1917 werd dat nog eens bevestigd in De Sigarenmaker. De
activiteiten van bestuurders hadden zich verlegd van het leiden van demonstratieve acties en stakingen tot het voeren van overleg, het begeleiaa)

De Sigarenmaker, 7 juli 1917.
as) De Sigarenmaker, 6
januari 1917.
ab) De Sigarenmaker, 8 mei 1917.
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den van fabrieksvergaderingen en het voeren van een steeds omvattender administratie ten behoeve van werklozenuitkeringen.
's-Hertogenbosch, toch allerminst de grootste afdeling van de 'moderne' bond was met zes fabrieksvergaderingen en twintig conferenties met
omwillige patroons een van de plaatsen waarin die nieuwe trend ten volle
tot uitdrukking kwam.47
Tot het organiseren van 'hardere' vormen van verzet kwam de Bossche
afdeling gedurende die oorlogsjaren niet. De oorlogsomstandigheden
waren er niet naar, de verhoudigen in de stad ook niet, veranderd was er
daarbij ook zeker iets in de 'cultuur' van de vakbeweging. De onderhandelingstafel werd steeds belangrijker. In het bijzonder de actie rond het
Collectief Contract ondervond hiervan de gevolgen. De geweldige prijsstijgingen veroorzaakten een relatieve inkomensachteruitgang in vele sigarenmakersgezinnen; dit noopte de hoofdbesturen van de vakorganisaties
ook min of ineer tot de bereidheid 'looneisen' te laten prevaleren boven
een snelle invoering van een Collectief Contract. Tussen 1916 en 1918
werd op die wijze verscheidene malen het Collectieve Contract'afgekocht'
door middel van loonsverhogingen, die aanzienlijk waren omdat ze het
ook moesten zijn. Van de 'modern'-georganiseerde sigarenmakers in
's-Hertogenbosch werd daartegen geen protest vernomen. Ook in deze
stad was de nood gestegen. Een publiek geheim was het bovendien dat ook
'modern'-georganiseerde sigarenmakers zichtbaar moesten wennen aan
de toegenomen regelgeving. Hoe gemakkelijk en verleidelijk was het niet
om de marges van de bedrijfstak te benutten voor aanvulling van het eigen
loon. Met de problemen in het reguliere sigarenbedrijf nam ook de geneigdheid toe door clandestiene bedrijvigheid inkomensverval het hoofd
te bieden.~8

Ook de woelige novemberweek in 1918 bracht de 'moderne' sigarenmakers in 's-Hertogenbosch niet in het geweer. Gegeven de afhoudende
verklaring die het landelijk N V V-bestuur aan het adres van TroeLstra had
gericht was dat niet verwonderlijk. In Amsterdam gaf het N VV, na een hele dag in besloten zitting te hebben vergaderd, de tekst van een motie aan
de openbaarheid prijs waarin men zich uitdrukkelijk achter het program
van eisen stelde, dat in de nacht van zondag op maandag was geformuleerd. In diezelfde verklaring nam men nadrukkelijk afstand van

~7) De Sigarenmaker, 12 mei 1917.
~8) De Sigarenmaker, 1918.
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TroeLstra's redevoering.49 Dat laatste deed ook Oudegeest. Beleefd doch
duidelijk wees hij Troelstra's inschatting van de machtsverhoudingen in
Nederland aan het eind van de Eerste Wereldoorlog af. Instemmend citeerde hij het jaarverslag van het NVV over 1918. Daarin stond onder
meer: "Wanneer wij de beweging en hare resultaten overzien, kan niet
worden ontkend, dat de opzet, waarbij in het openbaar gesproken en gehandeld werd in strijd met de opvattingen en besluiten der aangewezen organisatorische instanties ten gevolge heeft gehad, dat het de regeering mogelijk werd, alle niet-revolutionaire elementen tot een 'contra-revolutionair' blok te vereenigen, waardoor meer geweigerd kon worden dan bij
een volkomen overeenstemming tusschen de besluiten der besturen en de
in het openbaar gekozen stelling van den aangewezen woordvoerder het
geval zou zijn geweest".so

De Sigarenmaker sloot zich aan bij het NVV-standpunt. Troelstra had
zich vergist en was de grenzen te buiten gegaan van wat hij als hoofd der
politieke arbeidersbeweging mocht zeggen. "De nadelen welke hieruit
zijn voortgevloeid zullen echter voldoende worden geneutraliseerd door
de lessen welke we uit het gebeurde kunnen trekken". Voor de'moderne'
sigarenmakersbond was het echter ook duidelijk dat de kracht van de moderne arbeidersbeweging was gegroeid. "Een woord van Troelstra, één
verklaring van het NVV of de hele santekraam komt in beweging".sl
'En nu verder?', was de titel van een artikel dat op 14 december de
voorpagina van het blad sierde. Met veel sarcasme werden de 'oranjehetze', optochten, burgerwachten en Biddag becommentarieerd. "Men heeft
de kerkelijke arbeiders weer blij gemaakt met 'het land van belofte' en
nu. .. afgeloopen is de actie voor koningin en vaderland, het klatergoud
van St. Boerenbedrog is tot nader order op den zolder geborgen en begint
het leven weer van voren af aan". Het NVV en de daarbij aangesloten
bonden hadden het beter begrepen. De eisen, geformuleerd tijdens de revolutiedagen en als 'program' geaccepteerd op een gezamenlijk congres
met de SDAP op 16 en 17 november in het Circusgebouw aan het Stationsplein te Amsterdam, stonden op talloze protestbijeenkomsten centraa1.52

Of zo'n meeting ook in 's-Hertogenbosch plaatsvond, daarover laat De
Sigarenmaker zich niet uit. Het hiervoor geciteerde artikel maakte overi~9) De Sigarenmaker, 16 november 1918.
so) pudegeest.
De Ceschiedenis der zelrstandige vakbeweging in Nederland. [I, 102.
s~) DeSigarenmaker, 1ónovember 1918.
s2) De Sigarenmaker, 14 december 1918.
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gens wel duidelijk dat de reactie van katholieke zijde hard was en hier en
daar werkte als een voedingsbodem voor gewelddadig optreden ten opzichte van socialistisch- of modern-georganiseerden.s3
d. Vakbondsactiviteit buiten het sigarenbedrijf 1914-1918
Voor de verhoudingen in het Bossche sigarenbedrijf mocht het jaar
1914 dan in dubbel opzicht een markeringspunt zijn, het vakbondsleven
in andere Bossche bedrijfstakken zou er nauwelijks of niet door beroerd
worden. Wat al gegroeid was, ontwikkelde zich verder. Meer concreet; tegenover een onomstreden machts- en meerderheidspositie van de katholieke organisaties stond een zeer bescheiden ontwikkeling van de vakbondsafdelingen, welke de'moderne' of onafhankelijke vakbeweging vertegenwoordigden. Oorlogs- of semi-oorlogsomstandigheden brachten
hierin geen verandering of het moest zo zijn dat in een enkele bedrijfstak
de katholieke vakbeweging nog dominanter zou worden. Verwijzend naar
voorgaande bladzijden behoeft het geen betoog meer dat daarvan een matigende invloed op de arbeidsverhoudingen uitging.
Katholiek georganiseerd zijn was vanzelfsprekends4. De bewegingen en
ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, waren voorzover Bossche werkgevers- en vakbondsvertegenwoordigers er rechtstreeks
bij betrokken waren, een katholieke aangelegenheid.
In januari 1914 was de eerste cao in het grafisch bedrijf tot stand gekomen. Dit was geen absoluut grenspunt tussen ongeregeldheid en regelmaat op het gebied van de arbeidsvoorwaarden. Waarschijnlijk hadden
werknemers en werkgevers ook na januari 1914 nog enige tijd nodig om te
wennen aan de nieuwe toestand. Blijkens berichten in Het Orgaan,
spreekbuis van de katholieke typografenbond, ging het de eerste tijd erg
moeizaam. De gebeurtenissen als gevolg van het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog brachten via mobilisatie en onzekere toekomstverwachtingen de bedrijfstak in een zekere chaos. Dat schrijft bijvoorbeeld de katholieke hoofdbestuurder Leijn in diens gedenkboek van de katholieke grafische bond.ss
De belangrijke stijging van de prijzen van de eerste levensbehoeften
leidde ertoe, dat de aandacht van de verantwoordelijke bestuurders en onderhandelaars vooral werd opgeëist door de loonbepalingen in de jonge
'3) De Sigarenmaker, 14 december 1918.
s}) Jaarverslaggemeente 's-Hertogenbosch 1917, bijlage Q.
ss) Leyn. Vanstrevea enstuwen, 127.
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De rechtspraakcommissie, op grond van diezelfde cao tot stand gekomen, had handenvol werk om de talrijke misverstanden, conflicten en
naar boycot riekende akkefietjes op te lossen. In 's-Hertogenbosch was er
voor deze commissie genoeg te doen. In december 1914, alweer bijna een
jaar na de afsluiting van de cao, waren er bijvoorbeeld problemen bij het
toonaangevende grafische bedrijf van Arkesteijn. Naar eigen goeddunken
zou de bedrijfsleiding de werktijden aanpassen al naar gelang drukte of
slapte in het bedrijf.5ó In januari 1915 kwam daar nog eens bij dat gehuwde werknemers ontslagen werden omdat machines het werk overnamen.57
Nog voor de ontregelende invloed van de Eerste Wereldoorlog zich had
kunnen doen gelden beklaagde het doorgaans ingetogen Orgaan zich over
het feit dat in 's-Hertogenbosch zo weinig bedrijven de afspraken uit het
eerste collectieve contract nakwamen. Met de mond en in geschrifte
mochten de katholiek georganiseerde patroons zich dan positief uitgelaten
hebben over een groot aantal verlangens van de vakorganisaties, in de
praktijk stelden de patroons zich aanzienlijk gereserveerder op. Schreef
men dit in apri11914,'g nog twee jaar later liel men zich in kringen van het
katholiek gilde 'St. Leonardus' negatief uit over de aanzienlijke loonverschillen tussen Brabant en het gebied boven de rivieren. Tot actie gaf dit
geen aanleiding.

Het tegendeel was het geval. Met enige regelmaat drong tot de kolommen van Het Orgaan de klacht door dat de leden in de op één na ('s-Gravenhage was de grootste) grootste afdeling van de 'Roomsch Katholieke
Grafische Bond', niet of nauwelijks tot activiteit te brengen waren. Dat de
ledenvergaderingen van de afdeling slecht bezocht werden was al moeilijk
te accepteren, maar zelfs personeelsvergaderingen waar de verlof- en vakantieregeling ter sprake zou komen leverden in de loop van 1914 een
zeer slechte opkomst op.sy
Op 1 juli 1915 vierde'St. Leonardus' zijn 21-jarig bestaan met een jaarfeest. De toestand op de bedrijven en in het bijzonder de positie van de
werknemers als gevolg van de moeilijke semi-oorlogsomstandigheden
kregen nauwelijks of geen aandacht. Herderlijke toespraken van vooraanstaande geestelijken bepaalden de inhoud van deze feestelijke bijeenkomst.~~
'6) Het Orgaan 24 december 1914.
s' ) Het Orgaaa, 21 januari 1915.
se) Het Orgaaa, 23 april 1914.
s9) Het Orgaaa,4 juni 1914.
6~) Het Orgaaa,7 juli 1914.
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De stijgende nood, ook onder talrijke typografengezinnen als gevolg van
de gestegen kosten van levensonderhoud, kon niet verhinderen dat het katholiek typografengilde in die oorlogsjaren geen enkele maal tot het initiatief kwam om bij de plaatselijke werkgevers aan te kloppen voor een duurtetoeslag. In april 1916 sprak het bestuur van 'St. Leonardus' zich uit tegen zo'n duurtetoeslag - zonder-meer. Meer loon moest verdiend worden
of in het nieuwe collectieve contract geregeld worden. Anders zou zo'n
duurtetoeslag te gemakkelijk als gunst kunnen worden beschouwd.ót
Merkwaardig genoeg liet de correspondent van het Bossche gilde in
Net Orgaan alle terughoudendheid varen in zijn dankbetuigingen aan
goedgeefse patroons, die zèlf duurtetoeslagen aan het personeel toekenden. In die stijl sprak men over een "daad van menschlievendheid" toen
de fa. Teulings zich in augustus 1917 over een zieke werknemer ontfermde door hem tijdens ziekte toch steeds f 10,- per week uit te keren.62 De
eis of beter het verzoek tot het uitbetalen van duurtetoeslagen liet men
over aan de bescheiden ANTB-afdeling.ó3 Dat deze er geen succes mee
had onder de Bossche omstandigheden spreekt voor zich. De werkgevers
behoefden geen ontladingen van opstandigheid te vrezen van de doorgaans gezagsgetrouwe, overwegend katholiek georganiseerde typografen.
Eerst in de loop van 1918 richtte de RK Typografenbond zich op de eis
van duurtetoeslagen. De woelingen en uitingen van opstandigheid en radicalisering onder een groot deel van de arbeidersklasse in belangrijke delen van het land zullen daaraan niet vreemd geweest zijn. Bovendien was
de dagelijkse nood erg hoog gestegen. 6a

In september 1918 riep de Bossche correspondent onder het pseudoniem Jan Snuffel het hoofdbestuur op in's-Hertogenbosch actie te ontwikkelen voor een vergelijkbare loonontwikkeling als in de rest van Nederland.~' De grote afdeling was daartoe blijkbaar niet zelf in staat.
De voorspoedige ontwikkeling van het ledental van de katholieke afdeling van de Typografenbond was minder het gevolg van een inspirerende
actie van de afdeling. Meer ligt de verklaring voor de hand dat het verplichte lidmaatschap zoals dat in de cao van januari 1917 overeengekomen was, 'St. Leonardus' de ledenwinst heeft gebracht, die deze tot
grootste afdeling van de katholieke typografenbond maakte. Het lidmaat-

`'' ) Het Orgaan. 20 april 1916.
~'~) Het Orgoan, 9 augustus 1917.
~''3) Her Orgaan, I6 augustus 1917.
6~) Het (hgaarz, 19 september 1918.
~'') Het Orgaarz, 26 september 1918.
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schap van een katholieke bond was een welhaast vanzelfsprekende keus in
een stad waar het grafisch bedrijf zo nauw verbonden was met de groei en
betekenis van de katholieke pers.
e. Goud- en zilversmeden als voorbeeld voor anderen
De meeste bedrijfstakken ontkwamen, na een korte pauze tijdens de
eerste oorlogsjaren, niet aan de eis van de vakorganisaties het instituut cao
in te voeren. De vakstrijd verlegde zich van de straat naar de groene tafel.
Opnieuw zouden we de toestand in het goud- en zilverbedrijf tot model
kunnen verheffen voor hetgeen zich in andere bedrijfstakken afspeelde.
Dat de Bossche goud- en zilversmeden, onder aanvoering van de RK
bond, zich hadden laten meetrekken in de vooroorlogse stakingsbeweging, gaf de kentering in deze ambachtelijke bedrijfstak al aan. In de vaart
van de cao-beweging zouden de goud- en zilversmeden zich al evenmin
onbetuigd laten.
Onder aanvoering van Manis Krijgsman die zijn woning in Hoorn had
verruild voor een in de Maaslandstraat te 's-Hertogenbosch, ontwikkelden de katholiek georganiseerde goud- en zilversmeden zich tot de actiefsten onder de Bossche metaalbewerkers. Niet meer dan twintig leden
telde het Metaalbewerkersgilde 'St. Eloy' in 1914. Het orgaan van de Nederlandschen Roomsch-Katholieken metaalbewerkersbond, De RK Metaalbewerker kon omstreeks die tijd veel schrijven over activiteiten van
aangesloten metaalbewerkersverenigingen. Over noemenswaardige activiteiten van de Bossche metaalbewerkers viel weinig of niets te vermelden.~b
Het Bossche metaalbewerkersgilde was nog in veel opzichten hetzelfde
zorgenkind dat de vereniging voor 1910 vormde.ó7 De RK Metaalbewerker bevatte eerst berichten uit 's-Hertogenbosch, toen De Hazepoot als
zelfstandig orgaan van de 'RK bond voor goud- en zilverbewerkers' opgehouden had te bestaan. Op 22 augustus 1914 werden de katholiek georganiseerde goud- en zilversmeden in de rubriek 'Hazepoot' verwelkomd in de gelederen van de katholieke metaalbewerkersbond.~s Krijgsman had zijn zin gekregen. Zijn jarenlange consequente pleidooien voor
aansluiting van de goud- en zilversmeden bij een krachtige, centraal en

~) De RK Metaalbewerker, 22 augustus 1914.
6') De Volksbode, 1905-1910.

~) DeRKMetaalbewerker, 22 augustus 1914.
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landelijk geleide vakorganisatie in het metaalbedrijf waren dus niet aan
dovemansoren gericht geweest.
De RK metaalbewerkersbond moet ook verheugd geweest zijn met deze
ontwikkeling. Eindelijk gebeurde er iets in's-Hertogenbosch. Terwijl echter elders in het land de diverse metaalbewerkersverenigingen van katholieke origine zich als eersten aansloten bij de nieuwe bond, lag dat in
's-Hertogenbosch anders. De Bossche goud- en zilversmeden waren
reeds enkele maanden georganiseerd in de Katholieke Metaalbewerkersbond, toen het metaalbewerkersgilde 'St. Eloy' volgde.~9
Dat de goud- en zilversmeden in de Bossche afdeling vooralsnog de toon
zetten blijkt ondermeer uit de publicaties in de rubriek Hazepoot in De RK
Metaalbewerker. Geen activiteit van goud- en zilversmeden betekende
voorlopig ook geen bericht uit 's-Hertogenbosch.7~
In januari 1915 vond de eerste ledenvergadering van de Bossche afdeling van de Katholieke Metaalbewerkersbond plaats. Manis Krijgsman
werd er gekozen tot nieuwe voorzitter. Op de voornamelijk door goud- en
zilversmeden bezochte vergadering moet hij zich als vanouds thuis gevoeld hebben.~i
Als er geschreven werd over onwillige werkgevers, moeizame loononderhandelingen of landelijke acties dan betrof het tot na 1918 steeds de
goud- en zilversmeden.72 Hoe voortvarend de landelijke bond zich ook
ontwikkelde, van 31721eden in 1914 tot meer dan 5000 in januari 1916,
de bijdrage uit 's-Hertogenbosch was steeds zeer beperkt. De ongeveer
tachtig leden, die de afdeling aan het eind van 1916 telde, werden nog
steeds aangevoerd door de goud- en zilversmeden.73 Krijgsmans persoonlijkheid en zeker ook de bijdrage van de goud- en zilversmeden aan
de Bossche afdeling vonden in januari 1915 erkenning in het feit dat hij
bezoldigd bestuurder werd van de RK metaalbewerkersbond.74

Voorzover de actie voor een nieuwe cao in 's-Hertogenbosch aanleiding
gaf tot commentaar was het de activiteit inzake een collectief arbeidscontract voor de goud- en zilverindustrie. Even dreigde er zelfs een staking,
toen in november 1918 de firma Jonkergouw zich onwillig toonde in de
naleving van de eerste echte cao voor het goud- en zilverbedrijf. De firma

h`~) De HK Metaalbewerker, 3 oktober 1914.
'~) De fZK Metaalbetuerker, 1915-19 ] 7.

`~) DeRKMetaalbewerker, 26 januari 1915.
'~) DeRKMetaalbewerker, 1914-1918.
-~) Diocesane bond van RK W'erkliedenvereenigingen,jaarboekje 1917, 33.
';) DeRKMetaalbewerker, 26 januari 1915.
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Jonkergouw kreeg in die dagen zelfs te maken met een ultimatum dat overigens niet behoefde te worden geëffectueerd. De firma kwam terug op
haar onwillige houding.7s
Aan het eind van de jaren twintig herinnerde een kroniekschrijver van
de RK Metaalbewerkersbond zich - nog steeds - dat de inbreng van de
Bossche goud- en zilverbewerkers in de jaren voor 1920 van doorslaggevend belang was voor het functioneren van de plaatselijke metaalbewerkersafdeling. Definitieve terugval van het Bossche goud- en zilverbedrijf
was onder die verhoudingen ook een gevoelige aderlating. We laten de
kroniekschrijver hier zelf aan het woord: "De goud- en zilverindustrie
waarin zeer velen van onze leden arbeid vonden, is totaal afgetakeld;
slechts enkele ondernemingen wisten zich op kleinere schaal staande te
houden. Voor wat verder het kleinbedrijf in Den Bosch betreft is de
toestand allesbehalve gunstig te noemen. Wij houden ons ervan overtuigd
dat indien de arbeiders in het loodgietersbedrijf, burgersmeden- en electronisch bedrijf een beter gebruik van de organisatie maakten, hier zeer
veel verbeteringen te verkrijgen zouden zijn. Thans moeten wij werkloos
toezien, omdat de arbeiders zelve aan de organisatie hun medewerkering
onthouden".76 De opkomst van Henri Grasso's koeltechnische industrie
aan de Bossche Parallelweg leidde pas tot een grotere invloed van de'echte' metaalbewerkers.77

In januari 1914 telde de bij het NVV aangesloten'Algemeene Nederlandsche Metaalbewerksbond' S793 leden. Aan het eind van 1917 was
dit aantal uitgegroeid tot 153131eden en 1707 aspirant-leden. De toegenomen betekenis van de metaalindustrie kwam daarin tot uitdrukking,
maar ook de innerlijke kracht van de 'moderne' metaalbewerkersbond.
De kroniekschrijver van deze bond wees daarbij, met nauwelijks ingehouden trots, op de degelijke en voor die dagen uitgekiende organisatie. Min
of ineer zijdelings roerde hij ook de aansluiting van bijvoorbeeld de Gouden zilverbewerkersbond aan die zich in 1917 met 3981eden bij de grote
broer voegde. Als belangrijkste oorzaak van de explosieve groei noemde
hij het sterke aantrekkings- en bindmiddel: de uitkering bij werkloosheid.78
Tijdens de Eerste Wereldoorlog lag het hoogtepunt van de Bossche af's) DefUCMetaalbewerker, november 1918.
''~) RK Metaalbewerkersbond St. Eloy. Onze bond, zijn werk en zijn streven, 135.
'') RK Metaalbewerkersbond St. Elov, a. w., 136.
's) Van der Houven, Een halve eeuw, 136-137.
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deling van de A NM B in het eerste half jaar van 1917. In april van dat jaar
waren 44 metaalbewerkers lid van de 'moderne' bond. Ook hier werden
de getallen positief beïnvloed door de aansluiting van de algemeen of neutraal georganiseerde goud- en zilverbewerkers. Deze groep zorgde in die
eerste tijd net zoals hun katholieke georganiseerde collega's voor een stimulans van het afdelingsleven van de moderne metaalbewerkersbond in
's-Hertogenbosch.
In augustus 1918 werd de Bossche ANMB-afdeling geconfronteerd
met een episcopale uitspraak. De plaatselijke afdeling van de katholieke
bond zou een gecombineerde bijeenkomst houden met de ANMB-afdeling. Inzet was de toestand in het goud- en zilverbedrijf. Op het allerlaatste
moment werd de bijeenkomst verboden door bisschoppelijk ingrijpen.7y
Eigenlijk dichtte men de Bossche AN M B-afdeling hiermee meer betekenis toe dan strikt genomen nodig was. Ook de in het NVV georganiseerde Bossche metaalbewerkers zouden eerst meer van zich doen spreken
toen Grasso verder uitgegroeid was.80
f. De bouwvakken
Een van de Bossche bedrijfstakken, die in de loop van 1918 met werkloosheid op meer omvangrijke schaal te maken kreeg, was de bouwnijverheid. De schaarste aan bouwmaterialen had tot een enorme prijsopdrijving geleid. Dit had weer gevolgen voor een reeks van bouwactiviteiten.
Het plaatselijk steuncomité zou in die dagen veel steun hebben verleend
aan in nood geraakte bouwvakarbeidersgezinnen.gl
De werkloosheid of zelfs maar de dreiging ervan had in verscheidene
bedrijfstakken tot grotere ledenaanwas van de vakorganisaties aanleiding
gegeven. Hoewel sterk in de meerderheid hadden de katholieke gildes in
het Bossche bouwbedrijf niet de naam van strijdbare organisaties. Dat er
na 1917 enige groei tot uiting kwam in deze gilden was voornamelijk toe te
schrijven aan de doorwerking van de nieuwe werkloosheidsregeling, uitgedacht door Treub.82 Omstreeks 250 arbeiders in het Bossche bouwbedrijf waren halverwege 1917 georganiseerd in respectievelijk: het houtbewerkersgilde 'St. Joseph', het schildersgilde 'St. Lucas' en het kalk- en
steenbewerkersgilde 'de H. Vier Gekroonden'.83
7y) De Metaalbewerker, 31 augustus 1918.
Ro) Van der Houven, a.a~., 138.
A~ ) Kamer van Koophandel, jaarverslag1918, algemene beschouwingen.
R2) Diocesane bond van RK W erkliedenvereenigingen, jaarboekje 1918.
e3) Diocesane bond van
RK Werkliedenvereenigingen, jaarboekje 1918.
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Ook in relatie tot de stemming in landelijke katholieke vakorganisaties
was die onder de leden van de Bossche gilden lauw te noemen. Nadat in
mei 1917 de basis werd gelegd voor één centrale Rooms-Katholieke
Bouwvakarbeidersbond volgden de Bossche gilden slechts schoorvoetend. En alles was nog wel zo "Systematisch en weloverdacht voorbereid
zonder enige overhaasting".~`~
Maar ook rond het ontstaan van deze centrale katholieke vakorganisatie
waren heel wat conflicten uitgevochten. Was de verdeelde bouwvakbeweging voor het conservatievere deel van de geestelijk adviseurs niet gemakkelijker in de hand te houden? Dat het toch tot deze ene katholieke bouwvakarbeidersbond kwam, is niet los te zien van de oprichting van een Algemeene Bouwvakarbeidersbond eerder in 1917.~'

Tekenend voor het lage ambitieniveau van de katholiek georganiseerde
werknemers in de Bossche bouwgilden was dat van hen in al die jaren dat
dit conflict speelde weinig of geen tegendraadse geluiden werden gehoord richting conservatief georiënteerde bestuurders of geestelijken.
Behoudens enkele kritische bestuurders in het gilde van kalk- en steenbewerkers maakte niemand in bouwkringen het de meer conservatieve
richting in de katholieke organisaties van arbeiders echt lastig.~~
In mei 1916 werd een collectief contract gesloten tussen de 'RK patroonsorganisatie in het bouwbedrijf en de katholieke timmerliedenbond
in gezamenlijkheid opererend met de RK kalk- en steenbewerkersbond.
Een verhoging van het uurloon, een maximum voor de duur van de arbeidsdag en een betere betaling van overwerk waren de zichtbare resultaten. Volgens de berichtgever in Het Huisgezirti was geen van de 'moderne' bouwvakorganisaties bij de onderhandelingen betrokken.~7 Ook dat
was in die dagen nog tekenend voor de verhoudingen in het Bossche
bouwbedrijf. Noch Federatieven, noch 'modernen' slaagden er voor
1918 in een afdeling van de grond te krijgen, die zoals bijvoorbeeld in
het sigarenbedrijf, de katholieke tegenhanger het vuur aan de schenen
kon leggen.
De afdeling van de Algemene Bouwvakarbeidersbond, aangesloten bij
het NVV, zou eerst na 1922 tot een zekere groei komen. Op dat moment
hadden de verhoudingen in het Bossche bouwbedrijf echter ingrijpende
veranderingen doorgemaakt. Het ambitieuze bouwprogram van de geR;) Kuiper. In het rijk ~~an de arbeid. 284-285.
R') Kuiper, a. u., 285.
"6) De RKKaIk- en Steenbewerker, 1910-1914.
87) Het Huisgezin, 16 mei 1916.

369

meente, de toeloop van veel ex-sigarenmakers, het waren factoren die
toen van het grootste belang werden.
~ 3. Werkloosheidsmisère na 1918
Het einde van de Eerste Wereldoorlog viel - ook in Nederland - niet per
toeval samen met een algehele radicalisering van de georganiseerde arbeidersklasse. De politieke en maatschappelijke ontwikkeling in die jaren
leidde ertoe dat zelfs de afstand tussen de beide aartsrivalen, NAS en
NVV, werd verkleind. In november 1919 vond er bijvoorbeeld een gemeenschappelijk anti-duurtecongres plaats.gg Ook de revolutiedagen in
november van 1918 hadden hoe dan ook tot een algemene radicalisering
bijgedragen maar zo mogelijk meer nog tot een versterkt geloof onder de
arbeidersklasse dat het betere en rechtvaardige dichterbij was dan ooit
daarvoor.
Onder een 'program van eisen' voerden S D A P en N VV vooral in 1919
actie tegen de sociale ellende, allerwegen gevoeld, en voor meer sociale
rechtvaardigheid, allerwegen gewenst. In alles ademde het de geest van het
optimisme dat zich meester had gemaakt van de arbeidersbeweging aan
de ene kant en de tegemoetkomende houding van regering en ondernemers aan de andere kant. In het program kwam zeker ook tot uitdrukking
dat er behoefte was aan meer duurzame verbeteringen in het lot van de arbeidersklasse.89
De wil om verworvenheden dat duurzame karakter te verlenen was natuurlijk reeds tot uitdrukking gekomen tijdens de voorafgaande jaren. Gemeenschappelijk Program, Collectief Contract en uiteindelijk cao, zo verging het toch de meeste vakorganisaties in hun ontwikkeling. Na de oorlog
werd die gang, al min of ineer vanzelfsprekend, voortgezet. De strijd voor
een cao en tegen afbraak ervan bepaalde voor een goed deel de sociaaleconomische verhoudingen tussen 1920 en 1925.
a. "Steeds meer bergafwaarts"
In bepaalde sectoren van 's-lands nijverheid werd het enthousiasme
rond radicale verlangens getemperd door de crisisverschijnselen welke
deze bedrijfstakken te verwerken kregen. In het bijzonder het sigarenbe-

"~) De Jong Edz, a. w.. 162.
~9) De Jong Edz. a.u~., 161.
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drijf en nog specifieker de Bossche fabrikanten en werknemers in deze bedrijfstak zouden na 1918 vooral daarmee bezig zijn. In 1917 was reeds
een aantal hoofdartikelen in de periodieken van de sigarenmakersbonden
gewijd aan de crisis in het vak. De Sigarenmaker schreef op 24 maart over
een crisis, die nog niet zo erg was geweest sinds de bond bestond. "Het
spreekt vanzelf dat de fabrieken die bijna geheel of voor een groot deel
voor export werkPn het eerst den terugslag ondervinden. .. en genoodzaakt worden de werklieden te ontslaan, of de productie zeer belangrijk te
verminderen. En was het in normale tijden op de export-fabrieken gewoonte groote voorraden te hebben of te laten maken met het oog op spoedige uitvoering der buitenlandsche orders, dit kan ook thans niet geschieden omdat er niet de minste zekerheid is dat de grenzen weer spoedig
open zullen gaan".

"Goede kwaliteit moest plaatsmaken voor bocht" aldus de schrijver.
Meer en meer zouden knoeiers kansen zien om hun inferieure produkt op
de markt te brengen met alle kwalijke gevolgen van dien.y~~
A1 weer enige tijd later, de crisis was toen echt flink doorgeziekt, maakte
De Sigarenmaker er geen geheim van dat de actie voor een goede cao er
flink door bemoeilijkt werd. In september 1920, een zeker hoogtepunt in
de cao-strijd, werd zelfs geschreven dat vooral in het Zuiden aanzienlijke
groepen sigarenmakers bereid waren beneden de geldende cao-voorwaarden te werken. Afgezien van het feit dat hiervan uiteindelijk de sigarenmakersgezinnen zelf de dupe werden, moest dit natuurlijk vooral in het
voordeel van kwaadwillende patroons werken. De cao-strijd werd er ernstig door belemmerd. Werkgevers konden dergelijke feiten als een stimulans voor hun weerstand beschouwen. In diezelfde periode werd het overigens ook duidelijk dat men in 's-Hertogenbosch nog moest worden opgevoed in de geest van de cao.
Huisindustrie en clandenstiene produktie van sigaren raakten danig in
zwang. In kringen van het bestuur van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs
werd dit feit in verband gebracht met het euvel waaraan zovelen onder de
Bossche volksklasse al sinds decennia mank gingen: zich verlaten op de
traditioneel zo nadrukkelijk aanwezige ondersteuningsfondsen.9t
Was het loon of inkomen bij clandestiene praktijken of zelfs ook bij vele
kleine handelslieden niet oncontroleerbaar? Een ondersteunende instelling als bijvoorbeeld de Godshuizen was tot veel sociale controle in de
~) De Sigareamaker, 24 maart 1917.

91) GAH. Archief Gemeentelijke Arbeidsbeurs, 1918 - 1922, notulen bestuursvergadering
24 januari 1922.
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overzichtelijke provinciestad in staat. Maar fysiek en administratief was
het nog niet op te brengen steeds een goed oordeel te vormen of een steunaanvrager gezien diens feitelijke omstandigheden ook daadwerkelijk in
aanmerking kwam voor aanvullende steun.y2
Dergelijke omstandigheden deden de vakorganisaties geen goed. In bepaalde omstandigheden kon toch de werkloosheidsverzekering, die deze
organisaties mede belichaamden, gemist worden. Huisindustrie en clandestiene bedrijvigheid waren bovendien geen oplossingen die een beroep
deden op collectieve strijdgeest en georganiseerde solidariteit. Het waren
de oplossingen van mensen, die weliswaar met de rug tegen de muur stonden, maar het individuele en meest grijpbare in de traditie van een handelsstad aanpakten om crisis en ellende, zij het tijdelijk, het hoofd te bieden. CAO-strijd en actie voor een collectief contract was daarmee eigenlijk moeilijk of niet te verenigen.
In september 1919 maakte Manis Krijgsman als wethouder van bedrijven en sociale aangelegenheden zijn debuut in het Bossche bestuurscollege. Vanaf zijn eerste optreden werd Krijgsman geconfronteerd met de gevolgen van de crisis in het sigarenbedrijf. Enkele jaren later zou hij hierover onder meer schrijven: "In de sigarenindustrie ging het steeds meer
bergafwaarts, zoodat het aantal werkloozen als het ware met den dag steeg
en naar middelen ter voorziening in den nood moest worden uitgezien".y3
In 1917 stonden er door het jaar heen nog slechts 470 werkzoekenden
bij de gemeentelijke arbeidsbeurs ingeschreven. Op een aantal'moeilijk
plaatsbaren' na, konden dezen ook nog veelal aan werk geholpen worden.
Hoe anders lag dit niet in 1922, een jaar waarin de crisis een diepte~punt
bereikte. Door het jaar heen stonden toen bijna 5000-maal Bosschenaren
voor kortere of langere tijd ingeschreven bij de arbeidsbeurs. Er was een
kern van zeker 900 werklozen. Voor velen was het perspectief op werk gering. Noodoplossingen zoals de werkverschaffïng waren inmiddels hard
nodig. In 1920, het jaar waarin de cao-strijd een hoogtepunt bereikte of
wellicht beter had moet bereiken, was het ook al slecht gesteld met de
werkgelegenheid. Vooral sigarenmakers werden in toenemende mate geconfronteerd met het onzekere en dreigende van een bedrijfstak in crisis.

In 1920 telde het sigarenbedrijf naar schatting 1500 werknemers. Een
groot deel van het jaar zag tenminste 25 en soms 500~o van het totaal aantal
werknemers zich geconfrontecrd met werkloosheid. Het behoeft geen bevz) GAH . Archief Cemeentelijke Arbeidsbeurs, 1918 1922,
t.a.p.
93) Krijgsman, a.~c.. 6.
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toog dat dit op de gemoedstoestand van de arbeidersklasse een grote invloed had.y~~
Bij alle kritiek die Krijgsman van de verschillende sigarenmakersbonden te vernerken kreeg naar aanleiding van zijn aanpak van de werkloosheid, kon geen bond ontkennen dat de wethouder aandacht besteedde
aan dit sociale vraagstuk. Zijn omscholingsplan uit 1920 droeg niet voor
niets de naam 'Van sigarenmaker tot bouwvakarbeider'. Hoe omstreden
het plan op zichzelf ook was, de produktie-activiteiten ten behoeve van senoritas-sigaren voor de'Spaanse regie', getuigden ook van een betrokkenheid van het gemeentebestuur die tot die tijd nog nauwelijks vertoond was
bij soortgelijke sociaal-economische problemen.9S
b. "De Noodvakschool, reddingsboei"
In mei 1919 verscheen in De Tabaksbewerker, orgaan van de Federatieve sigarenmakers, georganiseerd in het NAS, een hoofdartikel onder de
veelzeggende titel: 'De met opzet verwekte crisis'. De regering, minister
Posthuma in het bijzonder, werd verantwoordelijk gesteld voor de ontwrichting van de sigarenindustrie en voor een aantal exportbelemmerende maatregelen. "Nieuwe hindernissen werden opgeworpen, zoodat
steeds de export bleef gestremd. Toen evenwel de regering ten laatste alle
hindernissen wegnain en de export kbn plaats hebben, toen. .. wenschte
het Buitenland geen sigaren meer te betrekken, zoodat toen de reactie
kwam en duizenden arbeiders op straat werden gezet". Geheel in stijl eindigde het artikel met een oproep de agitatie onder de massa's op te voeren
onder het motto: "De uitkeeringen moeten op een flinke wijze worden verhoogd waar men niet in staat is ons productief werk te verschaffen".9~

De opening van de zogenaamde 'Noodvakschool' in juli 1920 werd
door de Bossche correspondent van De Tabaksbewerker ook in deze geest
becommentarieerd. Het omscholen van werkloze sigarenmakers tot
bouwvakarbeiders werd met gevoel voor sarcasme betiteld als een reddingsboei. Goed bedoeld of "sympathiek symbool, geliefkoosd onderwerp voor brand- en levensverzekeringsmaatschappijen, doch hier
misplaatst". Hier en daar mocht de noodvakschool dan een oplossing lijken voor in nood geraakte sigarenmakers en hun gezinnen, een wezenlijke oplossing was het niet. "Tot het zoover komt, dat in de bouwbedrijven
y4) Krijgsman, a.w., 7.
ys) Krijgsman. a.w.. 8.
`~) De Tabaksbewerker, 10 mei 1919.
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crisiswerkloosheid ontstaat. Dan maar weer wat anders gezocht. Zoo kan
men voortgaan. Eigenaardig doet het aan te lezen dat de Minister van Arbeid, door zich te laten vertegenwoordigen, blijk gaf van zijn belangstelling in deze transformatie terwijl voor een goed deel de regeering aansprakelijk is voor de huidige werkloosheid en zij verzuimt de maatregelen
te nemen om de werkverruiming in het bedrijf te bevorderen. De reddingsboei. Laat ons aannemen: het is goed bedoeld. Doch het kapitalisme is in zijn produktiewijze hopeloos vastgeloopen. Spoedig zal blijken
dat er reddingsboeien tekortkomen. Dan geldt het verdrinken, of. ..".97
Was men in kringen van het N A S en het hoofdbestuur van de Federatie
van sigarenmakers en tabaksbewerkers uitgesproken kritisch over zulke
noodoplossingen, deze door het revolutionaire klassenstandpunt gevoede
kritiek was aan de beide SP-vertegenwoordigers in de Bossche gemeenteraad niet besteed. Van Maastrigt, de meest consequente'kolthekkiaan' in
de gemeenteraad, had tijdens het raadsdebat op 2 juni 1920 nog in lovende termen gesproken over Krijgsmans harde werken. Van Maastrigt ging
zelfs zo ver in zijn loftuitingen dat burgemeester Van Lanschot zich bij
hem aansloot.98
De gehele raad was positief over Krijgsmans initiatief. Van debat was
geen sprake toen de 'Noodvakschool' ter sprake kwam. Slechts lof was
Krijgsmans deel. Ook de SDAP, toch uiterst alert op onvolkomenheden en
fouten in de Bossche gemeentepolitiek, sprak zich in grote lijnen lovend
uit over de plannen van Manis Krijgsman.9y
Bij monde van het gemeenteraadslid Mees, als voorman van de moderne sigarenmakersbond bekend met de perikelen van deze bedrijfstak, had
de SDAP-fractie zich al eens positief uitgelaten over gemeentelijke initiatieven om "de werkschuwheid" van vele werkloze sigarenmakers het
hoofd te bieden. In het gemeenteraadsdebat van 18 maart 1920 had Mees
zich weliswaar tegenstander getoond van het voornemen van het gemeentebestuur zich te ontdoen van de financiële verplichtingen geschapen door
de noodwet 1919 - gemeenten werden hierdoor verplicht een bijdrage te
leveren aan de werkloosheidskassen - maar het sociaal-democratische gemeenteraadslid viel op ongekend felle wijze uit richting hen die misbruik
van sociale uitkeringen zouden maken.
"Ik zal niet zeggen dat het allemaal zulke lieve jongens zijn, integendeel,
ik zou wel over een klein gedeelte van hen willen regeren als de vroegere
97) De Tabaksbewerker. 16 juli 1920.
9e) Notulengemeenteraad 's-Hertogenbosch. 2 juni 1920.
~)) Notulen gemeenteraad 's-Henogenbo.sch. t.a.p.
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Afb. 19. Manis Krijgsman, wethouder van sociale aangelegenheden en economiache bedrijvigheid, 1919-1935.

Afb. 20. De `oodvakschool, sigarenmakers worden omgeschoold tot bouwvakarbeiders, de
opname dateert van omstreeks 1920. Het gebouw stond aan de huidige Veemarktkade.

Russische Czaar maar men moet de massa nemen en dan zal men moeten
erkennen dat deze gaat lijden. Voor werklooze georganiseerde sigarenmakers wacht slechts een fikse loons- of inkomensverlaging die meestal de
300~o te boven gaat".loo Dit kwam Mees duur te staan. Dolf van Maastrigt,
de SP-er, maar nog scherper Tabaksbewerker en Recht voorAllen maten
de zaak flink uit. "Czaar Mees, lag het aan ons, ge zoudt uw hartewensch
vervuld zien. Op één voorwaarde, dat ge precies hetzelfde loon zoudt ontvangen als de door u aanbeden autokraat. We vermoeden echter, dat
ge daarvoor te klein zoudt blijken en liever Noske zoudt immiteeren, die
wel honderden communisten durft laten vermoorden, doch lafhartig
vlucht als er voor eigen leven gevaar dreigt, onder het motto: om bloedvergieten te voorkomen".

In hetzelfde debat hield Mees de Bossche sigarenmakers ook nog eens
voor dat de sigarenindustrie op veel kleinere schaal zou doorgaan. Zeker
30 à 400~o van de sigarenmakers zou daardoor overbodig worden. "Willen
zij zich een menschwaardig bestaan verzekeren en niet op den steun van
sociale of filantropische instellingen zijn aangewezen, dan zullen zij werk
hebben te zoeken in een andere branche", daarmee Krijgsmans omscholingsplannen ondersteunend.~ol "We zijn er, 't is of je Treub leest",
schreef De Tabaksbewerker met gevoel voor sarcasme. Kortzichtigheid
was wel het minste wat Mees als verwijt kreeg want wist hij wel van de mogelijkheid van herstel van export en het vinden van nieuwe kanalen voor
de afzet van het produkt sigaar?
"Werkloozen, vergeeft het hem, hij weet niet wat hij doet", eindigde het
artikel om eerder te benadrukken dat een 45-urige arbeidsweek en afschaffing van huisarbeid de bedrijfstak nieuwe groei zouden kunnen bezorgen, althans waar het de werkgelegenheid betrof.lo2
Op 21 juni 1920 werd in de lokalen van een gebouw, gelegen op de gemeentewerf - later ingericht tot sigarenfabriek voor senoritas-werkers - de
zogenaamde Noodvakschool in het leven geroepen en geopend. Zo'n honderdvijftig leerlingen van 18 tot 45 jaar werden hier in een drietal cursussen, elk van ongeveer vijftig leerlingen, opgeleid voor timmerman, metselaar of schilder en voorbereid voor de taak, welke hen bij de bouw van een
aantal betonwoningen aan de Bossche Pad wachtte.

~oo) Notulengemeenteraad 's-Hertogeabosch, 18 maart 1920.
~o~) De Tabaksbewerker, 27 maart 1920. Recht voorAllen, 27 maart 1920..votulengemeerzteraad 's-Hertogenbosch, 18 maart 1920.
~02) DeTabaksbetoerker, 27 maart 1920.
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Min of ineer in retorische zin stelde Krijgsman zich aan het eind van de
jaren twintig de vraag of de Noodvakschool haar doel bereikt had. Hij antwoordde als volgt: "Zeker is het, dat het een eerlijke en goed bedoelde poging is geweest van het Bossche Gemeentebestuur, om de door de tijdsomstandigheden tot maatschappelijke schipbreukelingen vervallen arbeiders te helpen en dat velen der toen opgeleiden daarvan, zij het dan ook
maar tijdelijk, goede vruchten hebben geoogst. De meesten van hen toch
konden na hun opleiding bij den woningbouw worden tewerkgesteld en
verdienden daar destijds een behoorlijk weekloon".1o3
Met de noodvakschool werd in ieder opzicht afstand genomen van de
bijna traditionele stellingname van de Bossche overheid inzake sociale en
economische vraagstukken. Die was lange tijd gericht geweest op het'laissez faire, laissez aller'-principe.
Min of ineer in de lijn van de algehele ondersteuning van zijn beleid in
de gemeenteraad, vonden Krijgsmans plannen voor de 'Noodvakschool'
ook een goed gehoor bij de plaatselijke vakorganisaties. Allerwegen bestond het inzícht dat het in de Bossche sigarenindustrie niet meer zou kunnen worden als voor de crisis.lo4
c. Werkverschaffingtegen'leedigheid'
In Krijgsmans ogen, en hij stond daarin niet alleen, was werkverschaffing het beste middel om van een steunverlening af te komen die slechts
negatieve gevolgen had; in het bijzonder de luiheid en ledigheid waren
hem een doorn in het oog. Letterlijk schreef hij zijn verantwoording van
zeven jaar sociale maatregelen van het Bossche gemeentebestuur: "De
valide en werkwillige arbeiders konden dan daardoor op de wijze, welke in
moreel opzicht voor hen de beste was, worden geholpen, terwijl de nietwerkwilligen konden worden uitgestooten en de goedwilligen, maar onbekwamen of ongeschikten konden verwezen worden naar de Godshuizen.
Voor deze laatsten mocht dit pijnlijk zijn, een andere oplossing was niet
mogelijk". ~ ~s
Krijgsman liet geen mogelijkheid voorbijgaan om zijn stokpaardje - dat
was zijn kruistocht tegen het misbruik van steunverlening - te berijden.
In het begin van de jaren twintig namen ook de bouwactiviteiten geïni-

~~3) Krijgsman, a.w., 13.
~~~) Krijgsman,a.io., 12.
~~s) Krijgsman, a.w., 14.
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tieerd door het gemeentebestuur in omvang toe. Zowel op het gebied van
de volkswoningbouw als bij de verbetering van de daarbij behorende infrastructuur werd in die jaren vaak gebruik gemaakt van de diensten, die
werkverschaffing kon bieden, goedkoop en tegelijk een antwoord op de
werkloosheid onder de vele sigarenmakers. Onder de gezeten Bosschenaren was, meer in het algemeen, de indruk aanwezig dat het misbruik van
steunuitkeringen groot was. De tamelijk ascetisch levende Krijgsman
moet dat feit een gruwel geweest zijn. Hij was dan ook bijzonder alert op
gebeurtenissen waarmee ook maar enigszins dit maatschappelijk euvel
aan de kaak kon worden gesteld. Zelfs gemeenteraadsleden ontkwamen
niet aan zijn opmerkzame geest inzake het oneigelijke gebruik of misbruik
van steun- of werkloosheidsuitkeringen.
Zo heeft Dolf van Maastrigt, tijdens zijn kortstondige loopbaan in de
Bossche politiek, mogen ervaren wat het was met een dergelijk opmerkzame wethouder van doen te hebben. Op 28 december 1920 viel Krijgsman
in het openbaar Van Maastrigt aan. Gedurende enige weken zou deze
koopman in ongeregeld goed een bedrag van in totaal f 20,- getoucheerd hebben aan steunuitkering, terwijl hij volop aan het werk was op de
Brabantse markten. De kwestie liep uit op het instellen van een commissie
onder leiding van de sociaal-democraat Jimmink. Deze zou het waarheidsgehalte van Krijgsmans beweringen moeten onderzoeken.loh De commissie kwam tot de conclusie, dat in genen dele was gebleken dat Krijgsman
zijn beweringen had kunnen waarmaken. De katholieke raadsfractie nam
daarop Krijgsman in bescherming door publiekelijk limminks werk en dat
van de commissie te desavoueren. Het debat dat op 23 mei 1921 over deze kwestie gevoerd werd ademde in alles de geest, tot uiting komend in de
visie van de gezeten en 'well-done' Bosschenaren. Misbruik van uitkeringen was een zaak waarvoor slechts arbeiders gekapitteld dienden te worden. In al zijn integriteit liet ook Krijgsman onbesproken dat onder de reguliere sigarenfabrikanten een onmískenbare neiging bestond van het
donkere tijdsgewricht, op zijn minst, op een oneigenlijke wijze gebruik te
maken. Zo werd tijdens dit raadsdebat de naam van Alfons Houtman genoemd als fabrikant, die er niet voor terugdeinsde, werkloze of steuntrekkende sigarenmakers beneden de geldende cao-voorwaarden te laten
werke~n. ~o'

~ob) Notulengemeenteraad 's-Hertogenbosch, 28 december 1920.
~~7) Notulengemeenteraad 's-Henogenbosch, 23 mei 1921.
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Van Maastrigt zou in de daaropvolgende maanden in zijn optreden blijk
geven van het feit dat hij geïntimideerd was geraakt door de aantijgingen
van Krijgsman. Eerst toen in juni 1922 de toestand in de werkverschaffing
weer eens ter sprake kwam, ontvlamde bij Van Maastrigt het heilige vuur
van een oppositievertegenwoordiger.108 Zijn optreden in de maanden ervoor was min of ineer kenmerkend voor de gemoedstoestand waaronder
vele steuntrekkende werklozen gebukt gingen.

Een afdoende oplossing was de omvorming van een aantal sigarenmakers in bouwvakarbeiders uiteindelijk niet. Daarvoor was de werkloosheid
in het sigarenbedrijf te hoog. Andere initiatieven bleken bittere noodzaak.
In dit licht beschouwd was het verzoek van de Spaanse regering tot de produktie van een miljoenen-order senoritas-sigaren een uitkomst. In 's-Hertogenbosch namen in de tweede helft van 1922 ruim tweehonderd sigarenmakers deel aan dit project. Op een drietal fabrieken in de stad werden
ze tewerkgesteld.
Het gemiddelde loon van de sigarenmaker lag toen op f 25,- in normale omstandigheden. De gemiddelde verdiensten van de tewerkgestelden bedroeg f 18,60 tot f 23,43. "Een zegen voor de stad", zo had het
katholieke raadslid Nivard de Spaanse order genoemd. Krijgsman roemde de inspanningen van Eugène Goulmy om het project naar 's-Hertogenbosch te halen. De voorzitter van de grootste werkgeversorganisatie
in het sigarenbedrijf, Dresselhuys, had hij kunnen vermurwen alsook de
minister van arbeid. Kritiek of verzet tegen het initiatief was volstrekt uit
den boze. Immers ook het gemeentebestuur zou graag de cao-voorwaarden gehandhaafd hebben als niet de relatief lage marktprijs van de senoritas-sigaar dit onmogelijk had gemaakt. De senoritas-sigaar was nu eenmaal niet het kwaliteitsprodukt dat men doorgaans op de toonaangevende Bossche sigarenfabrieken maakte. Zo zei Krijgsman ondermeer: "Een
Spanjaard stelt aan een sigaar geen hooge eischen. Als de sigaar voor l00~0
trekt, is het al goed, ze behoeft eigenlijk helemaal niet te trekken, dat is
geen vereiste". ~ o~

In de Bossche gemeenteraad was ter linkerzijde toch heel wat minder
enthousiasme te bespeuren dan tijdens de aankondiging van Krijgsmans
omscholingsplannen. Van Maastrigt, toen al geruime tijd alleen de SPfractie vertegenwoordigend, hield het erop dat de vier plaatselijke vakor-

~o~) Notalengemeenteraad 's-Hertogenbosch, 1 juni 1922.
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ganisaties slechts onder dwang akkoord waren gegaan met dit werkverschaffingsproject.
"Anders zouden 800 menschen aan den hongerdood zijn prijsgegeven". Van Maastrigt oriënteerde zich nu ook in sterke mate op de woorden van Wolf, bestuurder van de landelijke Federatie. De laatste had dit
werkverschaffingsproject afgedaan als een poging om de lonen te drukken en sigarenfabrikanten op een zo goedkoop mogelijke manier aan orders te helpen.~oy
De onrust rond het project kwam reeds in de eerste weken na de start
tot uitdrukking via een korte staking bij Azijnman naar aanleiding van
een aantal grieven. Een van de stakingsleiders, W. Eerhardt, lid van de
kleine afdeling van de 'Federatie van sigarenmakers en tabaksbewerkers', had namens de stakende sigarenmakers een petitie ingediend bij
het Bossche gemeentebestuur. Belangrijkste eis was een verhoging van
de toeslag voor de senoritas-sigarenmakers van f 2,- naar f 4,-. Min
of ineer routinematig wenste de burgemeester deze eis voor kennisgeving
aan te nemen. De door hem gewenste geruisloze afhandeling werd enigermate verstoord door een korte interpellatie van Van Maastrigt en een
voorstel van de SDAP-fractie om de eis van de stakers min of ineer in te
willigen. Vooral Van Maastrigt hield de Bossche raadsleden en een overvolle publieke tribune voor dat Krijgsman de zaken te mooi had voorgesteld. De meeste sigarenmakers benaderden het aantal van 4000 sigaren per dag niet en dat was nodig om aan een aanvaardbaar loon te komen.
De directeur van de arbeidsbeurs zou volgens de socialist Van Maastrigt
zelfs gezegd hebben; "Begin maar en kijk maar hoe het gaat. Dat hebben
ze dus gedaan en zij hebben nu gezien dat het niet gaat vandaar dat zij er
het bijltje bij neergelegd hebben" ging Van Maastrigt verder om ten slotte
onder luide bijval van de publieke tribune uit te roepen, dat er nu echt wel
iets moest gebeuren. Jimmink diende daarna bij de raad een voorstel in
om in te gaan op de eisen van de stakers, een standpunt dat verder ging
dan dat van Van Maastrigt. Zijn voorstel werd met elf tegen zes stemmen
verworpen nadat burgemeester Van Lanschot nog eens zijn gram had gehaald over de stakers. "Stakers zijn geen werklustigen" riep hij lichtelijk
geëmotioneerd uit, daarbij zijn spijt betuigend voor het feit dat een stakingscomité zolang onderwerp van gesprek had kunnen zijn.l lo
De staking verliep tamelijk snel. Sigarenmakers die afhankelijk waren
van een steunuitkering, togen reeds na ten hoogste een dag weer aan het
~o`~) Notulengemeenteraad's-Hertogenbosch, 1 juni 1922.
~~ o) ?Votulen gemeenteraad 's-Hertogenbosch, 22 juni 1922.
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werk uit vrees voor het verlies van hun uitkering. Noch de organisatie van
deze spontane woedeopwelling noch het uithoudingsvermogen van de
overige stakers waren toereikend genoeg om deze actie lang te laten voortduren. Binnen twee dagen was iedereen weer aan het werk.l l l In de verschillende periodieken van de sigarenmakersbeweging kreeg de actie weinig aandacht.l lz
Enige tijd later zou Krijgsman de schuld van deze staking nog eens geheel op het conto schrijven van hen die slechts politiek gewin en agitatie
voor ogen hadden.113 Het project ten behoeve van de 'Spaansche regie'
had daarna slechts een rustig verloop. De beoogde doeLstellingen werden
gehaald. Krijgsman kon er slechts tevreden over zijn. Gestructureerd verzet behoefde hij eigenlijk niet te vrezen. De hoogte van het loon bleef overigens steeds omstreden. Voor de gezamenliike vakorganisaties was het
gemiddelde loon dat in de werkverschaffing kon worden gehaald te laag.
In de zomer van 1922 werd in de Bossche gemeenteraad een schrijven
aan de minister van arbeid besproken. Het schrijven was het resultaat van
een uitspraak van de gemeenteraad van Zaandam. In de brief werd om
een verhoging van de toeslagen van rijks- en gemeentewege voor de fabricage van senoritassigaren gevraagd. Het gemiddelde loon van f 17,werd te laag geacht voor een "eenigszins menschwaardig bestaan bij de
steeds hoog blijvende prijzen van de voornaamste levensbehoeften". De
gemeente 's-Hertogenbosch reageerde afwijzend. Het gemiddelde loon
lag in 's-Hertogenbosch hoger. Krijgsman noemde een bedrag van
f 18,60. Bovendien moest men bedenken dat de sigarenmakers in normale omstandigheden - dus niet in werkverschaffingsvorm - gemiddeld
niet hoger kwamen dan f 25,-.
Voor Krijgsman was daarmee aangetoond dat er althans zeker pogingen
waren gedaan bij deze vorm van werkverschaffing een redelijke basis te
zoeken. "Het lijkt ons zeer gevaarlijk bij een werkverschaffing als deze het
begrip 'menschwaardig bestaan' als uitgangspunt te nemen. Deed men
zulks, dan zouden de sigarenmakers, die niet bij de senoritasfabricage zijn
tewerkgesteld en alle andere werklieden, die niet zooveel verdienen, dat
zij een menschwaardig bestaan kunnen leiden, met hetzelfde recht aanspraak op loontoeslag uit de overheidskassen kunnen maken". Om princi-

~~~) Het Huisgeztin, 5 juni 1922.
~ 12) De Tabahsbewerker, juni 1922. De Sigarenmaker, juni 1922.
113) Krijgsman,a.tc., 14-15.
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piële en dringende financiële redenen moest de gemeente 's-Hertogenbosch het verzoek om adhesie laten voor wat het was.
De resultaten waren goed, arbeidsrust overheerste, de 'eeuwige criticasters' zwegen, kortom er was reden tot tevredenheid over het verloop
i 14
van het project. Spijtig was slechts het feit dat ook dit teneinde liep.
Werkverschaffing was het parool van het Bossche gemeentebestuur.
Werkloosheid werd vooral daarmee bestreden. In juni 1923 werd een
start gemaakt met het bijna legendarische werkverschaffingsproject voor
het sportpark in het westelijk stadsdeel. Krijgsman erkende enkele jaren
later, dat dit project niet aan de verwachtingen had beantwoord. Vooral
ongeschoolden werden voor dit project ingezet. Op een bepaald moment
bedroeg het totaal aantal tewerkgestelden zo'n 600 werklozen van diverse
schakeringen. "Het in een snel tempo tewerkstellen van zovelen die door
een langdurig niets doen en steuntrekken voor een groot deel waren ontzenuwd en aan regelmatigen arbeid ontwend waren geraakt" was allerminst
een verstandige beslissing gebleken. In mei 1925 werd de voltooiing van
het sportpark overgedragen aan de Nederlandsche Heidemaatschappij.
De gemeentelijke initiatieven waren blijkbaar te ambitieus en te verreikend gebleven. De omvang had een zekere oncontroleerbaarheid tot gevolg gehad. Arbeidsonrust, slechte en ongezonde arbeidsverhoudingen
ls
waren ervan het gevolg geweest.l

In januari 1924 had De RKBouwvakarbeiderzich nog eens in zeer kritische zin uitgelaten over het 'gepraktiseerde gemeentelijk standpunt' dat
neerkwam op "Alles moet de werkverschaffing in". Het blad was geneigd
mee te doen aan de 'schifting' waarover ook Krijgsman schreef. Er waren
de lichamelijk, flinke en sterke personen, die wilden en konden. Er was
ook sprake van een groep bonafide arbeiders, die lichamelijk niet meer in
staat was het ruwe en zware werk te doorstaan. De oudere goudsmid werd
daarbij ten voorbeeld gesteld. Ten slotte was er de groep, "die het als hun
vak beschouwen steeds bij het armbestuur te staan, de zoogenaamde kringetjesspuwers. De voddenkoopman, veedrijver, losse bootwerker, orgeldraaier enz. werden aan de werkverschaffing geplaatst en hadden heel
spoedig't hoogste woord en waren't beste af' ging het blad verder.
Sigarenmakers moesten noodgedwongen de werkverschaffing in, terwijl zij nog geruime tijd recht hadden op een uitkering. Luisteren naar of
zelfs maar overleg plegen met de vakorganisaties was er niet bij. Geheel

~~~) Krijgsman,a.w., 14-15.
115) Krijgsman,a.w., 16-17.
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geen medezeggenschap hadden de organisaties gekregen. Integendeel,
desavouering was hun deel. Immers bij een van de eerste belangrijke
schiftingen werden georganiseerden buiten de werkverschaffing geplaatst, omdat ze toch nog een uitkering kregen. "Deze daad verwekte in
groote mate ontstemming, op de eerste plaats hadden onze menschen
reeds veel te lijden gehad van de ongeorganiseerden, deze stonden op het
standpunt en zij schreeuwden het huizenhoog, dat het stommerikken waren, zij, die nog contributie betaalden en nu konden de ongeorganiseerden blijven werken en de georganiseerden moesten eruit". Juichend zouden de ongeorganiseerden geroepen hebben: "dat is de belooning stommerik omdat je zoo eigenwijs was gevolg te geven aan de roepstem van het
kerkelijk gezag, omdat je zoo stom was om alle weken trouw je contributie
te betalen". De beslissing werd weliswaar herroepen maar het kwaad was
natuurlijk geschied. ~ 16

Protesten van de vakorganisaties mochten hierin nog effect hebben, ze
hadden het niet op het feit dat de gemeente volgende schiftingen geheel eigenhandig vaststelde en uitvoerde.
Een vorstperiode voorkwam weliswaar nieuwe vreemde beslissingen
van de gemeente 's-Hertogenbosch, nu was echter de grote frustratie dat
de werkverschaffïngsarbeiders teruggeworpen werden op een uitkering
die slechts 700~o van f 17,- per week bedroeg. De RK Bouwvakarbeider
verzuchtte: "Het verleden in Den Bosch is daar om te bewijzen dat op de
allereerste plaats noodig is een flinke krachtige organisatie, om in dit voor
de arbeidersklasse zoo hoogst moeilijke tijdperk, zoo goed mogelijk uit dat
geweldige strijdperk te voorschijn te komen".1 i 7
De onderlinge tegenstellingen en wanverhoudingen, de frustraties die
dat alles tot gevolg had, komen hierin voldoende tot uitdrukking. Het project, gemeentelijk aangepakt met zoveel uiteenlopende groepen werklozen, liep op een mislukking uit. Krijgsman zelf zou enkele jaren later in alle
eerlijkheid schrijven, dat de meer gedegen, op werkresultaat gerichte aanpak van de Nederlandsche Heidemaatschappij tot meer succes zou leiden. Het aantal werkverschaffingsarbeiders bleef toen beperkt tot ten
hoogste honderd, waarmee is aangetoond dat de Heidemaatschappij ook
aanzienlijk selectiever te werk ging.iis

~~h) DeRKBouwuakarbeider, 17 januari 7924.
~~~) De RK Bouiuvakarbeider, ] 7 jannari 1924.
118) Krijgsman,a.u~..18.
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~ 4. Cao-strijd in de sigarennijverheid
a. De cao van maart 1920

Ook het NAS kon niet om de nieuwe omstandigheden heen: de cao of
tenminste een regulering van de arbeidsvoorwaarden was zo ongeveer een
hoofdstreven van de vakbeweging geworden.
De Jong Edz schrijft daarover: "Zowel bij cao's als bij het groeiend Georganiseerd Overleg, begon de vakbeweging een nieuwe plaats in te nemen, begon de vakstrijd zich te verleggen van de straat naar de groene tafels. Deze ontwikkeling, die voor de jaren na 1930 eerst typerend zou
worden, heeft haar inzet gevonden in die andere jaren van moeilijk economisch leven van de eerste wereldoorlog. Zij betekende niet alleen een
andere tactiek, maar zij noodzaakte ook tot een andere, meer algemene
kijk van de vakbondsbestuurders op de problemen van economische
aard".119
Eigenlijk was de toestand in de sigarenindustrie bijzonder gecompliceerd. Was het niet enige decennia lang 'usance' geweest dat veelbelovende noordelijke sigarenfabrikanten naar het Zuiden trokken om de
aanloopkosten zo beperkt mogelijk te houden? De lonen waren er lager.
Een meerderheid van katholieke, gematigde werkliedenorganisaties had er
bovendien toe geleid dat in de loop van de jaren zelfs een gestructureerd
en 'vastgelegd' verschil bestond tussen arbeidsvoorwaarden in beide delen van het land. Nu moest dat feitelijk gelijk getrokken worden. Zover
was wellicht het katholiek solidarisme reeds gevorderd dat de katholieke
vakorganisaties moesten wennen aan het idee van gelijkheid tussen noordelijke en zuidelijke arbeidsvoorwaarden, toen dit steeds vaker vanuit de
'moderne' vakbeweging ter discussie werd gesteld.IZo
Met de nieuwe omgangsvormen tussen werkgevers- en werknemersorganisaties werd ook het fenomeen 'landelijke cao' steeds vanzelfsprekender. Dat het de onderhandelaars daarmee gemakkelijk afging is teveel
gezegd. Er waren tenminste zesentwintig conferenties nodig voordat op
16 maart 1920 de eerste landelijke cao van kracht werd. Vooral in een
aantal noordelijke en westelijke sigarencentra was de arbeidsonrust gedurende die onderhandelingstijd aanzienlijk. Agitatie- en actiecomité's

~ 19) De Jong Edz, a.iu., 148-149.
1z~) De Jong Edz, a.io.. 147.
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aan de ene kant en 'veel dikke woorden' aan de andere kant waren onlosmakelijk verbonden aan het moeizame onderhandelingsproces.121
In 's-Hertogenbosch was van die onrust weinig te merken. Vooral in
het zuiden zouden vele sigarenmakers onder druk van werkloosheid en
misère zelfs bereid zijn beneden de moeizaam verworven cao-voorwaarden te werken. Het verslag van een ledenvergadering van de afdeling van
de moderne sigarenmakersbond gaf de correspondent zelfs aanleiding te
spreken over de noodzaak tot opvoeding en vorming van de sigarenmakers in de geest en betekenis van de nieuwe cao. De ledenvergadering
had dan weliswaar het karakter van een protest tegen de ondermaatse opzegging van de cao door de zuidelijke patroons, een enkele bestuurder
kon het niet nalaten zijn gram ook te richten op die sigarenmakers, die
bijvoorbeeld door thuiswerk de cao ondermijnden.~Z~
In januari 1919 stond in De Sigarenmaker een beschouwing over de arbeidstijden in het Bossche sigarenbedrijf. In vergelijking met andere,
meer noordelijk gelegen sigarencentra kwam's-Hertogenbosch er slecht
af. De vrije zaterdagmiddag was nog vrijwel onbekend. De werktijden
waren lang, langer dan in centra van vergelijkbare betekenis. Liefst 725
werknemers, op een totaal van 1482 geregistreerden werkenden in het
sigarenbedrijf, werkten 9 à 10 uur per dag. Per week kwam dit overeen
met 54 à 60 uur. De nieuwe arbeidswet had het over een bovengrens die
op minder uitkwam.123
Er was reden voor het cao-streven, ook voor de Bossche werknemers.
Slechts tweeënvijftig werknemers kenden een werkdag van 8 à 9 uur.
Ook in vergelijking met een aantal Brabantse gemeenten kwam 's-Hertogenbosch er slecht af. "Hopen wij dat het mogelijk zal zijn door de nu te
voeren actie, dat de werktijden in de hiergenoemde plaatsen voortaan
wat meer in overeenstemming zullen zijn met den polsslag van dezen
tijd"; eindigde De Sigarenmaker deze beschouwingen in maart 1919.124
De ontwerptekst voor de af te sluiten cao werd op 17 mei 1919 gepubliceerd. Onder het hoofdstuk arbeidstijd werd een bepaling opgenomen, die een 8-urige werkdag, een 45-urige werkweek en een vrije zaterdagmiddag tot uitgangspunt had. Min of ineer een moeilijk punt, althans
voor de Bossche situatie was ook de afschaffing van de huisarbeid. Noch
in dienst van de werkgever, noch voor eigen rekening mocht gearbeid
~ 2~) Van der Hoeven, De ;1'ederlandsche Sigarenmakersbond, zijn werken en zijn streven, 113.
~~~) De Sigarenmaker, 11-18 september 1920.
i23)
De Sigarenmaker, I 1 januari 1919.
i24) DeSigarenmaker, 15 maart 1919.
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worden in verband met de tabaksfabricage buiten de fabriek om. De
werkgever mocht daartoe ook geen aanleiding of aanzet geven. ~ z'
De Sigarenmaker wijdde in de tweede helft van 1919 veel artikelen aan
de betekenis van een collectieve arbeidsovereenkomst in de sigarenindustrie. Met enige regelmaat werd een dergelijke voorlichtingscampagne
voortgezet nadat de cao in maart 1920 tot stand was gekomen.126
In september 1920, een half jaar nadat de cao in werking was getreden, schreef Van der Weijden in een hoofdartikel, dat er veel misverstanden bestonden rond het fenomeen. Onderhandelaars, de direct betrokkenen, zowel vanuit werkgevers- als werknemerskring, was het essentiële
van een cao zoveel duidelijker. Zoveel moeilijker lag het voor de 'gewone' leden van de organisaties die zich aan de cao gebonden hadden.
Vooral de werkgevers interpreteerden de cao als een overeenkomst waaruit alleen plichten voor de werknemers zouden voortvloeien. Een ander
probleem betrof de wijze waarop de verscheidenheid aan werkmethodes
op tal van sigarenfabrieken aanleiding gaf tot afwijkingen ten opzichte
van hetgeen binnen de cao was vastgelegd. Lager loon was dan vaak het
gevolg. "De leden kunnen niet, door uittreding uit de vereeniging zich
onttrekken aan de verplichtingen uit de collectieve arbeidsovereenkomst
voortvloeiend" benadrukte Van der Weijden, in dikgedrukte letters.
Vervolgens kregen de zuidelijke patroons het verwijt toegemeten dat zij
met hun motie, gericht op ontbinding of minstens wijziging van de cao, al
te sterk vooruitliepen op feiten en ontwikkelingen.12` In oktober werd
door Van der Weijden nog eens uitvoerig ingegaan op de positieve uitwerking, die de overeengekomen af'schaffing van huisarbeid zou kunnen
hebben op het leven van de sigarenmakers en hun gezinnen. Thuisarbeid
werkte ontwrichtend voor het gezinsleven van de betrokken sigarenmakers. Thuiswerk was in de praktijk van het zware sigarenmakersleven ook
een loondrukkende factor, terwijl de afhankelijkheid van de sigarenmaker ten opzichte van de fabrikant er alleen maar sterker door werd. Veel
betekenend eindigde het artikel met een oproep aan de vakgenoten om
mee te werken aan uitbanning van dit verschijnse1.128

Het was die typische 'Bossche' samenloop van omstandigheden die er
toe leidde, dat het juist in deze stad zo moeilijk zou zijn hieraan het hoofd
te bieden. Goulmy weet de slechte tijden voor zijn fabriek niet in de laati25) De Sigarenmaker, 17 mei 1919.
126) DeSigarenmaker, mei-jtmi 1919, maart 1920.
~~~) DeSigarenmaker, 25 september 1920.

~ 28) De Sigarenmaker, 9 oktober 1920.
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ste plaats aan deze overwegende clandestiene vorm van bedrijvigheid. In
kringen van de Kamer van Koophandel en het bestuur van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs ging de beschuldigende vinger ook veelal in de richting van deze oneerlijke concurrentievorm.i29 Was het niet juist ook in
die beginnende jaren twintig dat zovele ex-sigarenmakers hun geluk beproefden, in de volle openbaarheid van de Brabantse markten overigens,
als sigarenkoopman of handelaar in ongeregeld goed?13o De cao zelf was
in maart 1920 tot stand gekomen zonder dat dit tot noemenswaardige acties en strijd op de bedrijven had geleid. Eigenlijk was het resultaat vooral een gevolg van de nieuwe strijdwijze van de vakbeweging. De onderhandelingstafel en de ervaring die daar door bonds- en werkgeversbestuurders tot uitdrukking werd gebracht, waren vooral bepalend.
Wat in de rest van Nederland nog tot enthousiaste vergaderingen en
demonstratieve acties leidde, bracht in 's-Hertogenbosch weinig of geen
beweging. In vergelijking met de sfeer van strijd en agitatie ten tijde van
de actie rond het Gemeenschappelijk Program was het zelfs betrekkelijk
stil. Zeker speelde de crisistoestand een rol, welke zich meester had gemaakt van een groot deel van de Bossche sigarenindustrie. In maart
1920 stonden 780 sigarenmakers ingeschreven bij de gemeentelijke arbeidsbeurs als werkzoekend. We kunnen aannemen, dat bij dit geregistreerde aantal een aanzienlijke groep gevoegd kan worden, die in de
schemer van de branche in huisindustrie of anderszins een schamele boterham trachtte te verdienen.t~l Het sigarenbedrijf leende zich nog
steeds erg goed voor een 'vlucht' in een zelfstandig bestaan. Nu op de
grote fabrieken werkloosheid en gedwongen arbeidstijdverkorting aan de
orde van de dag waren lag dat helemaal voor de hand. Daarnaast was er
ook de traditionele handelsgerichtheid van 's-Hertogenbosch, die nog tot
in alle lagen van de bevolking herkenbaar was. De markt had zo haar
aantrekkingskracht behouden.

b. In strijd tegen 'de roofoverval'
Meer strijd, meer actie en zelfs venijn was er toen nog geen jaar later de
zuidelijke patroons, verenigd in de 'RK Vereeniging van Sigarenfabrii z9) Kamer van Koophandel, jaarverslagen1920-1923.

G A H. Archiefgemeentelijke arbeid~beurs, notulen bestuursvergaderingea 1921-1923.
13~) Kamer van Koophandel 's-Hertogenbosch, jaarverslagen 1920-1922, algemene beschouwingen.

~~~) GAH. Archief
1918-1922.
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kanten' een aantal stappen ondernamen, die tenslotte tot ontbinding van
het cao-contract zouden leiden.
Op 27 augustus 1920 had deze organisatie een motie het licht doen zien
die erop neerkwam dat de geringe medewerking van de werknemers,
een "bijna algemeene ontduiking van de cao en onmacht van de werkliedenbesturen hun leden tot de orde te roepen" wel moest leiden tot het
moment waarop de katholieke werkgevers zich niet langer moreel gebonden voelden aan de naleving. In de motie werd het hoofdbestuur opgedragen in onderhandeling te treden met de andere partijen, "teneinde
eene wijziging of ontbinding van het collectief contract te verkrijgen".132
In de loop van januari 1921 hakte de 'RK Vereeniging' waarbinnen
enkele Bossche fabrikanten een vooraanstaande rol speelden, de knoop
door. Het Huisgezirc meldde op 27 januari dat de 'RK Vereeniging van Sigarenfabrikanten' zichzelf enkele dagen daarvoor had opgeheven. Met
bijna algemene stemmen (55 tegen 6) was dat gebeurd. Om de katholieke gemeenschap niet tezeer voor het hoofd te stoten werd gemeld, dat op
diezelfde avond de ex-leden van de 'RK Vereeniging' zichzelf verplichtten tot de oprichting van een andere organisatie, natuurlijk op RK grondslag.133 ~~Een roofoverval", zo kwalifïceerde De Sigarenmaker deze handelswijze om in diezelfde geest te schrijven: "Hun daad is wel zoo unfair,
dat zij allen, die nog eenig begrip hebben van zedelijkheid en recht, tegen zich krijgen".134

De gehele katholieke pers werd door deze actie in verlegenheid gebracht. De opvallend zakelijke berichtgeving van Het Huisgezin getuigde
daarvan.
De Meijerijsche Courant schreef als volgt: "Wij weten dus niet met zekerheid, of er wellicht nog een andere weg te vinden zou zijn geweest, die
tot eenzelfde resultaat als men nu hoopt te verkrijgen, zou hebben geleid.
Een andere weg, die hierom reeds gewenschter zou zijn geweest, omdat
hij in werknemerskringen niet die sensatie zou hebben gewekt als welke
de nu gevolgde weg in 't leven riep".13s
Ook het werkgeversorgaan De Nieuwe Courant was ronduit afwijzend:
"Ditmaal is door het optreden van werkgevers de goede trouw in de verhouding tusschen patroon en arbeider een zeer bedenkelijke deuk toegebracht. Wij betreuren dit des te meer, omdat, naar onze meening, de veri32) De Katholieke Tabaksbewerker, 4 september 1920.
~ 33) Het Huisgezin, 27 januari 1921.
i34) De Sigarenmaker, 4 september 1920.
i as) De Meijerijsche Courant, 29 januari 1921.
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antwoordelijke positie van den werkgever hem verplicht in dezen veeleer
een goed dan een slecht voorbeeld te geven".13~ Het gevolg van de opheffing van de 'RK Vereeniging' was natuurlijk dat de ex-leden van deze
organisatie in formeel-juridische zin niet langer gebonden waren aan de
nog jonge cao.

De "slimme z.g.n advocatenstreken", zoals de leiding van het RKWV
deze stap enkele jaren later omschreef, achtte men nodig om tot hernieuwde onderhandelingen te komen over een collectief contract dat meer rekening hield met de crisistoestand in het sigarenbedrijf.13? Het besluit tot
opheffing van de 'RK Vereeniging' ging daarom reeds gepaard met een
voorstel voor een nieuwe loonregeling, die bij wijze van overbrugging tot 1
maart 1921 zou moeten gelden. Tussen 1 februari en 1 maart zou dan onderhandeld kunnen worden over een nieuw contract, waarvan de eindtermen vooral door de katholieke werkgevers en een nieuwe zuidelijke organisatie werden bepaald.
Een zeer druk bezochte vergadering van het plaatselijk tabaksbewerkersgilde'St. Petrus' was een van de eerste reacties van de zijde van de georganiseerde sigarenmakers. Het standpunt was duidelijk. "De vergadering van 't St. Petrusgilde bijeen, gezien de daad van de RK-patroons,
spreken hun verontwaardiging uit over de houding door hen ingenomen,
omtrent den contractbreuk door hen gepleegd en gaan over tot de orde
van de dag". Het hoofdbestuur werd onverkort opgedragen vast te houden aan handhaving van de cao-regeling, doorbetaling van l00~0 loonsverhoging uitgaande van de overeengekomen indexering, terwijl de uitbetaling daarvan diende plaats te vinden vanaf 9 januari. In geen enkel opzicht
mocht het hoofdbestuur tegemoet komen aan ook maar één van de wensen
van de katholieke werkgevers, immers, "met het huidige contract kon het
brood voor het gezin nog niet verdiend worden". ~ 38
Een dag later gaf de Eindhovense correspondent van Het Kuisgezin nog
eens weer wat de overwegingen van de 'RK werkgeversvereeniging' waren geweest om tot de gewraakte stap over te gaan. De cao zou onhaalbaar
zijn gebleken. De gewone ledenpatroons zouden te ver van de onderhandelingen zijn gebleven. De lonen waren te hoog, de bepalingen te drukkend. Het verplicht lidmaatschap voor sigarenmakers en patroons was al
te ambitieus gebleken. De vakorganisaties boekten, integendeel zelfs,
grote verliezen. De huisindustrie, in de cao verdoemd, breidde zich
i36) De~VieuweCourant,29januari1921.
i37) RKWV, Om Waarheid en recht, 203.
138) Het Huisgezin. 3 februari 1921.
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slechts uit. De vakorganisaties stelden slechts - onredelijke - eisen. Van
de beloofde staking bij ongeorganiseerde patroons was niets terecht gekomen. En al zou de katholieke vakorganisatie dan tot redelijk onderhandelen bereid zijn, er waren ook nog andere cao-contractanten: n.l. socialisten, christelijken en .... communisten. Per saldo eisten de, tijdelijk en
'noodgedwongen' ongeorganiseerde katholieke werkgevers een genuanceerde loonregeling, naleving van het verbod op huisarbeid, het niet werken bij ongeorganiseerde patroons en het voorkomen van werken, onder
de cao-voorwaarden, zoals op verschillende lokaties was gesignaleerd. Al
voortbordurend op de patstelling die van de harde standpunten het gevolg
was, vroeg Het Huisgezin zichzelf af wat nu de aard van de - tijdelijke werkloosheid van de sigarenmakers zou zijn, die hedenmorgen op straat
zouden komen te staan; vrijwillig of onvrijwillig? De werkgevers zouden
ontslaan, tenzij de sigarenmakers onder een niet-cao-gericht regime willen werken.13y
De radicale Federatieve sigarenmakers waren in 's-Hertogenbosch met
te weinigen om nog veel te ondernemen. Ten tijde van het tumult over de
indirecte contractverbreking van werkgeverszijde telde de Federatie in'sHertogenbosch nog slechts 33 leden. In geen andere Brabantse plaats,
waar confrontaties tussen fabrikanten en werknemers volgden, beschikte
de Federatie over een afdeling.lao Bijgevolg kwam deze NAS-organisatie
niet tot vermeldenswaardige initiatieven rond de gewraakte contractbreuk. Natuurlijk werd de daad van de katholieke werkgevers in het zuidelijke sigrenbedrijf ten scherpste afgewezen. De aanval op de cao werd geplaatst binnen het kader van de algehele toestand van reactie en het tenietdoen van verworvenheden, die de arbeidersbeweging, zich nog maar zo
kort geleden had weten toe te eigenen. De Telegraaf citerend zei de kroniekschrijver van de radicale sigarenmakersbond het zo treffend: "Een
fabrikant behoeft maar een bordje buiten de deur te hangen, dat hij die en
die arbeider wil en hij kan er zoveel krijgen aLs hij wil".lal De staking bij
Goulmy in 1914 en zeker ook de algehele mobilisatie van rooms-katholieke loyaliteit en organisatiezin in november 1918 werkten nog wel zodanig
na, dat 'die en die arbeider' liefst niet Federatief georganiseerd moest
zijn.

Had de Federatie in 's-Hertogenbosch mede hierom praktisc6 afgedaan, anders lag dat met de afdeling van de 'moderne' sigarenmakers~39) Het Huèsgezin, 4 februari 1921.
~yo) Federatie van Sigarenmakers en tabaksbewerkers, jaarverslag 1921, 8.
t~~) De Telegraaf, 5 februari 1921.

Federatie van Sigarenmakers en tabaksbewerkers, jaarverslag 1921, 9.
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bond. Natuurlijk hield De Sigarenmaker lezers en leden nauwgezet op de
hoogte van de perikelen, die het gevolg waren van de feitelijke contractopzegging door de zuidelijke, rooms-katholieke georganiseerde patroons in
het sigarenbedrijf. Met naar schatting 170 leden was de afdeling ook de
enige rivaal van betekenis voor de RK georganiseerde sigarenmakers, die
meer dan 1000 leden telde.142 De rivaliteit kwam in al zijn scherpte tot
uitdrukking naar aanleiding van de contractopzegging van de RK-patroons in het sigaren- en tabaksbedrijf. Dat de opheffing van de'RK Werkgeversvereeniging' tot een confrontatie zou leiden was van meet af aan
duidelijk.
Op 4 februari 1921 meldde Het Huisgezin dat beide partijen onverzoenlijk tegenover elkaar stonden. De gezamenlijke vakorganisaties wensten
geen afstand te doen van hetgeen in de cao was overeengekomen. De katholieke werkgevers volgden het advies van het bestuur van hun voormalige organisatie. Lonen zouden slechts betaald kunnen worden op basis van
hetgeen in de ontwerp-ontbindingsverklaring was overeengekomen. Er
moest onderhandeld gaan worden over een nieuw ontwerp-collectief contract. De daaruitvloeiende loonregeling zou vanaf 1 februari moeten gelden. De RK Tabaksbewerkersbond, gezien de getalsverhoudingen toonaangevend, adviseerde de leden de fabrieken na afloop van de opzeggingstermijn niet te betreden, zolang de nieuwe arbeidsvoorwaarden niet
waren ingetrokken. De uitsluiting lag dus voor de hand en volgde ook.143
In 's-Hertogenbosch werd de kwestie zeker niet op het scherpst van de
snede uitgevochten. De uitsluiting nam hier eigenlijk slechts één dag in
beslag. Alles wat invloedrijk was en een matigende invloed kon uitoefenen, deed dat ook. Op de eerste uitsluitingsdag, carnavalsmaandag 7 februari, was er reeds sprake van overleg tussen de plaatselijke vakorganisaties en vertegenwoordigers van de katholieke werkgevers. Op dinsdag 8
februari publiceerde Het Huisgezin de bisschoppelijke vastenbrief, goeddeels gewijd aan de noodzaak tot katholieke solidariteit. "Hoe komt het
dat katholieke vereenigingen van verschillende standen soms vijandig tegenover elkander staan en in plaats van wederzijdschen steun zekere tegenwerking doen gevoelen?" Begeerte en hebzucht was het antwoord.
Werkgevers werden ditmaal niet ontzien.144 Op dinsdag 8 februari konden de meeste sigarenmakers ook weer aan het werk. Slechts bij Jan Ver-

~~2) De Sigarerzmakers, 14 mei 1921.
i43) Het Huisgezin, 4 februari 1921.
i44) Het Huisgezin, 8 februari 1921.
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Afb. 21. Het Steenstraatje, in de nabijheid van de Brede Haven te 's-Hertogenbosch. Dit
soort woonomstandigheden waren nog niet geheel verleden tijd, toen Krijgsman zijn ambitieuze volkswoningbouwplannen presenteerde. Hij had het getij mee.

Afb. 22. Interieur van een woning in het Steenstraatje. Beide opnames dateren van omstreeks
1917.

hoeven, jawel, oud-SDAP-lid, en Sweens-Houtman duurde de uitsluiting
nog voort.14s

In andere delen van het land, Eindhoven en bijvoorbeeld Valkenswaard
niet uitgezonderd, leidden de emotievolle weken na 26 januari tot heel wat
meer tumult. Drukbezochte openbare vergaderingen - overigens ook een
in 's-Hertogenbosch - hielden de stemming onder de vakbondsleden erin. De Eindhovense sigarenfabrikanten verzochten de Minister van Arbeid geen uitkering te verstrekken aan uitgetrokken sigarenmakers. Ze
konden immers weer aan het werk, zij het, onder de door de patroons,
nieuw ingestelde arbeidsvoorwaarden.146In Eindhoven en Valkenswaard
liep de kwestie zo hoog op dat de uitsluiting werd beantwoord met stakingen.1~7
c. 'De Bossche kwestie'
'De Bossche kwestie' zo werden de tegenstellingen en de eruit voortvloeiende verwikkelingen tussen de afdelingen van de katholieke en 'moderne' sigarenmakersbond genoemd. Eerstgenoemde verweet de vertegenwoordigers van de 'moderne' sigarenmakersbond, de actie in 's-Hertogenbosch min of ineer te verontachtzamen. Het hoofdbestuur van de
'moderne' sigarenmakersbond zou de leden zelfs geadviseerd hebben op
maandag 7 februari simpelweg aan het werk te gaan onder de nieuwe arbeidsvoorwaarden of minstens de l0o~o-indextoeslag te laten voor wat deze op dat moment was, een strijdpunt. "Die laffe katholieken bleven er uit
tot handhaving van het CC en de leden van dien grooten bond: er in!"
schreef De Katholieke Tabaksbewerker op schampere toon. Dat de leden
van de 'moderne' bond in 's-Hertogenbosch niet de fabriekspoorten ingingen, zou slechts het gevolg zijn geweest van oppositie van het Bossche
afdelingsbestuur ten opzichte van het hoofdbestuur.
De aantijgingen vanuit 'moderne' vakbondskring gedaan in de richting
van de katholieke vakbondsbetuurder Gemen, als zou deze de 'moderne'
bond bewust buiten de onderhandelingen met gemeentebestuur en Bossche werkgevers hebben gehouden, werden natuurlijk ook van de hand
gewezen. Bovendien, als Gemen zich al bereid zou hebben getoond de
l0o~o-eis te laten vallen, dan was dat omdat hij zich in de steek gelaten voelde door de'modernen' en'Federatieven'.14s
ias) Het Huisgezin, 9 februari 1921.
i46) Het Huisgezin, 5 februari 1921.
~~7) Het Huisgezin, 6 februari 1921.

148) De Katholieke Tabaksbewerker, 17 februari 1921.
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In De Sigarenmaker kwam het natuurlijk tot een geheel andere lezing.
Gemen had wel in een'onderonsje' met Krijgsman en Houtman willen regelen. In een redactioneel commentaar onder de veelzeggende titel 'Het
narrenspel' werd Gemen een zig-zag koers verweten. Als er al sprake zou
zijn geweest van een weifelende houding met betrekking tot handhaving
van de cao-eisen, dan was die afkomstig van de katholieke vertegenwoordigers. Het hoofdbestuur van de RK Tabaksbewerkersbond had zijn
plaatselijke vertegenwoordigers immers per brief inedegedeeld, dat de leden onder protest het werk konden hervatten op de nieuwe voorwaarden,
door werkgevers opgesteld, als het maar niet door middel van een schriftelijke of mondelinge overeenkomst zou worden bekrachtigd.14y De, op het
oog, harde opstelling van de Katholieke Tabaksbewerkersbond werd ook
ten sterkste gerelativeerd. Te vaak hadden bestuurders van deze organisatie al te kennen gegeven dat over de l0o~o-toeslag onder bepaalde voorwaarden te praten viel.
Enerzijds hadden bestuurders van de Katholieke Tabaksbewerkersbond zich bereid getoond afstand te doen van de toeslag ten behoeve van
een beperkte verbetering van de positie van werklozen, anderzijds was er
landelijk ook een onderhandelingsproces gaande waarbij een te vroege
overeenkomst voor het zuiden slechts nadelig kon uitwerken.
De 'moderne' sigarenmakersbond was er natuurlijk veel aan gelegen
de handen vrij te hebben, benoorden de grote rivieren. Daar was immers
de kracht van zijn positie gelegen en hadden de patroonsorganisaties
met meer strijdbaarheid rekening te houden. In de noordelijke regio ging
het alleen over een indextoeslag. Ten aanzien van de contractbreuk van
de zuidelijke patroons stelden de noordelijke werkgevers in de sigarenbranche zich opvallend gereserveerd op. Met de ogen gericht op de concurrentieverhoudingen in het Nederlandse sigarenbedrijf zou een Eindhovense sigarenfabrikant tijdens een vergadering met de vakorganisaties
zelfs opgemerkt hebben: "Eichelsheim knijpt de fabrikanten in het Zui~so
den de keel dicht en Dresselhuijs en Jacobson knikken goedkeurend",
Met de twee laatstgenoemde namen werden de belangrijkste representanten van de landelijke, neutrale, werkgeversorganisatie bedoeld. De
'mildere verhoudingen' tussen werkgevers en werknemers leidde in dit
gebied tot een nagenoeg probleemloze handhaving van de oude toestand
(i.c. de cao van 1920 met indexeringstoeslag).lsl

~~9) De Sigarenmaker, 1 maart 1921.
~so) Van der Hoeven, a.w., 153.
~ s~) De Sigarenmaker, 19 februari 192 I.
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Het conflict tussen de 'moderne' en katholieke vakorganisatie bleef
voor deze cao-kwestie zonder noemenswaardige gevolgen, hoezeer de
onderlinge twist ook voortduurde.
Op 14 april hadden Eichelsheim en Gemen in onderhandelingen met
Alfons Houtman, woordvoerder van de Bossche katholieke patroons,
weliswaar nog het dreigement van staken nodig maar nauwelijks een
week later bleek dat de dreiging genoeg was om de werkgevers overstag
te doen gaan.ls2
Op 28 april 1921 verscheen er weer een 'RK Vereeniging van Sigarenfabrikanten in de Zuidelijke Bisdommen' aan het socíaal-economisch
front. "Een ander etiket op hetzelfde kistje!" merkte Van der Hoeven
schamper op om vervolgens te schrijven dat de leden van de 'moderne'
bond na april doelwit werden van een wraakactie van de katholieke patroons. De RK Tabaksbewerkersbond vond dit te ver gaan en verzocht de
katholieke patroons pas op de plaats te maken met hun acties tegen de
'modern'-georganiseerden "omdat de met geweld in den RK-Bond gedrevenen daarin een zeer sterke oppositiegroep vormden". ~'3
Niets wijst erop dat in 's-Hertogenbosch de verhoudingen zo scherp
lagen dat dit feit zich liet gelden in de ontwikkeling van de vakbondsafdelingen. Er was sprake van een aanzienlijke achteruitgang in de ledentallen van de vakorganisaties, met name bij de grootste sigarenmakersbonden. Maar zowel katholieke als 'moderne' afdelingen van de sigarenmakersbonden ondervonden percentsgewijze nagenoeg evenveel hinder
van de sterke terugloop van de werkgelegenheid in het Bossche sigarenbedrijf. De afdeling van de moderne sigarenmakersbond zag het ledental
in 1921 teruglopen van 165 aan het begin naar 116 in december van dat
jaar. De katholieke bond kreeg echter ook een aanzienlijke terugval te
verwerken, van 1051 naar 813.1s~

De solidariteit en onderlinge samenhang tussen de verschillende katholieke maatschappelijke organisaties had natuurlijk een aanzienlijke
deuk opgelopen. In andersdenkende kringen werd dit feit, als vanzelf,
met leedvermaak opgepakt. De Sigarenmaker zag in de gebeurtenissen
rondom de 'contractbreuk' een bewijs voor het standpunt, dat klassetegenstellingen van meer betekenis waren dan de katholieke maatschappijleer de bevolking voorhield. Godsdienst kon geen richtsnoer zijn bij het
streven naar welke maatschappelijke of economische verbetering ook.
isz) De Sigarenmaker, 23 april 1921.
is3) Van der Hoeven,
a.w., 154.

isa) ~aarverslaggemeente 's-Henogenbosch, bijlage Q.
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Patroons en arbeiders hadden hoe dan ook verschillende maatschappelijke strevingen. "De geloovige arbeiders streven naar loonsverhooging,
de Roomsche patroons naar loonsverlaging. Het is daarom zelfbedrog en
misleiding te beweren dat geloovige arbeiders in eene aparte, van de overige arbeiders gescheiden, vakvereeniging, moeten zijn. Maatschappelijk
en economisch hebben alle arbeiders dezelfde belangen. Daarom horen
ze bij elkaar, in één vakbond".lss
De katholieke vakbeweging voelde zich door de gebeurtenissen in verlegenheid gebracht. De tegenstander had immers een sterk punt voor
agitatie en propaganda in het optreden van de RK patroonsorganisatie.
"Nog eens: niemand meer dan wij betreuren en keuren de handelwijze
dier organisatie af en nemand dan ons bestuur heeft er zooveel voor gedaan om de gepleegde noodlottige handelingen der RK fabrikanten te
voorkomen", schreef De Katholieke Tabaksbewerker op 5 maart 1921.
Morele overwegingen hadden het optreden van de RK Tabaksbewerkersbond bepaald in zijn wil om bezoedeling van eer en goede naam van de
katholieken te voorkomen.lsb

Als er al een overloop naar andere vakorganisaties gevreesd werd, die
kwam er niet. Daarvoor waren de verhoudingen tussen de verschillende
zuilen al te zeer gestabiliseerd, maar littekens lieten de verwikkelingen
inzake de contractbreuk wel na.
d. De 'werkelijkheid' van een te dure cao
De tijd was ernaar dat de cao vanuit ondernemerskring verdergaand
onder vuur zou worden genomen. Vanaf het moment dat de cao er was,
werd deze door de werkgevers als een van de boosdoeners van de crisis
in het sigarenbedrijf aangevallen. In het verslag van de Bossche Kamer
van Koophandel over 1921 werd geschreven: "Bovendien drukken de
groote valutaschommelingen en de beperking van den arbeidsduur, zoowel als de hooge belastingen, de hooge huurprijzen, de hooge lonen, enz.
sterk op het bedrijf '. De crisis in het sigarenbedrijf is hier in beeld gebracht.ls7
De patroonsorganisaties kwamen met een voorstel tot loonsverlaging
van 150~0. De samenwerking tussen de grootste vakorganisaties liet te
wensen over. Van enige samenspraak of overleg over een gezamenlijke
iss) De Sigarenmaker, 12 maart 1921.
isb) De Katholieke Tabaksbewerker, 5 maart 1921.

is7) Kamer van Koophandel's-Hertogenbosch, jaarverslag 1921, algemene besc{uiuwingen.
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tactiek was geen sprake. Op 1 en 2 april hield de RK Tabaksbewerkersbond een congres. Een loonsverlaging van l00~o werd als acceptabele inzet geformuleerd. Men sprak eveneens de bereidheid uit de moeizaam
bevochten uniform-loonregeling van f 16,- per 1000 sigaren - van
welke soort dan ook - te laten varen. tss
Wellicht gesterkt door deze meegaande houding van een van de
grootste vakorganisaties voegden de werkgevers in het sigarenbedrijf in
juli een eis aan hun pakket toe: nog een algehele loonsverlaging van 50~0
en een verlenging van de arbeidsweek van 45 naar 48 uur. Toen was,
volgens Van der Hoeven, kroniekschrijver van de 'moderne' bond, ook
voor de katholieke vakorganisatie de grens bereikt.ls9
'De werkelijkheid', zo luidde de titel van een beschouwing waarin de
katholieke tabaksbewerkersbond zijn standpunt ten aanzien van de nieuwe werkgeversvoorstellen trachtte uit te leggen. Het was, en dat spreekt
vanzelf, geen gemakkelijke taak. Men had de taak aanvaarding van het patroonsvoorstel tot de eerdergenoemde ingrijpende loonsverlaging te
rechtvaardigen in combinatie met het inleveren van de uniform-loonregeling voor alle soorten sigaren, toch bepaald een verworvenheid.16o
Moeilijk was de verdediging vooral ook omdat concurrerende vakorganisaties niet zonder meer bereid waren de loonsverlaging te accepteren,
laat staan de uniform-loonregeling prijs te geven.

De Federatie eiste zelfs een loonsverhoging van 250~0. De 'moderne' sigarenmakersbond accepteerde weliswaar de realiteit van crisisstemming
en de daarmee verband houdende 'noodzaak' van loonsverlaging maar
was zeker niet bereid de voorstellen van de werkgevers zonder meer te
aanvaarden. De katholieke vakorganisatie gaf onomwonden toe, dat de
afdelingen, noordelijk van de grote rivieren, in problemen waren gebracht door de meegaande houding. In verschillende afdelingen lieten
de leden zich in protesterende zin uit over de voorstellen van het hoofdbestuur en de gevolgde tactiek. De agitatie van de Federatief georganiseerde sigarenmakers zou hieraan niet vreemd zijn.
Realiteitszin, dat diende nu centraal te staan. Malafide praktijken van
beunhazen en 'clandestiene eigenwerkers' beconcurreerden de bonafide
fabrikant meer dan ooit het geval was geweest. De cao van 1920, in het
bijzonder de bepaling van het eenheidsloon, had een averechtse uitwerking gehad. De sigarenindustrie was te divers van karakter om deze regeJ58) Van der Hoeven, a.w., 154.
1S9) Van der Hoeven, a.m., 155.

~bo) De Kadu~lieke Tabaksbewerker, 26 maart 1921.
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ling niet als een knellend keurslijf te ervaren. De kleinindustrie in bonafide zin was erdoor in de grootst mogelijke problemen geraakt. De fabricage van de duurdere sigaar was de enig mogelijke renderende vorm
gebleken. Bijgevolg waren de grotere fabrieken in de steden in een harde
concurrentiestrijd terechtgekomen met het kleinbedrijf op het platteland.
Tegen de traditie in koos de laatste nu ook voor de fabricage van de duurdere sigaar. "Het bedrijf zit in de put. Wie zal dit durven ontkennen? Het
clandestiene bedrijf tiert welig ten koste van de bonafide groote en kleine
fabrikanten en ten koste van de waarde van het bedrijf. Wat maalt de eigenwerker, de beunhaasfabrikant, de clandestiene werker om het CC,
om het loon, om den 8-urigen arbeidsdag, om vacantie, om andere vrije
dagen, om ziekenfondspremie, om kinderbijslag?". De precaire positie
waarin het sigarenbedrijf terecht was gekomen als gevolg van de bijzondere, bijna bizarre, omstandigheden werd overigens ook erkend door zowel de christelijke als'moderne' vakorganisaties.161
Een gedelegeerdenvergadering van de Nederlandschen Sigarenmakers en Tabaksbewerkersbond sprak zich op 2 april uit in een dergelijke
zin. Loonsverlaging was moreel weliswaar aanvechtbaar, maar men was
bereid zich bij de omstandigheden neer te leggen en een l0o~o-aftrek te
aanvaarden. De leden werden opgeroepen onder protest aan het werk te
blijven zolang de onderhandelingen lopende waren.1óz
Als vanzelfsprekend kwam ook van de kleinere christelijke tabaksbewerkersbond geen al te radicaal standpunt. Aanvaarding was het parool.
De Federatie stond er dus alleen voor. De anderen wilden de Federatieve
eis niet eens bespreekbaar maken.163
De situatie in het Bossche sigarenbedrijf stelde de grootste vakorganisaties min of ineer in het gelijk. "De toestand in de sigarenindustrie is
thans zoo, dat zoowat l l3 der sigarenmakers op de fabrieken werkt, 1 ~3
thuis of bij niet-georganiseerde patroons werkt en ll3 gesteund wordt",
merkte de directeur van de gemeentelijke arbeidsbeurs, C. Foppele, op
in een vergadering van het bestuur van de arbeidsbeurs. Op het moment
dat hij dit zei waren meer dan 400 Bossche sigarenmakers als werklozen
ingeschreven. Eenzelfde aantal beproefde zijn geluk via de schemerige
praktijk van de clandestiene bedrijfsvoering.164 Foppele, zelf ooit siga-

~`'~) DeKatholiekeTabaksbeuerker,2apri11921.
~~z) De Sigarertmaker, 9 april 1921.
163~ Van der Hoeven, a.w., 153.
~h;) GAH. Archief Gemeentelijke Arbeidsbeurs, notulen bestuursvergadering, 1918-1922,
24januari1922.
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renmaker, riep in deze vergadering de vertegenwoordigers van de vakorganisaties in het bestuur (sigarenmakers!) tot realiteitszin. Voor hij het
woord nam, hadden al enkele bestuursleden verhaald over hun bezoeken
aan Bossche sigarenmakersgezinnen. Vele clandestiene thuiswerkers
hadden ze aangetroffen, al dan niet werkend voor malafide patroons.
Waarom vastgehouden aan de bepaling f 1,60 per 100 sigaren, als publiekelijk bekend was dat velen, stiekum of openlijk, tegen f 1,- per
100 sigaren werkten. Met name kregen leden van de Federatie daarbij
een vingerwijzing. "De sigarenmakers hebben een zeer slechten naam
gekregen. Daarbij komt nog luiheid en arbeidsschuwheid, ook onder metaalbewerkers", merkte de voorzitter van het bestuur daarna op. Hij
vond overigens de thuiswerkende sigarenmakers verstandiger dan de
'hardnekkige' bestuurders van de vakorganisaties. De eersten gaven tenminste aan te willen werken.tós De teneur was er een die duidelijk in het
nadeel van de sigarenmakers werkte.
In de gemeenteraad, bij het gemeentebestuur, andere overheidsinstanties en bij collega-werknemers uit andere bedrijfstakken was een stemming ontstaan die de Bossche sigarenmaker niet als positief kon ervaren.
Voor actie of strijd tegen de voorgestelde loonsverlaging waren in het
voorjaar van 1922 daarom de voorwaarden allerminst gunstig te
noemen.

De plaatselijke afdeling van de Federatie durfde het niettemin toch aan
een openbare vergadering te organiseren. Op S april 1922 sprak hoofdbestuurder C. Wolff "Over de ingevoerde loonsverlaging en de houding
van de drie vakorganisaties". De bijeenkomst was van louter agitatorische betekenis en had voor de toestand op de bedrijven nauwelijks of
geen gevolgen. De katholieken waren de grote boosdoeners. De - vergeefse - poging van de 'modernen' om door een gecombineerde ledenvergadering ook de katholieke collega's in verzet te brengen werd weliswaar aangehaald, maar principieel hadden de katholieken in de 'modernen' geen belangrijke tegenstrevers gehad. Het verraad dat de modernen
ten opzichte van de sigarenmakers gepleegd hadden, was "slechts 20~0
minder dan het verraad van de katholieken". De laatsten waren immers,
aldus de lezing van Wolff, akkoord gegaan met een loonsverlaging van
200~0, de eersten hadden 180~o geaccepteerd.166

ibs) GAH. Archief Gemeentelijke Arbeidsbeurs, notulen bestuursvergadering, 1918-1922,
24 januari 1922.
ibb) De Tabaksbewerker, 15 apri11922.

397

Zo de Federatie daden bij deze radicale woorden had willen voegen,
dan was daartoe in 's-Hertogenbosch geen draagvlak meer aanwezig.
Nog slechts 34 leden telde de afdeling in december 1921. Bovendien,
alsof de angst voor de Federatie nog steeds levend was onder gezeten
Bosschenaren, Federatieleden werden uiterst negatief bejegend.167
De beide andere, nog echt belangrijke vertegenwoordigers van de georganiseerde sigarenmakers stonden er ook niet best voor. Weliswaar
was het ledental van zowel de 'moderne' als katholieke sigarenmakersbond een veelvoud van dat van de plaatselijke Federatie, maar de neergang had zich hier ook aangediend. Ongetwijfeld zal de landelijke tendens van terugloop van ledentallen hebben doorgewerkt. De malaise in
het Bossche sigarenbedrijf deed daar een schep bovenop. In 1922 - er
leek toch alle aanleiding voor een actiejaar - zakte het ledental van beide
bondsafdelingen verder terug. De 'moderne' afdeling viel terug van 116
naar 94 leden; de katholieke tabaksbewerkersbond kreeg ook een aanzienlijk verval te verwerken, van 813 naar 651 leden.ió8
In relatie met de opmerkelijke ledenwinst, die de Federatie in 's-Hertogenbosch boekte in 1922 - van 34 naar 631eden - kan een verband verondersteld worden tussen deze kwantitatieve ontwikkeling en het optreden van de organisatie rond de loonsverlaging. Meer dan een detail is in
dit verband het feit dat de plaatselijke afdeling van de Federatie, in navolging van de landelijke opstelling van het hoofdbestuur, nauwelijks of
niet geneigd was zich kritisch uit te laten over het marginale gebeuren
rond clandestiene thuisarbeid en werken beneden de geldende cao-voorwaarden.
Tot actie of georganiseerd verzet kwam het niet, zeker niet in die gebieden waar de RK Tabaksbewerkersbond min of ineer de dienst uitmaakte.
De ondernemersorganisaties zagen hun eisen nagenoeg vollédig ingewilligd. De loonsverlaging kwam uit op 150~0. De uniform-loonregeling
kwam eveneens te vervallen. Volgens nog maar kort geleden verlaten traditie werd het loon weer gekoppeld aan de prijs van de geproduceerde sigaar.169

e. "Geen spelbreker van onze organisatie"
Op 3 mei 1922 verklaarde de minister van Arbeid, mr. P.J.M. Aalberse, zich in de Tweede Kamer voorstander van verlenging van de ar16i ) De Tabaksbewerker, 22 april 1922.
168) Jaaroerslaggemeente 's-Hertogeabosch, 1921, bijlage Q.
~h9) Van der Hoeven, a.w., 155.
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beidstijd zonder loonsverhoging, zodat de produktiekosten konden worden gedrukt.170 Zijn opmerking paste in de sfeer, die zich in die dagen
had meester gemaakt van de sociaal-economische verhoudingen. De vakbeweging was sterk in het defensief gedrongen. Massawerkloosheid en
een soms dramatische terugloop van de ledentallen verzwakten de onderhandelingspositie. De druk op de recentelijk bereikte verworvenheden
op het gebied van de arbeidsvoorwaarden was groot. De concurrentiepositie van 's-lands nijverheid vereiste immers lagere arbeidskosten. In de
sigarenindustrie was het niet veel anders. Integendeel, als het om crisisbeleving en malaise ging, gaf deze bedrijfstak zelfs de toon aan.
In januari 1922 had Eugène Goulmy zich als directeur van de 'Koninklijke Nederlandsche Sigarenfabrieken Eugène Goulmy en Baar' tot de
minister van Arbeid gewend, in een open brief. Centraal in zijn schrijven
stond de malaise in het sigarenbedrijf. Verschillende sociale wetten en in
het bijzonder een arbeidswet met een 'abnormaal' korte werkweek drukten onevenredig zwaar op het reguliere en bonafide sigarenbedrijf. De
ongekend lage stand van de Duitse Mark droeg ertoe bij dat vanuit Duitsland miljoenen goedkope sigaren werden ingevoerd. Enkele jaren daarvoor was Duitsland nog een van de belangrijkere importeurs van Nederlandse (i.c. Bossche) sigaren geweest. Goulmy verzocht de minister een
importverbod in te stellen en ruimte te bieden voor een verlenging van de
arbeidsweek, enkele uren boven de wettelijk bepaalde 45 uur.171 A1 had
Goulmys 'sigarenburcht' ernstige averij opgelopen na 1918, Goulmy
was en bleef een toonaangevend ondernemer in het zuidelijk sigarenbedrijf. Nog steeds stonden zijn opvattingen model voor de 'communis opinio' onder de Bossche sigarenfabrikanten.
Dat in de tweede helft van 1922 de werkgeversorganisaties in het sigarenbedrijf de vakorganisaties een voorstel voorlegden om de werktijd van
45 op 48 uur te brengen was daarom niet echt verwonderlijk. Zo kort na
de ingrijpende loonsverlaging wekte het al evenmin verwondering dat, de
verzwakte positie ten spijt, de sigarenmakersbonden verzet aantekenden.
De RK Tabaksbewerkersbond had na de eerste loonsverlaging in april
1922 reeds kenbaar gemaakt aan de andere organisaties dat een nieuwe
loonsverlaging niet geaccepteerd zou kunnen worden en zei de zusterorganisaties samenwerking toe wanneer een nieuwe aanslag op de arbeidsvoorwaarden zou worden gepleegd.

~ 10) Het Huisgezin, 4 mei 1922.

~' ~) De Katholieke Tabaksbewerker, 15 januari 1922.
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Op 5 september 1922 deelden de werkgeversorganisaties mee dat op
2 oktober de werktijd van 45 op 48 uur zou worden gebracht. Bij nietaanvaarding achtten zij de cao op 30 september verleden tijd. Zich bewust van gewijzigde krachtsverhoudingen - sterk in het nadeel van de
vakorganisaties - kwam de RK Tabaksbewerkersbond met een voorstel
tot arbitrage. Zo sterk voelden de werkgeversorganisaties zich dat ze dit
voorstel afwezen. Typerend voor de situatie was daarop de verdeeldheid
die ontstond in kringen van de vakorganisaties. De RK Tabaksbewerkersbond verklaarde zich bereid tot een nieuwe inleveringsronde. De andere vakorganisaties (i.c. Federatieven en 'modernen') gingen hiermee
niet akkoord. Weer was tweespalt het gevolg. Van rooms-katholieke zijde
was men bereid de verlenging van de werkweek te accepteren, echter dit
mocht niet gepaard gaan met de van ondernemerszijde voorgestelde
loonsverlaging van gemiddeld 50~0. Die was nodig om de loonkosten niet
te laten stijgen als gevolg van de verlenging van de arbeidsweek. Modernen en Federatieven waren niet bereid een van beide werkgeversvoorstellen te accepteren.1~2
Uit alles bleek dat de confrontatie ditmaal volledig werd opgedrongen
aan de vakorgsnisaties. In het bijzonder de bestuurders van de Katholieke Tabaksbewerkersbond deden verwoede pogingen het conflict tot het
uiterste te vermijden. Zo werd er aan de vooravond van die tumultueuze
oktobermaand in 1922, een voorstel gedaan als gezamenlijke organisaties in het tabaks- en sigarenbedrijf bij de minister een invoerverbod op
goedkope sigaren te bepleiten. Tegelijkertijd werd het arbitragevoorstel
gedaan. Gesterkt door de omstandigheden die het tijdsgewricht met zich
meebracht hielden de werkgevers echter onverkort vast aan hun uitleg
van de sociaal-economische problemen onder het motto: "Verlaag de arbeidskosten, herstel de concurrentiepositie".173 Zo overtuigd waren bijvoorbeeld de zuidelijke patroons van de bereidheid van in het bijzonder
de katholieke vakorganisatie een conflict te willen vermijden, dat zij nog
aan de vooravond van 1 oktober grote hoeveelheden 'natte tabak in de
vocht' hadden besteld. Die eerste oktober was toch de dag waarop loonsverlaging en arbeidstijdverlenging zouden moeten ingaan en vakbonden
wel aan hun stand verplicht waren te reageren.
Bijna te elfder ure werd op zondagavond 1 oktober voor de zuidelijke
sigarencentra een opschorting van stakings- of uitsluitingsacties overeen-

i7z) Het Huisgezin, 4 oktober 1922.
i73) Het
Huisgezin, 3 oktober 1922.
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gekomen. Werkgevers werd daarbij de mogelijkheid opengelaten met terugwerkende kracht de aangekondigde maatregelen door te voeren.l~4
Op 3 oktober vonden nieuwe onderhandelingen plaats. De werkgeversorganisaties gingen nu zelfs zo ver van de vakorganisaties de principe-uitspraak los te krijgen, dat men eventueel bereid was de loonsverlaging en
arbeidstijdverlenging te accepteren. Daartoe konden de vakorganisaties
zich natuurlijk niet bereid verklaren. De werkgevers kondigden daarop
een algehele uitsluiting aan, mede als antwoord op de stakingen, die in
verscheidene noordelijke tabaks- en sigarencentra reeds waren uitgebroken.17s
Eugène Goulmy was geen scherpslijper van origine. De boycot van Federatieleden was hem toch eigenlijk min of ineer opgedrongen? Zeker als
conflicten zijn ondernemingsbeleid niet rechtstreeks tot inzet hadden,
was hij geneigd tot een zekere soepele en loyale houding ten opzichte van
'zijn' werknemers. De laatsten kon hij in 1922 ook moeilijk meer verwijten dat zij nog zo vaak aanleiding gaven tot arbeidsonrust. Katholiekgeorganiseerd zijn was voor de meesten onder hen inmiddels 'usance'
geworden.
Het toeval wilde dat op zaterdag 5 oktober E. Goulmy het feit herdacht
dat hij zich 35 jaar geleden in 's-Hertogenbosch vestigde. De huldigingsactiviteiten waren bescheiden van opzet gehouden, omdat crisis en depressie nu eenmaal hun tol eisten. Er werden toespraken gehouden, o.a.
door een zoon van Goulmy en door de oudste sigarenmaker van het bedrijf. De laatste sprak in lovende woorden over de groei die Goulmy zijn
bedrijf had bezorgd. Op het hoogtepunt waren 900 werknemers in dienst
in alle vestigingen van E. Goulmy 8t Baar. Goulmy kreeg een Westminsterklok van het fabriekspersoneel en een lijst met de namen van alle werklieden die hadden bijgedragen aan dit huldeblijk.
Eugène Goulmy refereerde in zijn antwoord aan de strijd die gaande
was tussen patroons- en werknemersorganisaties. Hoe goed de verstandhouding tussen hem en zijn werknemers ook was, hoezeer "een patroon
ook mensch" wilde zijn, de plicht en loyaliteit ten opzichte van elkaars belangenorganisaties zouden weldra tot strijd leiden. Letterijk zei Goulmy:
"Doch als lid mijner organisatie heb ik mijn plicht te doen, de overeengekomen afspraak na te komen evenals de arbeider zijn verplichtingen als
georganiseerde behoort na te komen. We mogen geen spelbreker van on-

i74) Het Huisgezin, 2 oktober 1922.
~~s) Het Huisgezin, S oktober 1921.
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ze organisatie zijn". Hij sprak vervolgens de hoop uit dat het conflict snel
zou worden opgelost. "Nu moet ik U echter tegen a.s. Zaterdag ontslag
aanzeggen. Wie echter Maandag daaropvolgend wil komen, zal welkom
zijn", eindigde hij ietwat pathetisch.176
In weerwil van Goulmys vriendelijke toonzetting zouden ook de Bossche sigarenfabrikanten in de daaropvolgende dagen aantonen dat van
enige compromisbereidheid geen sprake was. Er kwam tenminste geen
enkel protest van hun kant toen omstreeks 12 oktober de werkgeversorganisaties een bemiddelingsvoorstel van de Brabantse commissaris van
de koningin, Van Voorst tot Voorst, van de hand wezen. Deze had het
nog wel zo gematigd gehouden. Aan de inzet van werkgevers werd niet
getornd. Het enige waartoe zij zich bereid moesten verklaren was dat tijdens de bemiddelingspoging, die op 30 oktober moest eindigen, onder
de oude voorwaarden zou worden doorgewerkt.
Van Voorst tot Voorst was tot zijn bemiddelingsvoorstel gekomen omdat hij zich vanuit zijn functie zo nauw betrokken voelde bij het reilen en
zeilen van een der belangrijkste bedrijfstakken in de provincie.t77 Reageerde de Katholieke Tabaksbewerkersbond positief op het voorstel, de
werkgevers verklaarden zich slechts bereid om bij Van Voorst tot Voorst
'In audiëntie' te gaan om de commissaris uit te leggen waarom het bemiddelingsvoorstel geweigerd werd.178
Min of ineer in de periferie van dit hoofdbericht over het conflict in de
sigarenindustrie meldde Het Huisgezin dat de regering de steun aan
werkloze sigarenmakers had stopgezet. De uitgesloten sigarenmakers en
de aanzienlijk kleinere groep 'echte' stakers werden beschouwd als werknemers, die vrijwillig voor de tijdelijke werkloosheid kozen. In eerste instantie protesteerde slechts het NAS. De maatregel van de regering
werd beschouwd als een uitspraak ten gunste van de werkgevers.179
Dit maakte de uitgangspositie van de vakorganisaties er niet gunstiger
op. Er werd nu een ongewenst veel groter beroep op de eigen uitkeringskassen gedaan dan waarin wegens de dalende contributie-opbrengsten
kon worden voorzien. Hoe dan ook, de 'moderne' sigarenmakersbond
- financieel een van de sterkere organisaties - moest daarom na enige
weken van uitsluiting het NVV te hulp roepen.180 Tegen hun wil in werilb) Het Huisgezin, 9 oktober 1922.
~~7) Het Huisgezia, 11 oktober 1922.
178) HetHuisgezin, 12 oktober 1922.
17y) Het Huisgezia, 12 oktober 1922.
~SO) Van der Hoeven, a.w., 159.
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den ook de sigarenmakers, die tijdelijk via het werkverschaffingsproject
ten behoeve van de 'Spaansche regie' onderdak waren gebracht, deelnemers in het conflict.
In de werkweek die begon op maandag 16 oktober, lagen vrijwel alle belangrijke sigarenfabrieken in 's-Hertogenbosch stil. Slechts bij de firma
Azijnman, A. Houtman en J. Verhoeven werd doorgewerkt op de 'oude'
voorwaarden.
In 's-Hertogenbosch speelde de afdeling van de RK Tabaksbewerkersbond een toonaangevende rol in het conflict. Uit alles kwam naar voren dat
de actie meer opgedrongen was dan dat deze het resultaat was van een
keuze, geboren uit strijdbaarheid. Tijdens een drukbezochte bijeenkomst
van de RK Tabaksbewerkersbond in het gebouw van de RKWB op
woensdagavond 18 oktober bleek dat nog eens, in ieder geval voorzover
het de katholiek georganiseerden betrof. Alle lof en daarbijbehorend applaus was er voor de (mislukte) bemiddelingspoging van de commissaris
van de Koningin. Deze had zich in zijn voorstellen immers verenigd met de
werktijdverlenging en richtte zijn bemiddelende rol feitelijk alleen op de
omvang van de loonsverlaging.lg~ Op 17 oktober had hij de werknemersorganisaties nog eens opgeroepen desnoods zèlf weer het initiatief te nemen tot onderhandelingen, onder aanvaarding van de werktijdverlenging la2

Noch de'moderne' afdeling, noch de Federatieve sigarenmakers zagen
in het conflict aanleiding strijdbare bijeenkomsten te beleggen. Ook hier
leek de positie van strijd meer opgedrongen dan weloverwogen keuze uit
enthousiasme.
Het Huisgezin nam in zijn redactionele kolommen onomwonden stelling
tegen het harde en rigoreuze drijven van de werkgeversorganisaties.
Werd niet het katholiek solidarisme met voeten getreden? Het dagblad,
aangevoerd door onder meer het katholieke gemeenteraadslid H.M.
Thijssen, was ook van mening dat de harde, klassiek-liberale opstelling
van de werkgeversorganisaties wel tot confrontatie moest leiden. "Een
langere arbeidsweek, terwijl er duizenden werkloozen zijn, en een verlengde arbeidsweek het aantal werkloozen weer zal vergrooten. Wij vrezen waarlijk, dat men zóó niet op den goeden weg is naar den bedrijfsvrede", schreef het dagblad naar aanleiding van een oproep van de Nederlandsche Fabrikanten-vereeniging aan de ondernemers in de
sigarenindustrie om stand te houden. Deze organisatie riep zelfs de rege18~) Het Huisgezin, 19 oktober 1922.
~ 82) Het Huisgezin, 18 oktober 1922.
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ring op om de werktijdsverlenging en loonsverlaging desnoods dwangmatig door te voeren.la3
In een open brief, gepubliceerd op de voorpagina, reageerde Van der
Put, een van de leidende katholieke sigarenfabrikanten uit Eindhoven op
de stellingname van Het Huisgezin en de naar zijn mening, onredelijke
houding van het bestuur van de RK Tabaksbewerkersbond. In verlegenheid gebracht door de al te bruuske ondersteuning van het Fabrikantenverbond deed hij een poging hiervan min of ineer afstand te nemen De RK
Tabaksbewerkersbond had de toegestoken hand van de werkgevers niet
aanvaard. Gezien het feit dat werktijdverlenging reeds in de meeste bedrijfstakken geëffectueerd was moest zijns inziens gesproken kunnen worden over een zekere, relatieve loonsverlaging.
De katholieke sigarenfabrikant kon de redacteur van Het Huisgezin
blijkbaar niet overreden. Het zou beter zijn geweest bemiddelingspogingen te aanvaarden in plaats van een toestand op te roepen waarin "de stokerijen" van het Fabrikantenverbond als lofuitingen moesten worden ondergaan.lsa
Sympathie voor de uitgestotenen was eveneens te lezen uit de vermelding van initiatieven om de onvrijwillig verkregen vrije tijd van de sigarenmakers te doden via toneel- en filmvoorstellingen, die gratis toegankelijk
werden gesteld. Lof was er dan ook voor het optreden van Het Huisgezin
tijdens een drukbzochte bijeenkomst van de RK Tabaksbewerkersbond in
het bondsgebouw op 1 november. De vergadering vond plaats ter gelegenheid van de beëindiging van het conflict en het bereiken van een oplossing
een dag daarvoor. Halmans riep de katholiek georganiseerden op zich zo
snel en massaal mogelijk te abonneren op het onvolprezen familiedagblad, dat zich zo goed had gehouden tijdens de moeilijke conflictweken.
Er was tevens sprake van huldeblijken aan het adres van de commissaris
van de Koningin, die zijn tweede bemiddelingsvoorstel bekroond had gezien met een consensus tussen ondernemersorganisaties in het sigarenbedrijf en de RK Tabaksbewerkersbond.~ss Op 31 oktober had in het Gouvernementsgebouw in de Verwerstraat de bijeenkomst plaatsgevonden
tussen vertegenwoordigers van ondernemers- en werkgeversorganisaties
in het sigarenbedrijf, waarop dit compromis bereikt werd. Nadat gebleken
was dat de vertegenwoordigers van de 'moderne' en Federatieve sigaren-

1B3) Het Huisgezin, 26 oktober 1922.
1e~) Het Huisgezin, 28 oktober 1922.
185) Het Huisgezin, 2 november 1922.
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makersbond niet over het mandaat beschikten dat nodig werd geacht om
snel tot besluiten te komen, werd hun de deur gewezen. De onderhandelingen werden zonder hen voortgezet. De plaats van deze nieuwe overlegbijeenkomst symboliseerde overigens de centrale rol van de commissaris
van de Koningin in Noord-Brabant.l8ó
Op 2 november werden de onderhandelingen voortgezet in Eindhoven.
De enig aanwezige vakorganisatie was de RK Tabaksbewerkersbond. Het
onderhandelingsresultaat kon slechts de ondernemers tevreden stellen.
Immers zowel de werktijdverlenging als de loonsverlaging zouden worden
doorgevoerd. De 'vakbondseisen' waren blijkbaar reeds op 31 oktober ingeleverd aangezien op de dag na de tweede onderhandelingsronde in de
meeste fabrieken het werk zou worden hervat.
Voorzover er al gesproken kon worden van een verzachtend element in
het resultaat kan slechts gewezen worden op het punt dat de nominale
loonsverlaging beperkt zou blijven tot 20~0. Het andere deel van de loonsachteruitgang verkregen de ondernemers door middel van ingeleverde
vakantiedagen en een christelijke feestdag.
Was er tijdens de strijdweken al weinig voorgevallen dat tot enthousiasme onder uitgeslotenen, 'stakers' en nog werkenden had kunnen leiden,
het uiteindelijke resultaat vermocht al evenmin een juichstemming op te
wekken. De gelatenheid over dit resultaat werd in een verklaring van de
RK Tabaksbewerkersbond nauwelijks verborgen. Gram en nijd waren er
slechts voor de 'moderne' sigarenmakersbond en in mindere mate de Federatie. Deze organisaties hadden geen echt standpunt ingenomen. Ze
hadden zich in hun optreden steeds beperkt tot het leveren van kritiek op
de tegemoetkomende houding van de katholieke bond ten opzichte van de
ondernemersverlangens. Steeds was hun motto geweest; "Wij, wij zijn de
alleen-voordeel-brengende en de alleen-voor-de arbeiders opkomende
organisatie". De katholieke georganiseerde sigarenmakers werden gewaarschuwd voor stokerijen en stemmingmakerij van de zijde van deze
bonden. Met grote nadruk bracht het hoofdbestuur dank aan de leden van
de RK Tabaksbewerkersbond voor hun gedisciplineerd gedrag tijdens de
voorafgaande weken. De verklaring eindigde met een oproep eendrachtig
aan het werk te gaan.187
In de eerste novemberweek nam de toestand in het Bossche sigarenbedrijf weer vrij snel normale vormen aan. Nagenoeg iedereen toog aan het
~ab) Het Huugezin, l november 1922.
187) De Katholieke Tabaksbewerker, 22 ~ovember 1922.
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werk en werkloosheid en werkverschaffing, tezamen met de bijbehorende
organisatiebesognes, verkregen weer de prioriteit die ze al enkele jaren
hadden in's-Hertogenbosch.~ss
Binnen een jaar was tot twee keer toe een bres geslagen in de verworvenheden van de sigarenmakersbeweging. In de ontwikkeling van de ledentallen kwam dat tot uitdrukking en in de wijze waarop sigarenmakers later
zouden reageren op nieuwe verslechteringen.
De sterke terugloop van het ledental zette zich in 1923 onverminderd
voort. De RK Tabaksbewerkersbond viel terug van 651 naar 545 leden;
procentsgewijs kreeg de 'moderne' afdeling een nog grotere klap te verwerken. Ze kwam van 94 op 531eden. De Federatie die qua ledenverloop,
1922 zo 'succesvol' had afgesloten, viel terug van 63 op 26 leden om daar
bijna niet meer bovenuit te komen.ls9
~ 5. Actie en reactie in de metaalindustrie
a. Geen Jan Salie maar Jan Kordaat
Op 29 oktober 1921 vond in het gebouw van de RKWB een massaal
bezochte bijeenkomst plaats onder het thema: 'Tegen de reactie'. Het
Huisgezin, dat opvallend krachtig stelling nam tegen de door machtsdenken bepaalde politiek van een aantal ondernemersorganisaties, was opgetogen over het resultaat van deze meeting.
"En of de vergadering succes had? Schitterend, ruim honderd propagandisten gaven zich op. De zaal was tot berstens toe gevuld met georganiseerden uit alle geledingen der RK vakbeweging; hand- en hoofdarbeiders, mannen met eelt in de vuist, zoowel als handels-, kantoor- en winkelbedienden". De tijdgeest kreeg ervan langs. Er was sprake van een proces
van 'reactie' onder werkgevers en werknemers.
"Laat af kankeren, vitten, afbreken. Hoofden omhoog en weg met Jan
Salie. En niet met Jan Salie naar't hofje!, maar Jan maat, Jan kordaat".
Niet slechts het door machtsvertoon getypeerde optreden van de werkgevers werd gehekeld, ook de werknemers kregen ervan langs. "De werknemers willen nu in dezen tijd ook weer eens vrij zijn, vrij van organisatie,
geen banden meer, vrij en meenen dat ze alles wel weer kunnen, alleen
wel te verstaan. Het bezoek aan de vergaderingen is slecht. Het stoffelijke
belang, het materialisme krijgt de overhand".

188) Het Huisgezin, 3 november 1922.
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Was de les van deze maanden niet juist, dat loonsverlaging en verlenging van de arbeidsdag zonder arbeidersorganisatie nog gemakkelijker en
nog sneller erdoor gejaagd konden worden? Actie was juist nodig tegen
het proces van reactie onder de werkgevers. "Geen arbeidscontracten
meer of vernieuwing daarvan, geen loonsverhogingen, het aangroeien der
macht van de werkgever. Systematische verlaging van de loonen zonder
overleg met de georganiseerden"; dat bepaalde de stemming op het al tamelijk onrustige arbeidsfront. Ondernemers lieten zich slechts leiden
door machtsvertoon. Arbeiders en werklozen kropen in hun schulp.lyo
In 's-Hertogenbosch, zoaLs in zoveel andere katholieke steden, stond
de maand november vervolgens in het teken van een propaganda-actie
tegen de reactie en voor versterking van de katholieke arbeidersbeweging. Opgedane averij, in de vorm van ledenverlies, moest gecompenseerd worden. Een ommekeer bracht die campagne overigens niet. De
spiraal omlaag, waarin de gehele georganiseerde arbeidersbeweging terecht was gekomen, was reeds te sterk aanwezig.191 Het aantal stakingsdagen in 1921 was aan de hoge kant. Anders dan in de voorafgaande jaren was de strijd de vakorganisaties nu opgedrongen. Het was een
kwestie van verdedigen van verworvenheden, nog maar zo kort daarvoor
tot stand gekomen. Geen bedrijfstak ontkwam eraan. In tal van steden
was iets van dat proces van reactie te merken. Dat zelfs het Bossche metaalbedrijf beroerd werd door de beweging actie-reactie-actie mag in het
licht van wat wij elders beschreven, illustratief worden genoemd. Strijdbaar hadden de Bossche metaalbewerkers zich eigenlijk nog maar zelden
getoond. De staking bij Dufay át Co in 1903 was een betrekkelijk incident
geweest.

De landelijke strijd voor een collectieve arbeidsovereenkomst waarin
de 'moderne' metaalbewerkersbond het grootste aandeel had, ging aan
's-Hertogenbosch, zo goed aLs trouwens aan heel Zuid-Nederland, voorbij.192 Het zou ook een al te dolle keuze zijn geweest van het hoofdbestuur om een afdeling met ternauwernood 51 leden, voornamelijk bij
Grasso werkend, een belangrijke rol toe te kennen in dit slepende conflict. Weliswaar telde de Bossche afdeling van de 'RK Metaalbewerkersbond' tussen 1919 en 1920 bijna 300 leden, de strijdbaarheid was er
desalniettemin niet groter door geworden.193
189) Jaarverslaggemeente 's-Hertogenbosch, 1923, bijlage Q.
~~) Het Huisgezin, 30 oktober 1921.

19~) Jaarversla.gengemeente's-Hertogenbosch,1921-1923,bijlageQ.
192) Harmsen-Reinalda, Om de bevrijding van de arbeid.
193) Jaan~erslaggemeente 's-Hertogenbosch, 1919-1920, bijlage Q.

407

"We staan met het geweer aan den voet" schreef de Bossche correspondent in De Metaalbewerker in april 1919. Er was sprake van actie,
propagandistische activiteit wel te verstaan, bij Grasso. De lonen waren
er laag genoeg voor, aldus dezelfde correspondent.194
Nochtans trokken perikelen in het Bossche goud- en zilverbedrijf in de
maanden daarna veel meer belangstelling. In december 1919 bereikten
de Bossche goud- en zilversmeden betere arbeidsvoorwaarden. Een tamelijk moeizame periode was er aan voorafgegaan. De 'RK vereeniging
van werkgevers in 's-Hertogenbosch' zou het grote struikelblok zijn geweest. Een heus stakingsultimatum was echter reden genoeg voor de belangrijkste werkgevers in deze bedrijfstak om overstag te gaan.19s
In januari 1920 werd de oprichting een feit van een 'RK patroonsbond
in de goud- en zilverindustrie'. Carel Teulings, vermaard en in vakbondskring veel bekritiseerd werkgever, was een van de belangrijkste initiatiefnemers. Alleszins begrijpelijk was het dat in ANMB-kring het vermoeden werd uitgesproken dat de katholieke werkgevers hiermee een
voor hen gunstiger onderhandelingsklimaat wensten af te dwingen.196

Aan zelfvertrouwen ontbrak het de Bossche correspondent in De Metaalbewerkerniet. Toen in 1920 bij Grasso een loonsverhoging werd doorgevoerd bracht hij deze gemakshalve en zonder omhaal in verband met
één goed bezochte openbare vergadering van de A N M B.197 Ook Henri
Grasso kan niet anders hebben gedacht dan aan een zekere zelfoverschatting. De AN M B telde op zijn bedrijf immers slechts vijfentwintig leden.
Deze gedroegen zich niet veel onrustiger dan de omstreeks zeventig katholiek georganiseerde metaalbewerkers.19a
b. De Metaalbond als boosdoener
Op 20 februari 1919 werd de vakorganisaties meegedeeld dat de voornaamste werkgeversorganisaties en grote metaalondernemers zich hadden verenigd in de zogenaamde 'Metaalbond'. Deze Metaalbond zou in
het vervolg een grote en doorslaggevende rol spelen in de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden in de metaalindustrie.199 Deze Metaal-

~y`~) De Metaalbewerker, 5 april 1919.
195) De Metaalbewerker, 6 december 1919.
~~) De Metaalbewerker, 7 februari 1920.
197) De Metaalbewerker, 3 juli 1920.
i98) DeMetaalbewerker, 7 februari 1920.
199) Van der Houven, Een halve eeuto, 148.
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bond stond aan de basis van een van de grootste conflicten in de metaalnijverheid.
Nog geen twee jaar oud was het fenomeen landelijk contract toen op 25
mei 1921 deze machtige werkgeversorganisatie een al even eenzijdig als
abrupt besluit nam om de lonen in het metaalbedrijf drastisch te verlagen.
Voor volwassenen werd een loonsverlaging van l00~o in het vooruitzicht
gesteld, minderjarigen konden rekening houden met een loonsverlaging
van liefst 200~0.20~ De ANMB reageerde alert en strijdbaar. Overal in het
land, waar metaalindustrie en A N M B sterk vertegenwoordigd waren,
werden protestbijeenkomsten belegd. De bond mocht zich dan in voorgaande maanden hebben kunnen verbijten in een schier niet te stoppen
neergang van het ledental, de strijdbare stemming in een aantal metaalcentra leidde nu tot vooruitgang. Dat 's-Hertogenbosch een van de afdelingen was, waar het proces van neergang zich onverkort doorzette, verontrustte de ANMB-leiding nauwelijks. Zo belangrijk was deze afdeling
nu ook weer niet.201

De RK-Metaalbewerker reageerde in zijn commentaren al bijna even furieus op de voorstellen tot loonsverlaging. De Metaalbond kon ook gemakkelijker doelwit zijn dan een katholieke werkgeversorganisatie, al was het
maar vanwege zijn neutrale kleur. In een van de redactiekolommen lezen
we: "In deze tijden vooral zijn kapitaal en arbeid verplicht tot overleg en
loyale eensgezindheid om elkander te helpen en in 't belang der gemeenschap, de productie weer in goede banen te leiden". Dat loonsverlaging
en arbeidstijdverlenging weer de middelen waren ter oplossing voor de
pmblemen, werd door het blad in hoge mate in twijfel getrokken. Waarom
niet naar de dividenden gekeken? Als middel tot concurrentie werkte
loonsverlaging toch ook niet? "Wat zou het ook helpen uit een concurrentie-oogpunt. Verlaagt men in 't eene land het loon, dan volgt het andere op
den voet en blijft als gevolg daarvan de toestand hetzelfde! Goede vakkennis van de ondernemer, zoowel technisch, commercieel als organiseerend
gepaard aan een eerlijke samenwerking met de werklieden en hun vertegenwoordigers zal de nijverheid verder brengen dan al dat geschetter over
loonsverlaging en arbeidstijdverlenging",202
In de maand oktober van het jaar 1921 raakte het conflict in een stroomversnelling. Gedurende enige tijd had men in katholieke kring nog de

zW) Van der Houven, a.w., 167.
201) DeMetaalbewerker, 30 juli 1921.
Zo2) DeRKMetaalbewerker, 2 juni 1921.

409

schijn op kunnen houden, dat het zo geprezen solidarisme tussen werkgevers en werknemers een rechtstreekse confrontatie kon voorkomen. Medezeggingschap en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, bedrijfstakgewijs overleg tussen werkgevers en werknemers met uitbanning van de
klassenstrijd, het waren sinds enige tijd sleutelbegrippen in het streven
van hen die het in de katholieke sociale beweging voor het zeggen hadden.
De katholiek-georganiseerde werkgevers in de metaalindustrie hadden
zich tussen mei en oktober keurig geconformeerd aan de verplichtingen
die voortvloeiden uit het rooms-katholieke bedrijfsradenstelsel. Niet het
'heidense' kriterium van vraag en aanbod stond daarin centraal maar het
solidarisme onder katholieken. Vakorganisatie en werkgeversorganisatie
heetten daarin op basis van gelijkwaardigheid als echte sociale partners te
overleggen.2o3 Tussen 25 mei en begin oktober was er ook inderdaad
sprake geweest van overleg in de zogenaamde Bedrijfsraad voor de metaalnijverheid.
Op 6 oktober, een dag na het definitieve besluit van de Metaalbond om
tot loonsverlaging over te gaan, besloot de 'RK Vereeniging van werkgevers in de metaalnijverheid' hetzelfde.zo4 Deze wenste een loonsverlaging, maar vooralsnog diende de 'RK Vereeniging' de pas in te houden.
Het katholieke solidarisme eiste zijn tol. De stroom van protest, met name
ingezet en gevoed door de leidinggevende katholieke media, noopte de
Vereeniging tenminste de schijn van overleg op te houden.2os
Terwijl vanaf 31 oktober de leden van de Metaalbond zich geconfronteerd zagen met stakingsacties, die begin november zo'n 15000 stakers
omvatte, bleef het katholieke zuiden nog korte tijd buiten het strijdgewoel.
Een commissie van werkgevers en werknemers werd gevormd, nog steeds
in de stijl van het bedrijfsradenstelsel, om de toestand in de metaalindustrie te onderzoeken en tevens naar verbetering te werken. Het was een
cryptische formulering voor wat algemeen in katholieke kring als schijnvertoning werd gezien.ZO6

Het Huisgezin hield zijn lezers al op 26 oktober voor, dat het de katholieke metaalwerkgevers ten enenmale ontbrak aan de wil tot overleg om uit
de impasse te geraken. Dr. Kortenhorst, woordvoerder van de katholieke
metaalwerkgevers, kreeg ervan langs omdat hij de kwestie van overleg tot
een niemendalletje had verklaard. In het vigerende harmoniedenken on203) Tomassen,HetRKbedriifsradensteGstel,131.
zo4) Van der Houven, a.w., 169.

zos) De Volkskrant, 6-20 oktober 1921.
zoe) Van der Houven, a.w. 169; De Metaalbewerker, 15 november 1921.
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der sociaal-geëngageerde katholieken was dat nu juist van eminent belang. "Het is toch geen kleinigheid, of er bij deze kwestie van zoveel beteekenis, waarbij het belang van een heel industrie en dat van tienduizenden
werklieden en hun gezin betrokken is, al dan niet overleg is gepleegd",
schreef het doorgaans gematigde Bossche dagblad.2o7
Begin december was de kogel definitief door de kerk. De 'RK Vereeniging van werkgevers in de Metaalnijverheid' verbrak de onderhandelingen. De gewraakte loonsverlaging was nu ook in feitelijke zin aan de orde
bij een groot aantal metaalbedrijven bezuiden de grote rivieren.2o8
Op 15 december werd alles ook nog eens in formele zin bekrachtigd. In
het kader van de taakverdeling zoals overeengekomen tussen de vijf betrokken vakorganisaties werd een ultimatum verzonden door de RK Metaalbewerkersbond aan een tiental vooraanstaande leden van de'RK Vereeniging'. Daarbij behoorde ook het bedrijf van Henri Grasso aan de Parallelweg 13 te's-Hertogenbosch.2o9
Op 12 november nog deed De RKMetaalbewerkerverslag van een matig
bezochte ledenvergadering met als onderwerp: de loonsverlaging in de
metaalindustrie. "Waar blijven de thuisblijvers?". In deze dagen - de staking was haar 2e week ingegaan - was het toch een slechte zaak dat zo weinig katholiek georganiseerde metaalbewerkers in 's-Hertogenbosch van
hun betrokkenheid blijk gaven. Opkomst en geestdrift waren navenant. In
schril contrast stond deze bijeenkomst met vergaderingen elders in het
land georganiseerd door de RK metaalbewerkersbond. In Delft - waar
overigens ook gestaakt werd - besloten de katholieke metaalbewerkers
eendrachtig, zolang als de staking zou duren, 1000~o meer contributie te
betalen.21o
Tekenend voor de houding en het engagement van de katholiek georganiseerde metaalbewerkers was het dat een vergadering van alle katholieke
vakbondsleden, een tiental dagen daarvoor in hetzelfde's-Hertogenbosch
zoveel meer enthousiasme wist los te maken voor de strijd tegen de reactie.
De metaalbewerkers, georganiseerd in de plaatselijke A N M B-afdeling,
voelden zich zover verwijderd van het strijdgewoel benoorden de grote rivieren dat zij in deze weken tot geen enkele openbare protestbijeenkomst
in 's-Hertogenbosch kwamen. De stemming, overal in het land bepaald
door strijdbaarheid, liep niet over. Terwijl afdelingen zoaLs Tilburg en
zo7) Het Huisgezin, 26 oktober 1921.
208) DeRKMetaalbewerker, 3 december 1921.
zoe) DeRKMetaalbewerker, 17 december 1921.
210) DeRKMetaalbewerker, 12 november 1921.
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Breda een flinke sprong voorwaarts maakten in de maand december,
bleef de ledenwinst van de Bossche afdeling beperkt tot vier. Toch altijd
nog 251eden in Tilburg en 21 in Breda was de oogst, als gevolg van de opgelaaide strijd. Ook deze afdelingen waren geen echte hoogvliegers.211
Op het moment dat de staking bij Grasso werd ingezet telde de afdeling 66
leden.

De afdeling van de RK Metaalbewerkersbond, omstreeks 3001eden tellend, was natuurlijk veruit in de meerderheid. In de taakverdeling, zoaLs
overeengekomen door de vijf inetaalvakbonden was de zorg voor's-Hertogenbosch toebedeeld aan de katholieke metaalvakorganisatie. Hieraan
zou de ANMB-afdeling natuurlijk het standpunt kunnen hebben ontlenen, dat het initiatief inzake de metaalstrijd hier aan de katholieke bond
was. Gezien de extra grote financiële en organisatorische belasting voor de
'moderne' bond in verband met zijn spitspositie in het metaalconflict in
een groot deel van het land is het voorstelbaar dat de minderheidspositie
in 's-Hertogenbosch zijn voordelen had. Minder belasting in het moeilijke
Zuiden kwam immers ten goede aan de mogelijkheden van de 'echte' metaalcentra elders in Nederland.2i2
c. Niet tegen Grasso maar tegen de Vereeniging
Op 15 december 1921 was de staking ook bij Henri Grasso een feit.
Het Huisgezin meldde een aantal van 118 stakers; 76 van hen waren katholiek georganiseerd; 28 stakers waren lid van de ANMB en 14 ongeorganiseerden solidariseerden zich met de actie door onverkort mee te
doen. De negen werkwilligen onder het produktiepersoneel verklaarden
omstandig dat ze zich slechts omwille van hun positie in het bedrijf niet bij
de stakers konden voegen. Onder het middenkader zou volgens Het Huisgezin ook zeker sympathie bestaan hebben voor de actie. Binnen het bedrijf werd de afspraak aangehouden, dat geen werk zou worden aangenomen dat niet in de taakstelling van alledag lag.
Een rustig en waardig verloop, in ieder geval tijdens de eerste dagen,
daar hield het katholieke dagblad het op: "Als deze staking steeds zoo
blijft volgehouden van arbeiderszijde, zijn we overtuigd, dat alle stakers
de volle sympathie hebben van't Bossche publiek". De opvatting van Het
Kuisgezin was in dit geval heel duidelijk: de staking werd gevoerd voor le-

21 ~) DeMetaalberoPrker, 7 januari 1922.
2iz) Van der Houvc~n, u.ro.,
170-175.
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gitieme doeleinden; al hadden de werkgeversorganisaties hun standpunt
inzake de loonsverlaging inmiddels verzacht - door fasering van een, minder sterke, loonsverlaging - de schuld lag bij hen. Eenzijdige wilsoplegging, machtsmisbruik en afbreken van zo noodzakelijk overleg, dat vroeg
slechts om moeilijkheden.213
"En nogmaals: wij staken niet tegen Grasso, maar wel tegen de Vereeniging waar Grasso lid van is, die op zoo'n verouderde wijze is te werk gegaan, dat het voor ons onmogelijk was, om dat zonder meer te accepteren.
Wij hopen van ganser harte dat in de toekomst weer vreedzaam onderhandeld kan worden".214 Dat was het antwoord van de afdelingsleiding van
de katholieke metaalbewerkersbond op een ingezonden brief in Het Huisgezin van 23 december. Ondertekend door de directie van Grasso NV
werd in dit schrijven gewag gemaakt van het "sarren, bewerken met projectielen en molesteeren van werkwilligen". De brief kwam in katholieke
kring zoveel te harder aan, omdat de schuld hiervan volledig zou liggen bij
katholiek-georganiseerde stakers. "Ten respecte van socialistische stakers moeten wij vermelden dat deze niet schreeuwden of scholden maar
integendeel protesteerden".zls
Waarom verdachtmakingen naar de katholieke bond "terwijl U zeer
goed weet, althans weten kunt dat in onze Roomsche arbeidersbeweging
de menschen niet voor den klassenstrijd worden opgevoed", schreef De
RK Metaalbewerker hierop. In dit artikel werd, al.c vanzelf, de schuld van
eventuele molestaties aan socialistische stakers gegeven.2ió
Hoe de aanvang van de staking ook verlopen moge zijn, de weken daarna was het betrekkelijk rustig. Een ordelijk verloop, men verwachtte niet
anders van modern-georganiseerde metaalbewerkers, schreef De Metaalbewerker.217 Merkwaardig genoeg leidde de staking niet tot ledenwinst
voor een der betrokken vakorganisaties in's-Hertogenbosch. De afdeling
van de katholieke metaalbewerkersbond zag haar ledental zelfs verminderd van 301 naar 291.218 Na zeven weken strijd, op 24 december
schreef De RKMetaalbewerker. "De werkgevers zullen de gevolgen van de
staking niet licht vergeten. De werknemers past het hun laksche houding
uit het nabije verleden te herzien. Herhaalde waarschuwingen over de op-

zi3) HetHuisgezin, 1ódecember 1921.
zJ'a) Het Huisgezin, 23 december 1921.
zis) Het Huisgezin, 23 december 1921.
zib) DeRKMetaalbewerker, 31 december 1921.
21 ~) De Metaalbewerker, 31 december 1921.

218) De RKMetaalbewerker, 15 oktober 1921, 10 december 1921.
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komst van de reactie zijn immers in de wind geslagen".z19 Recht van spreken had het blad natuurlijk wel. Ledenverlies bij een bondsafdeling die
middelpunt van een belangrijk arbeidsconflict was, notabene in een
maand, die tot propaganda - en ledenwerfmaand was verklaard; het had
zelfs iets navrants. De RK Metaalbewerker vertoonde in sterkere mate de
neiging het conflict - en in het bijzonder de staking - te betreuren dan het
geval was met De Metaalbewerker. "De inzet was uitstekend, het verloop
der staking laat niets te wenschen over. Behoudens de bazen en een paar
oude menschen is alles de fabriek uit", schreef dit blad op 24 december,zzo
Zeven moeilijke weken hadden een groot aantal stakers erop zitten. Van
de in strijd staande vakorganisaties werd het uiterste gevraagd aan fïnanciële en organiserende mogelijkheden. De werkgeversorganisaties wisten
van geen wijken en toonden zich, naarmate het conflict vorderde, eerder
minder dan meer bereid tot compromissen. Henri Grasso, al was de staking dan niet tegen zijn bedrijf gericht, solidariseerde zich in alle openheid met de collega-werkgevers in de metaalnijverheid. "Liefst 50 tot
600~o van de verkoopprijs zijn loonkosten. En nu wij tevens weten, dat op
het oogenblik de levensstandaard geen 1000~o hooger is dan voor den oorlog, dan is eene loonsverlaging van 10 resp. 150~o een klein percentage tegenover de 1000~o hoogere lonen als voor den oorlog betaald", schreef hij
óf liet hij schrijven in Het Huisgezin.z21
"Alles heeft zijn grenzen; niet alleen het kunnen van de organisaties,
maar vooral dat van de strijders, die nu reeds 9 weken met een bescheiden
uitkeering op straat staan" schreef inen in De RK Metaalbewerker van 31
december. In de ANMB was het enthousiasme ook reeds getaand. Het
perspectief dat de actievoerders kregen voorgehouden, was ook weinig
aanlokkelijk: "Verlaging van de loonen zovèr mogelijk vooruitschuiven".zzz
Gezien de onwrikbare houding van de werkgevers was de reactie begrijpelijk. De stemming onder de stakers was verdeeld. Bij een peiling, begin
januari 1922 gehouden, bleek een kleine meerderheid van de moderngeorganiseerde stakers voor doorstaken. Onder de christelijk en katho-

219) De RKMetaalbewerker, 24 december 1921.
ZZO) DeRKMetaalbewerker, 24-31 december 1921.
De Metaalbewerker, 24 december 1921.
22i) Het Hu,isgezin, 23
december 1921.
2z2)
DeRKMetaalbewerker, 31 december 1921.
De Metaalbewerker, 31 december 1921.
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liek-georganiseerden was een meerderheid gekant tegen doorstaken.2z3
In vergelijking met mei 1921 bevatte het gekuiste voorstel van de Metaalbond voor deze organisaties voldoende termen om de leden het standpunt
voor te leggen, de staking op te heffen.
"Bijna 10 weken hebben zij de lasten van dezen strijd gedragen. En als
het einde niet zal brengen hetgeen wij allen gaarne gewenscht hadden,
dan ligt dat niet aan hen zoo min als aan welke organisatie ook": scheef De
Metaalbewerker op een voor die dagen ongebruikelijke collegiale toon.224
Op 3 januari 1922 vond in Utrecht een druk bezochte buitengewone algemene vergadering van de RK Metaalbewerkersbond plaats. Met applaus
werd het bestuur begroet. Het voorstel de staking af te blazen behoefde
nauwelijks in stemming te worden gebracht. Voorzover er nog stakers over
waren bij Grasso, deze werden rond die tijd ook gesommeerd weer gewoon aan het werk te gaan.22s
Het resultaat was weinig bemoedigend. Zelfs een compromisvoorstel
van de zijde van de vakorganisaties, dat slechts op uitstel en fasering van
de loonsverlaging was gericht, maakte geen kans bij de werkgeversorganisaties. De bemiddelingspogingen van diverse vooraanstaande politici en
overheidsdienaren ten spijt, moest op 5 januari 1922 akkoord worden gegaan met een voorstel dat feitelijk op de voorwaarden van de Metaalbond
was gebaseerd.
Per 1 februari 1922 zouden de lonen voor volwassen werknemers worden verlaagd met l00~0. De jongere werknemers zagen zich geconfronteerd met een loonsverlaging van respectievelijk 7'~z en 150~0. Het enige
lichtpunt vormde de overeenstemming die bereikt werd over eventuele
nieuwe loonsverlagingen. Ze zouden niet ingevoerd kunnen worden zonder overleg met de vakorganisaties. Rancunemaatregelen zouden ook uitblijven.226
Een juiste inschatting van de zwakke plekken binnen het front van de vijf
vakorganisaties, daar lag volgens Van der Houven het belangrijkste element. Dat was de oorzaak van het compromisloze optreden van de werkgeversorganisaties gedurende de laatste weken van het stakingsconflict. In
een propaganda-circulaire van de'RK Vereeniging van Werkgevers in de
Metaalnijverheid' van 6 februari 1922 werd het nog eens duidelijk
223) De Metaalbewerker, 31 december 1921.
Z24) De Metaalbewerker, 7 januari 1922.
225) Het Hnisgezin, 5 januari 1922.
z26) Van der Houven, a.w., 175-177.
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gesteld. Vooral de RK metaalbewerkersbond was de staking boven het
hoofd gegroeid. Een schatkist die praktisch leeg was zorgde er voor dat
een dreigement van de katholieke werkgeversorganisatie tot uitsluiting
voldoende was om vooral de katholieke vakbond tot overgave te dwingen.227 Door de staking bij veertien bedrijven had de katholieke vakorganisatie zich al aardig op het toppunt van eigen kunnen en organisatorische
kracht geplaatst. Met een blijvende daling van het ledental, en dus inkomsten, moet het dreigement van uitsluiting met evenzovele uitkeringen
als uitgeslotenen tot gevolg, wel doorslaggevend zijn geweest. Het Huisgezin en De RK Metaalbewerker waren in hun commentaar op de afloop van
de staking tamelijk eensgezind. Een zekere opluchting viel te lezen uit
een tegenwerping aan het adres van de 'moderne' bond, die gesteld had
nog wel door te hebben kunnen staken. "Ook de modern-georganiseerden zijn blij dat het einde er is en zóó is het billijk en het had hun goed
gestaan, thans niet meer het gebaar te vertoonen van nog wel te willen,
maar niet meer te kunnen doorstaken". De staking was vooral het gevolg
geweest van de weigerachtige houding van de werkgevers om tot overleg
over te gaan. "Eerlijk opening van zaken, de werkelijkheid flink onder
ogen zien, overleg ernstig willen en nastreven", een andere les was er
eigenlijk niet te trekken uit het onderhavige conflict.228
De RK Metaalbewerker schreef op 14 januari 1922: "Het verkregen
overleg en dat onder de meest ongunstige bedrijfsverhoudingen is een
zeer groote moreele overwinning. Bovendien wie zal zeggen, dat als we de
eerste verlaging direct geslikt hadden, we nu niet voor de tweede verlaging
zouden staan, waardoor we niet 10 of 15 doch waarschijnlijk reeds 20 of
300~o verlaging hadden moeten slikken".229
De Metaalbewerker stelde het beginsel van overleg minder centraal. De
strijd zelf werd hier sterker benadrukt: "Liever een gezamenlijke opheffing van den strijd, dan een gedesorganiseerd uiteenvallen van de combinatie met al de narigheid voor de toekomst daaraan verbonden".23o
d. Grasso, welwillend of lastig?
In de tijd na de metaalstaking bleef Grasso nagenoeg het enige Bossche
metaalbedrijf van waaruit berichten de vakbondsperiodieken bereikten.
~~~) Van der Houven, a.w., 177.
228) Het Huugezirt, 7 januari 1921.
DeRKMetaalbewerker, 7 januari 1922.

22y) DeRKMetaalbewerker, 14 januari 1922.
230) DeMetaalbewerker, 14januari 1922.
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Begrijpelijk was dit alleszins. Zijn toonaangevende rol in de Bossche metaalindustrie werd er in de jaren daarna slechts sterker op. Bovendien de
geavanceerde koeltechniek waarin het bedrijf zich gespecialiseerd had,
bezorgde de onderneming landelijk vermaazdheid.
Omstreeks het jaar 1927 werkten ruim 260 werknemers bij Grasso. Het
bedrijf was daarmee veruit de belangrijkste werkgever in de Bossche metaalindustrie geworden.Z31 Het was 'lastig werken' in 's-Hertogenbosch in
de metaalindustrie en in het bijzonder bij Grasso, daaz hielden de croniqueurs van de katholieke metaalbeweging het op. Zolang het goed ging
met het bedrijf "was met dezen werkgever geen goed land te bezeilen".
Ieder overleg was dan onmogelijk; overeengekomen regelingen van de eigen werkgeversorganisatie werden gesaboteerd, totdat het bedrijf in grote
problemen kwam. "Als de directie meende, de organisaties te harer
gunste te kunnen gebruiken, werd zij openhartig. Dan werd iedere conferentie toegestaan, doch wat gaf praten toen`? Het is niet onzen taak om
voortrekkers te zijn wanneer er sociale afbouw moet plaatsvinden", stipuleerde de croniqueur van de katholieke metaalbewerkersorganisatie de eigen rol van zijn vakbond.232
Deze uiterst kritische beschouwing over het personeelsbeleid van Grasso werd omstreeks 1927 geschreven. Achteraf, de jaren overziend, was het
blijkbaaz mogelijk met meer afstandelijkheid een kritisch oordeel te geven. Immers ook de afdeling van de RK metaalbewerkersbond was enthousiast, toen Grasso in de zomer van 1923 de organisaties uitnodigde
voor een gesprek over de toestand waarin het bedrijf verkeerde.233 Nog
maar enkele weken daarvoor was men in Bossche vakbondskring in woede ontstoken over het feit dat zowel Grasso als Dufay tot arbeidstijdverlenging wilden overgaan, weer, zo scheen het, bij wijze van dictaat.

Volgens de vakbondsperiodieken in de metaalsector had de regering
met haar harde bezuinigingspolitiek en ondernemersvriendelijke houding de weg geplaveid voor nieuwe verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden. Een van de grote metaalgiganten, Wilton uit Rotterdam, zou de
ruimte, geboden door de gewraakte regeringspolitiek, maar wat enthousiast benut hebben. De toestemming van de minister van arbeid om tot
werktijdverlenging over te gaan werd door dit bedrijf onmiddellijk benut.
"Het hek is nu van de dam" schreef De Metaalbewerker op 18 augustus

z3i) Damen, 12~jaariadustriëleinnovatie, 15.
zsz) RK Metaalbewerkersbond St. Eloy, a.w., 135.
z33) De Metaalbewerker, 18 augustus 1923.
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1923. Grasso en Dufay c~ Co. volgden snel. "Het zijn de bekende firma's, gangmakers op het terrein van de verslechtering van de arbeidsvoorwaarden; saboteurs van gemaakte afspraken". Dufay voerde de
maatregel eenzijdig door en deelde de vakorganisaties slechts mee wat
hem tot de arbeidstijdverlenging - van 47 naar 53 uur onder het bestaande loon - had doen besluiten. "Die verbeurt reeds daardoor elk
recht op een gunstig bescheid", schreef De Metaalbewerker verder. Henri Grasso wekte de schijn democratisch te zijn aldus dezelfde correspondent. Zonder daarbij de vakorganisaties te betrekken had hij in een personeelsvergadering overleg gepleegd en zijn voorstel er'natuurlijk' doorgekregen.234
Hoe anders was de toonzetting in De Metaalbewerker enkele weken later. "Wij hebben meermalen de gelegenheid benut om van onze verontwaardiging te doen blijk geven als de fa. Grasso te Den Bosch de organisaties minder netjes behandelde, nu echter volop waardering". Zich bewust van het feit dat 'zijn' personeelsvergadering hem niet het legitieme
karakter van het besluit tot arbeidstijdverlenging kon verlenen, had Grasso de betrokken vakorganisaties ter conferentie uitgenodigd. Onderwerp
was natuurlijk nog steeds: de noodzaak tot vermindering van de loonkosten. "Als alle conferenties waren als deze waren opgevat, dan zouden
er vaak voor beide partijen heel wat betere resultaten bereikt worden",
schreef De Metaalbewerker bijna opgetogen. Grasso was er in geslaagd
begrip te wekken voor de problemen die het bedrijf beroerden. Alle gevraagde cijfers en feiten werden door Grasso welwillend ter beschikking
gesteld. Hij slaagde er zelfs in de vakbondsvertegenwoordigers duidelijk
te maken dat verschillende belangrijke orders - o.a. koelmachines voor
het Amsterdamse abattoir - buiten zijn schuld aan de concurrent (in dit
geval een Duitse) werden toebedeeld. Met meer begrip voor de moeilijkheden van het bedrijf gingen de vakbondsvertegenwoordigers terug naar
hun leden met het volgende voorstel: handhaving van de uurlonen, 500~0
doorbetaling van christelijke feestdagenlvakantiedagen; elk uur dat er
meer dan 47 uur per week gewerkt zou worden werd slechts vergoed tegen 250~o van het normale uurloon.235 Opvallend genoeg zweeg De RK
Metaalbewerker over dit voorva1.236
Grasso's voorstel haalde het echter wel. Van twee aanzienlijke gedeci-

z3a) De Metaalbewerker, 18 augustus 1923.
zss) De
Metaalbewerker, 1 september 1923.
z36) De RK Metaalbewerker,
1 september 1923.
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meerde vakbondsafdelingen waren verder weinig problemen meer te verwachten. De A N M B telde in september 1923 nog 521eden. Dezelfde teldatum bracht de katholieke metaalbewerkersafdeling het niet verder dan
139.23'
~ 6. "Was er maar een sterke afdeeling"
a. Fabrieksarbeiders
In het voorjaar van 1918 werd de leerbewerker Cees van den Bosch
penningmeesterlsecretaris van de SDAP-afdeling in 's-Hertogenbosch.
Hij ging opgetogen aan het werk, temeer omdat het voorwaarts ging met
de SDAP. Zijn teleurstelling moet daarom groot geweest zijn, toen hij in
juli het partijbestuur van de SDAP te hulp moest roepen om voor hem
naar werk uit te zien in Amsterdam. Op een, niet met name genoemde,
Bossche fabriek was hij ontslagen omwille van de politieke richting die hij
aanhing. Hij verwachtte daarom in 's-Hertogenbosch niet meer aan de
slag te komen.23s

Na enige omzwervingen door het land keerde hij in de loop van 1919 terug. Blijkbaar hoopte hij een jaar na het incident waarbij hij ontslagen was,
weer aan de slag te kunnen komen. Van den Bosch was geen man om in de
luwte van de anonimiteit zijn leven te leiden. Van hem komt dan ook de
eerste poging in 's-Hertogenbosch een afdeling van de 'Nederlandsche
Vereeniging van Fabrieksarbeiders' op te richten. Merkwaardig genoeg
was het deze, landelijk gezien, toch alleszins succesvolle NVV-bond, nog
nimmer gelukt in 's-Hertogenbosch enige aanhang te verwerven. De stad
mocht dan geen fabrieksstad zijn, er waren toch nog altijd voldoende vestigingen buiten de sigaren'burchten' om een organisatie van fabrieksarbeiders mogelijk te maken. Van den Bosch, bekend met zijn geboortestad,
richtte zich in de zomer van 1919 bijvoorbeeld op de schoenfabriek van
Van den Bergh. Zowel vanuit het NAS als het NVV had men zich op eerdere tijdstippen bij voortduring op deze gigant onder de Bossche fabrieken stukgebeten. Het moet Van den Bosch persoonlijk genoegen hebben
gedaan dat onder zijn enthousiaste leiding de 'Nederlandsche Vereeniging van Fabrieksarbeiders' voor het eerst in zijn turbulente geschiedenis,
op dit 'moeilijke' bedrijf voet aan de grond kreeg.

23') De Metaalbewerker, 8 september 1923.

238) IISG. Archief SDAP-afdelin~'s-Herto~enbosch, 1907-1921.
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Op 1 januari 1920 telde de afdeling meer dan zeventig leden. Meer dan
de helft daarvan bestond uit vrouwen, een uniek feit in de Bossche vakbondsgeschiedenis. Het overgrote deel van de leden was werkzaam op
Van den Berghs schoenfabriek.239 Het succes van de fabrieksarbeidersbond was echter van zeer korte duur en bleek vooral ook in sterke mate afhankelijk te zijn van de inzet van Cees van den Bosch. Toen hij zich in de
loop van januari 1920 genoodzaakt zag wederom naar elders uit te wijken,
omdat hij in 's-Hertogenbosch toch niet aan de slag kon komen, viel de
afdeling tot bijna niets terug.240 Het initiatiefrijke in Van den Bosch moet
ook de SDAP-afdeling opgevallen zijn. Zo werd hij halverwege het jaar
1920 weer teruggehaald naar 's-Hertogenbosch om er de afvallige Mees
te gaan vervangen in de SDAP-gemeenteraadsfractie.241
Zo weinig structureel en hecht werd de potentiële aanhang van de 'Nederlandsche Vereeniging van Fabrieksarbeiders' in eigen kring blijkbaar
ingeschat, dat aan een enkele persoon als Van den Bosch veel werd opgehangen. Dat deden niet slechts de Bossche leden, de meeste tijd niet meer
dan dertig in getal, dat deed ook de correspondent die in het orgaan van
deze bond, De Fabrieksarbeider, de Bossche berichten verzorgde. Toen
Cees van den Bosch in de nazomer van 1921 weer te kennen had gegeven
de plaatselijke afdeling met zijn inzet te willen ondersteunen, was dat voor
de correspondent aanleiding de verwachting uit te spreken dat het nu ongetwijfeld weer beter zou gaan in 's-Hertogenbosch. Gezien zijn werk in de
Bossche raad kon de bijdrage van Van den Bosch echter niet van dien aard
zijn dat de afdeling van de fabrieksarbeidersbond daar in sterke mate op
kon terugvallen. De resultaten waren navenant.24z
"Was er maar een sterke afdeeling van de Nederlandsche Vereeniging"; verzuchtte de correspondent in De Fabrieksarbeider van januari
1924. Nergens werden volgens hem door fabrieksarbeiders zo lage lonen
verdiend als in 's-Hertogenbosch. De afdeling van de 'RK Fabrieksarbeidersbond St. Willibrordus', sinds enige tijd ook het contigent schoen- en
lederbewerkers omvattende, domineerde volgens dit blad de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. Deze zou, volgens de correspondent, veelal een veel te slappe houding aannemen, ondanks de bijna 250
leden die deze afdeling nug telde in het begin van 1923.243
z39) De Fabrieksarbeider,
27 maart 1920.
zao) DeFabrieksnrbeider, 14 februari 1920.
zai) ;votulen gemeenteraad 's-Hertogeabosch, 2 juni 1920.
zaz) De
Fabrieksarbeider, 5 november 1921.

zaa) De Fabrieksarbeider, 26 januari 1924.
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De Bossche correspondent had enige reden voor zijn scherpe kritiek op
het optreden van de katholieke tegenhanger. Er waren contractlonen
overeengekomen, die qua hoogte niet eens veel hoger lagen dan in de
plaatselijke werkverschaffing. Aan het eind van 1923 was het ledental van
de katholieke fabrieksarbeidersbond in 's-Hertogenbosch geslonken van
meer dan 500, in zijn betere tijden, naar slechts 148.2aa
De correspondent van De Fabrieksarbeider vond er een argument in
voor zijn constatering dat de 'RK Fabrieksarbeidersbond' het goeddeels
had lagen liggen. Het ledenverlies moest natuurlijk voor een deel worden
toegeschreven aan de gevolgen van crisis en malaise, die ook de grotere
Bossche schoenfabrieken in de greep hadden gekregen, maar dàt alleen
was geen afdoende verklaring, aldus de correspondent.zas
Toch heeft zeker ook de RK Fabrieksarbeidersbondtalrijke pogingen ondernomen om onder die moeilijk te nemen groep schoen- en lederbewerkers bij Van den Bergh meer invloed te verwerven dan men feitelijk had.
Propagandistische initiatieven in die richting, soms ondersteund door de
uitstraling van Wim Herboldt, vooraanstaand vakbondsbestuurder in katholieke gelederen en ex-schoenmaker, mochten echter niet baten. Van
den Berghs schoenfabriek was en bleef een moeilijk te nemen veste. Zo
had bijvoorbeeld de grootscheepse campagne onder het motto 'strijd tegen de reactie' in het najaar van 1921 door de katholieke vakbeweging
gestart, geen enkele positieve response gekregen van de werknemers bij
Van den Bergh. Een propagandameeting ten behoeve van de Bossche fabrieksarbeiders in de campagnemaand november leverde ruim zestig leden op, allen werkzaam bij de levensmiddelenfabriek van De Gruyter,
toch ook geen bedrijf waar het overliep van confrontaties tussen bedrijfsleiding en arbeiders.2aó

De crisis heeft ook de Bossche schoen- en lederindustrie danig beroerd.
Produktie-uitval leidde al in een vroeg stadium tot gedwongen arbeidstijdverkorting en uiteindelijk ontslagen. Zoals in het Bossche sigaren- en tabaksbedrijf reageerden talloze schoen- en lederbewerkers met pogingen
via zelfstandige, soms clandestiene nering de inkomensuitval te compenseren. De plaatselijke werkverschaffing omvatte in haar eerste 'bloeitijd'
na 1920 ook een aanzienlijk aantal werkloze schoen- en lederbewerkers.
Hoe aanzienlijk het maatschappelijk nut van de projecten van dit instituut
ook was, werkverschaffing was in het leven geroepen voor hen die overboz~) Jaaruerslaggemeente 's-Heriogenbosch, 1920 en 1923, bijlage Q.
zas) De Fabrieksarbeider,26 januari 1924.

zae) De RK Fabrieksarbeider, 4 november 1921.
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dig waren geworden in het reguliere bedrijfsleven.
Tezamen met de typische samenstelling van het personeel in de schoenen lederindustrie, veel jongeren en vrouwen, moeten dergelijke aspecten
wel van negatieve invloed zijn geweest op de wervingskracht van de vakorganisaties, die zich toch al voor een traditioneel moeilijk te nemen groep
geplaatst zagen.247

b. Typografen
De verzuchting van de correspondent van De Fabrieksarbeiderover het
ontbreken van een sterke afdeling van de fabrieksarbeidersbond zou door
een vertegenwoordiger van de A N T B kunnen zijn gedaan. Eind 1923 telde de A N TB in 's-Hertogenbosch nog twee leden. Van een afdeling was al
sinds enige tijd geen sprake meer. Zelfs in de dagen dat het 's-lands arbeidersbeweging zo goed verging, kwam de ANTB in 's-Hertogenbosch niet
veel verder dan omstreeks twintig leden. Het was, en het spreekt vanzelf,
ook geen basis om als tegenhanger van de veel sterkere afdeling van de katholieke typografenbond te kunnen functioneren. Na Amsterdam was deze Bossche afdeling de grootste binnen deze grafische bond. Volgens het
jaarverslag van de gemeente's-Hertogenbosch hield de afdeling zich in de
crisisjaren 1920-1923 betrekkelijk stabiel. Telde de afdeling in januari
1920 2861eden; in januari 1924 waren er nog altijd 265 over.248
Die stabiliteit had alles te maken met het verplichte lidmaatschap voor
werknemers in het grafische bedrijf. Voorzover er sprake was van ledenverlies, was dat in deze situatie terug te voeren tot een blijvend verlies van
werkgelegenheid. De hoge score van de katholieke typografenbond bevestigt de vervolmaking van het proces van verzuiling. 's-Hertogenbosch
was een katholieke stad. De grafische industrie realiseerde zich dat ten
sterkste, al was het maar vanwege de talrijke katholieke tijdschriften en
publikaties, die in 's-Hertogenbosch al sinds lange tijd gedrukt werden.
Sinds lange tijd, want er deed zich na 1920 een ontwikkeling voor die,
zeker door de katholieke grafische bond, met argusogen werd bekeken.
Zo duur was het grafisch produkt geworden in Nederland, dat er niet zelden door opdrachtgevers werd uitgeweken naar het goedkopere Duitsland en Oostenrijk. Als voornaamste oorzaak van de stagnatie in het Bos-

Z47) De RK Lederbewerker, september 1913; De RK Fabrieksarbeider5 november 1920.
2~) Jaaruerslaggemeente 's-Herwgenbosch, 1920-1923, bijlage Q.
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sche grafische bedrijf werd door de Kamer van Koophandel in 1922 gewezen op de afvoer van orders naar Duitsland.249
Deze instantie had bij de invoering van de eerste cao in de grafische industrie in 1914 reeds de klacht geuit dat hogere lonen en sterk verkorte
arbeidsduur toen reeds tot problemen leidden. Het befaamde Bossche
grafische produkt werd te duur.2so De ontwikkelingen na 1919 gaven de
Kamer van Koophandel alle aanleiding om op dit aspect door te borduren.2s1
De verbetering van de arbeidsvoorwaarden in 's-lands grafische industrie waren na 1919 eigenlijk betrekkelijk geruisloos doorgevoerd.
Correspondenties en onderhandelingen tussen werkgevers- en werknemersorganisaties bepaalden in deze bedrijfstak, zo mogelijk nog meer
dan elders, het resultaat en de weg waarlangs dit werd bereikt.
De cao-strijd tussen 1913 en 1914 mocht de grafische industrie in
's-Hertogenbosch dan slechts in zeer beperkte mate beroerd hebben, de
Bossche typografen plukten wel de vruchten van deze strijd. In 1921 lag
het loonpeil in de Bossche grafische industrie dan nog wel lager dan
in bijvoorbeeld een aantal noordelijk gelegen grafische centra, de vooruitgang sinds 1914 was onmiskenbaar. Nergens was het indexcijfer zo
gunstig als in 's-Hertogenbosch. Ook met betrekking tot de zogenaamde
secundaire arbeidsvoorwaarden was er vooruitgang geboekt. Gesterkt in
zelfbewustzijn eiste de katholieke grafische bond (RKGB) in oktober
1919 zelfs een gelijke behandeling voor de 'kleinere' grafische centra
(waaronder 's-Hertogenbosch) in vergelijking met de 'grote'. Men had in
's-Hertogenbosch ook de beschikking over niet zomaar een afdeling. Na
Amsterdam was de Bossche afdeling de grootste binnen de katholieke
bond. Op een totaal van omstreeks 1800 tot 1900 leden leverde 's-Hertogenbosch steeds 10 tot 200~o van het totale ledenbestand. Zo mogelijk nog
meer dan Amsterdam was daarom 's-Hertogenbosch een speerpunt voor
de RKGB. De jaarvergaderingen van de bond vonden er met enige regelmaat plaats. Steeds was er ook wel een zetel in het hoofdbestuur voor een
Bosschenaar. Bijgevolg is het niet verwonderlijk dat de RKGB veel invloed had op de houding van de typografen in 's-Hertogenbosch wanneer
er iets aan de hand was. De verslechteringen in het pakket arbeidsvoorwaarden binnen de grafische industrie kregen in de loop van 1922 gestal-

Za9) Kamer van Koophandel, jaaruerslag 1921, algemene beschouwingen.
zso) Kamer van Koophandel, jaaruerslag 1914, algemene beschouwingen.

Zsi) Kamer van Koophandel, jaaruerslagen 1919-1923,
algemene beschouwingen.
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te. De croniqueur van de R KGB houdt het erop dat het hoofdbestuur zich
in zijn houding liet leiden door de stemming van ontgoocheling, teleurstelling en angst voor werkloosheid onder de leden. Van verzet tegen de door
de werkgeversorganisaties ingediende voorstellen tot loonsverlaging en
arbeidstijdverlenging viel weinig of niets te verwachten. Een dergelijke
stemming valt ook te signaleren in de bestuurs- en ledenvergaderingen
van de RKGB-afdeling in 's-Hertogenbosch. Een zekere lotsaanvaarding
klonk door in de geluiden die op dergelijke vergaderingen tot uiting kwamen. De tamelijk geruisloze doorvoering van loonsverlagingen en arbeidstijdverlenging was er het min of ineer logische gevolg van.25z
Dat de ANTB in januari 1923 in Amsterdam zich tegen de verslechteringen teweer stelde door stakingen was voor de omstandigheden in
's-Hertogenbosch van ondergeschikte betekenis. Ook het feit dat deze actie van de ANTB kwaad bloed zette bij de andere organisaties had voor de
Bossche verhoudingen weinig of geen relevantie. In 's-Hertogenbosch
werd het bestuur van de RKGB op dat moment bijvoorbeeld veel meer
beziggehouden door de zorgen om de werkloze typografen. Hun vaak bewust doorleefde beroepstrots ten spijt moesten ze in de plaatselijke werkverschaffing hetzelfde weinig-gerespecteerde werk verrichten als werkloze sigarenmakers, voormalige sjouwers en'kringetjesspugers'.ZS3

c. De bouwvakarbeiders
De bouwactiviteit was groot in 's-Hertogenbosch gedurende het tijdvak
1920-1925. Bijgevolg groeide in die jaren ook het aantal werknemers,
werkzaam in deze bedrijfstak. Landelijk was de bedrijfstak bouw in die
eerste jaren na 1920 toneel van minstens evenzoveel strijd als het geval
was in andere sectoren. Aangezien vele ex-sigarenmakers, niet de meest
gezagsgetrouwen onder de Bossche arbeiders, de rijen van de bouwvakkers hadden versterkt, lag het min of ineer in de lijn van de verwachtingen
dat het een en ander invloed zou hebben op de arbeidsverhoudingen.
In zekere zin kenmerkten arbeidsconflicten in de bouwnijverheid zich
trouwens al door de felheid waarmee ze werden uitgevochten. Het aantal
stakingsdagen was van oudsher aanzienlijk. De aard van de werkomstandigheden, hard en zwaar in het betrekkelijke isolement van de bouwobjecten, zal daaraan ongetwijfeld hebben bijgedragen. Bouwvakarbeiders

zsz) Leijn, a.w., 133-134.
zss) DeRKBouwvakaróeider, 17 januari 1924.
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hadden, zeker in bepaalde delen van het land, de naam licht ontvlambaar
te zijn.zsa
Zoals in zovele bedrijfstakken was 1920 ook voor de bouwvakken een
jaar van actie en strijd rond cao en meer in het algemeen voor verbeterde
arbeidsvoorwaarden. Het was het gehele jaar door onrustig in de bouwvakken, althans daar waar de'moderne' bouwarbeidersbond en de speldeprikken van de radicale Federatie van bouwvakarbeiders hun invloed
konden doen gelden. Niet minder dan 27 stakingen werden in verschillende delen van het land gevoerd. Vooral de 'moderne' bouwarbeidersbond
ging hierbij voorop. In de maand juli was gebleken dat deze bond er nagenoeg alleen voorstond in de strijd voor een cao, waarbij de looneisen tamelijk hoog gesteld waren. Voor de katholieke en christelijke bond was dit het
breekpunt. Allerwege werden zij onder druk gezet om de looneisen beperkt te houden. Immers, in tal van door confessionele politici beheerste
gemeenten moesten ambitieuze woningbouwplannen ten uitvoer worden
gebracht. De loonkosten ten behoeve van de werknemers in de bouw
moesten beperkt blijven om zo snel en zoveel mogelijk te bouwen tegen lage tarieven.2ss

Henk Jimmink zou bij zijn optreden in de Bossche gemeenteraad aan
den lijve ondervinden, dat een dergelijke opvatting ook met verve werd
voorgestaan en beleden binnen het college van B en W, daarin actief ondersteund door de katholieke fractie, onder aanvoering van H.M. Thijssen. De laatste deed in januari 1922 het voorstel, vastgelegd in een motie,
om de arbeidstijden in de Bossche bouwvakken te verlengen. Bestrijding
van woningnood in een tijd van malaise en economische stagnatie vereiste
nu eenmaal een dergelijke maatregel. Van Lanschot en zeker Manis
Krijgsman waren het van harte met Thijssens inzet eens. Krijgsman vertoonde tijdens de diverse woningbouwdebatten nogal eens de neiging met
grote nadruk de te hoge lonen in de bouwvakken aan te wijzen als hoofdschuldige voor de hoge huurprijzen en stagnatie in de doorvoering van
bouwplannen.
"Een misdaad tegenover de gemeenschap, omdat ze een monopolie
hebben": zo sprak Krijgsman eens over de houding van Amsterdamse stucadoors, die hun schaarsheid betaald wilden zien.2só
Centraal in het betoog à charge van Jimmink stond het feit dat alle plaat-

zsa) DeBouwer, 1920-1921.
2ss~ De Bouwer, 7 oktober 1920.

2se~ Notulengemeenteraad 's-Henogenbosch, 30 januari 1922.
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selijke organisaties "aan eenige verlenging niet mede wenschen te werken
en dat de acht-urendag zonder meer gehandhaafd moest blijven". Jimmink besloot zijn eerste reactie als volgt: "Wanneer ik nu nog even vermeld, dat zowel de RK als al de andere vakorganisaties in 't bouwbedrijf
eensluidend op hun congres te Utrecht geprotesteerd hebben tegen verlenging van werktijd, zou ik voorlopig tot slot willen zeggen, dat de bouwvakarbeiders van Nederland Burgemeester en Wethouders en den heer
Krijgsman in 't bijzonder, wel erg dankbaar zullen zijn, dat zij in hoofdzaak de oorzaak zijn dat de sociale wetgeving, waar ze jaren voor gevochten hebben, overboord wordt geworpen en heel't sociaal gedoe van de Katholieke partij niets anders is geweest dan zand in de oogen der arbeiders
strooien".

Aangezien de katholieke fractie en natuurlijk ook Krijgsman, zich niet
lieden vermurwen door Jimminks argumentatie had Thijssen geen reden
tot ongerustheid. Vooral Krijgsman onderstreepte nog eens hoezeer de
acute en schrijnende woningnood zich niet verdroeg met de eisen van de
vakorganisaties. Jimmink diende hem van repliek. "Tal van jaren toen
goedkoop gebouwd kon worden, is hier zoo goed als niets voor den woningbouw gedaan. Men heeft toen niet getracht om de menschen uit stegen, uit krotten en sloppen te halen. ..".
Een grote meerderheid ondersteunde Thijssens voorstel en zo voegde
ook's-Hertogenbosch zich bij het rijtje gemeenten dat aan scherpe kritiek
blootstond van de zijde van de vakorganisaties.257
De Bouwer, orgaan van "de algemeene Nederlandsche Bouwarbeidersbond" had zich in een 'Manifest aan de Nederlandsche Bouwvakarbeiders' al in mei 1921 scherp gekant tegen het soort voorstellen zoals ze in
maart 1922 door o.a. het katholieke raadslid Thijssen werd gedaan in
's-Hertogenbosch. Jimminks pleidooi kwam opvallend overeen met de
kritiek, in het manifest geuit. Alsof hijzelf aan het woord was, lezen we in
het manifest ondermeer: "Maar wij vragen, hebben de heeren werkgevers
zich ook maar één oogenblik bekommerd om den woningnood toen zij in
1920 duizenden en duizenden bouwarbeiders op straat smeten? Hebben
zij toen zo'n medelijden gehad met degenen, welke met tweeën of drieeën
op één woning samenhokken? Geen sprake van!".ZSg
De doorvoering van Thijssens motie leidde tot gemor en wrokkig protest
op de Bossche bouwstellingen. De vakbondsbladen stonden bol van de

2'7)

.Notuleregemeeateraad 's-Hertogenbosch, t.a.p.
~s~) De Bouwer, 19 mei 1921.
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kritiek op Thijssen, die er zo ongeveer een landelijke bekendheid door
verkreeg. De plaatselijke RKW B en de afdeling van de 'RK Bouwvakarbeidersbond' zagen zich genoodzaakt in felle bewoordingen het Bossche
gemeentebestuur van repliek te dienen. Verder ging het verzet eigenlijk
niet.259 Ook in deze bedrijfstak waren de vakbondsverhoudingen inmiddels van dien aard dat het optreden van de katholiek georganiseerde
bouwvakkers bepalend was. Van stakingen wilde men niet weten. Vrees
voor een invloedrijk radicaal geluid van Federatieve of moderne bouwvakkers behoefde men in katholieke kring nog niet te hebben. Daarvoor stelden beide afdelingen te weinig voor. Was er, natuurlijk, de vrees geweest
dat de strijdbare en opstandige ex-sigarenmakers een vonk zouden kunnen doen overslaan, die bleek ongegrond. Onder hen moeten er velen geweest zijn die getekend en lichtelijk geïntimideerd uit de periode van gedwongen werkloosheid te voorschijn waren gekomen. Bovendien bestond
er tussen de 'echte' bouwvakarbeiders en de 'ex-sigarenfrotters' een onderlinge rivaliteit, die meer tot verdeeldheid dan tot eensgezindheid aanleiding gaf.2óo

Binnen de afdeling van de RK Bouw-vakarbeidersbond moesten door
het bestuur alle zeilen bijgezet worden om de traditionele leden ervan te
weerhouden tegen acceptatie van ex-sigarenmakers als lid van de bond te
stemmen. Dat het bestuur slaagde is van minder belang dan dat dit soort
incidenten zich voordeed.261
Ook in de Bossche gemeenteraad kwam eens ter sprake dat de ex-sigarenmakers allerminst welkom waren in de afdeling van de katholieke
bouwvakarbeidersbond. Indringers en potentiële concurrent voor de lang
niet zekere baan, zo werden ze meer beschouwd dan als kollega's.
De afdelingen van de'moderne' en Federatieve bouwarbeidersbonden
waren blijkbaar niet gewild. Ondanks de weigerachtige houding van het
afdelingsbestuur van de katholieke bouwvakarbeidersbond was er geen of
weinig ledenwinst voor genoemde afdelingen. Die speelden in de eerste
jaren na 1920 in het algemeen geen rol van betekenis. Daarvoor was het
ledental te beperkt en dat van de katholieke bondsafdeling te groot. Bij de
aanvang van het jaar 1920 telde de afdeling van de Federatief georganiseerde bouwvakarbeiders 21 leden. De 'moderne' bond had slechts tien

259)

GA H. Archief R K W B's-Hertogenbosch, notulen bestuursvergadering 4 februazi 1922.
zeo) DeRKBouwvakarbeider, 1920-1922.

Notulen gemeenteraad 's-Hertogeabosch, 30 januari 1922.
zbi) Notulengemeenteraad 's-Henogenbosch, 30 januari 1922.
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leden hetgeen in eerste instantie niet eens voldoende bleek om van een afdeling te spreken.262
Dit soort omstandigheden heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen dat het
aantal ongeorganiseerden in de Bossche bouwvakken groot was. Bijgevolg
gingen de grote cao-conflicten in 's-lands bouwvakken 's-Hertogenbosch
voorbij. In 1920 had de 'RK Bouwvakarbeidersbond' zich bovendien gedistantieerd van de 'hoge' looneisen van de 'moderne' en Federatieve
bouwvakarbeidersbonden. Leidde de inzet van deze bonden tot tal van
stakingsacties in het land, daar waar de confessionele organisatie de overhand hadden bleef het rustig. Hun inzet was overigens een beperkte looneis en kindertoeslag, inmiddels heel populair in katholieke streken.zó3
De stemming van reactie was al aanwezig toen in het najaar van 1921
een staking uitbrak onder de grondwerkers, werkzaam op de Muntel. Naleving of beter niet-naleving van de lopende cao was de inzet van de strijd.
Partijen waren: de afdeling van de RK Bouwvakarbeidersbond en een onwillige aannemer, W. van Haaren genaamd.

Op 12 september gingen de leden van de katholieke bouwvakarbeidersbond in staking, voorzover zij althans werkzaam waren aan de rioleringswerken. De aannemer van dit onderdeel van het omvangrijke Muntelproject liet werken beneden het contractuele loon. Hij had niet geschroomd
dit in alle openbaarheid bekend te maken.2~ De belofte, in aanwezigheid
van het college van B. en W. gedaan, dit besluit te herzien, was voor de afdelingsleiding van de katholieke bouwvakarbeidersbond voldoende om
de staking na enige weken af te blazen.2ós
Eind oktober, om precies te zijn op 26 oktober, bleken er echter opnieuw problemen te zijn ontstaan over de houding van de aannemer
W.L.G. van Haaren. Wederom was de naleving van de bepalingen uit het
collectief contract problematisch. Maar er was sprake van nog twee belangrijke grieven. Eigenmachtig, tegen de wil van de organisaties, had
Van Haaren een loonclass~catie ingevoerd, die vooral in zijn voordeel uitviel. De afspraken met de vakorganisaties, notabene gesanctioneerd in
aanwezigheid van de burgemeester, werden al evenmin nagekomen.
Daarop werd door de afdeling van de katholieke bouwarbeidersbond voor
de tweede maal in nauwelijks twee maanden tijd de staking geproclameerd.
Ket Huisgezin was mild in zijn berichtgeving over dit stakingsconflict.
zbz) Iaan~erslaggemeente 's-Hertogenóosch 1920, bijlage Q.
z63)
Notulengemeenteraad's-Henogenbosch, 1920-1923.
zea) yet Huisgezin,
13 september 1921.
26s) Het Huisgezin, 7 oktober 1921.
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De staking omvatte bijna alle georganiseerde grondwerkers op het Muntelproject. Er vielen "eenige harde woorden, een enkele fiets van een
werkwillige moest het ontgelden", voor het overige begon de staking vrij
rustig. De aannemer werd de ruimte geboden zijn lezing te geven van het
gebeurde. Hijzelf had geen afspraken geschonden. Onder de werknemers zelf zou in eerste instantie de bereidheid zijn uitgesproken beneden
de cao te willen werken. Van Haaren achtte het ook alleszins legitiem dat
de werkgever bepaalde wie geschoold en wie niet geschoold was, wie dus
in aanmerking kwam voor een hoger of lager loon. In het gesprek met de
vertegenwoordigers van de vakorganisaties en de burgemeester zou hij
geen verklaring hebben afgelegd, zoals beweerd door de vakorganisatie.266

Ronduit compromitterend voor de aannemer in kwestie was een publikatie in Het Huisgezin van 29 oktober. Een uitgebreid schrijven van de
voorzitter van de plaatselijke afdeling van de RK Bouwvakarbeidersbond
'St. Joseph' liet weinig over van de beweringen van aannemer Van Haaren, enkele dagen daarvoor. Een onverkorte versie van een brief, gedateert 6 oktober 1921, welke verslag deed van de overeenstemming over
naleving van de cao-voorwaarden, o.a. ondertekend door de burgemeester, was het eerste compromitterend gegeven. De publikatie van een
schuldbekentenis door Van Haaren voorgelegd aan een aantal ex-stakers
was, zo mogelijk, een nog grotere aantijging voor de betrokken aannemer. Door deze schuldverklaring werden de ex-stakers in de gelegenheid
gesteld afstand te nemen van de staking. De staking was ongerechtvaardigd. De bestuurders der vakorganisaties zouden hun leden meegedeeld
hebben, dat de loonclassificatie akkoord was bevonden.267
De aannemer reageerde niet op deze aantijgingen. De staking werd
doorgezet. Een taai en langdurig gevecht werd het. Naarmate de dagen
en zelfs weken vorderden, werden de berichten schaarser, de anonimiteit van het gevecht groter en de perspectieven op enig succes steeds minder voor de omstreeks honderd stakers. Op 8 november meldde Het
Huisgezin bijvoorbeeld dat de staking nog voortduurde maar dat er weer
gewerkt werd aan de rioleringswerken. De aannemer was erin geslaagd
"25 poldergasten" aan te trekken, die een deel van de gestaakte werkzaamheden konden voortzetten.268

De daaropvolgende dagen bleek bovendien dat er onder de stakers afvallers waren. Op 10 november werd geschreven over zo'n vijftien werk~~) Het Huisgezin, 27 oktober 1921.
267) Het Huisgezin, 29 oktober 1921.
z~) Het Huisgezin, 8 november 1921.
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willigen. De tegenstellingen tussen stakers en werkwilligen werden groter. Politiegeleide was nodig om de werkwilligen, voor een belangrijk
deel afkomstig uit andere (plattelands)gemeenten, van het station naar
het werk en van de werkplek naar het station te begeleiden. 'Honger' zou
een veelgehoorde kreet zijn geweest van de stakers richting werkwilligen.
Kritiek was er van de zijde van Jan Reijers, de voorzitter van de katholieke bouwarbeidersbond, aan het adres van de politie. Die stelde zich niet
neutraal maar ronduit ontactisch op. Het optreden van de voorzitter was
nodig om opstootjes te voorkomen.269 Op 21 november zou het aantal
werkwilligen inmiddels tot veertig opgelopen zijn. Politiebegeleiding was
nog steeds nodig. Voor het eerst werd ook melding gemaakt van een proces-verbaal aan het adres van een staker die zich onwillig had getoond
ten overstaande van een politiefunctionaris.27o
Verloop bepaalde de actie in de daaropvolgende weken. Ook binnen
het bestuur van de RK Bouwvakarbeidersbond voelde men zich in verlegenheid gebracht door het rommelige aanzien dat de actie had gekregen.
De grondwerkers had men niet in de hand kunnen houden. Vooral de
omstandigheid dat zo velen toch bereid bleken desnoods beneden de
cao-voorwaarden te werken, had een op het oog kansrijke actie de das omgedaan. In De RK Bouwvakarbeider restte slechts de verzuchting dat nog
tevelen niet georganiseerd waren en navenant werkten. Ook een 'zware' kroongetuige als de burgemeester kon aan dat feit niets afdoen. Ook
hier was het tijdsgewricht de doorslaggevende factor geweest. De burgemeester had zich bovendien slechts met de kwestie ingelaten omdat hij
zich als hoofd van de gemeente belanghebbende voelde in de voortgang
van het Muntelproject. Met een veranderde houding ten opzichte van de
vakbeweging had het naar alle waarschijnlijkheid weinig te maken. Daarvan legden Van Lanschots opmerkingen aan het adres van de vakbeweging in de Bossche gemeenteraad voldoende getuigenis af.Z71
Ten.slotte
De ontwikkeling van de Bossche arbeidersbeweging tussen 1914 en
1923 volgde, meer dan in voorgaande tijden, landelijke trends. De tijden
waren er ook naar. De Eerste Wereldoorlog en zeker ook de afloop ervan
veroorzaakten in toonaangevende Europese landen een indringende po269) Het Huisgezin, 12 november 1921.
270) Het
Huisgezin, 7 december 192].
~~~) DeRKBouuroakarbeider, 14 januari 1922.
:votulengemeenteraad's-Henogenbosch, 1919-1923.
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litieke en sociale strijd. De markteconomische verhoudingen werden op
heftige en abrupte wijze door elkaar geschud. Alvorens de gebeurtenissen op het Europese slagveld aller aandacht opeisten was 's-lands vakbeweging reeds hard op weg warm te lopen voor collectieve afspraken over
de arbeidsvoorwaarden in de diverse bedrijfstakken. In het licht van de
landelijke verhoudingen voerde de anarcho-syndicalisten, die daarvan
nog niet overtuigd wilden worden, een schier hopeloze strijd. De hoofdkantoren van de vakorganisaties, veelal in Utrecht en Amsterdam gesitueerd, groeiden uit tot de zenuwcentra van de georganiseerde vakbeweging. Dáár werden voortaan de lijnen van tactiek en strategie uitgezet. De
nieuwe 'moderne' vakbondsstructuren liepen in dit opzicht volkomen in
de pas met het streven tot bedrijfstakgerichte afspraken te komen over de
arbeidsvoorwaarden. Dit soort omstandigheden, zoals gereleveerd in het
voorgaande, droegen onomstotelijk bij tot die verminderde invloed van
het specifiek-plaatselijke in arbeids- en meer algemene sociale en economische verhoudingen.
Kenden de conflicten in het Bossche sigarenbedrijf in 1912-1913 en
1914 nog een aantal sterk plaatsgebonden aspecten, veel minder was dat
het geval in de periode na 1920. Natuurlijk is daarmee allerminst gezegd
dat ze geen rol meer speelden, maar cao-eisen en actie tegen landelijk
verordonneerde loonsverlagingen en andere verslechteringen bepaalden
nu veel meer het verloop van de strijd en de ontwikkeling van de vakbeweging.

Verzuiling, onmiskenbaar van grote invloed op de kwantitatieve en
kwalitatieve ontwikkeling van belangrijke maatschappelijke en politieke
bewegingen, was in haar beïnvloeding zíchtbaar in geheel Nederland. In
's-Hertogenbosch leidde deze tot de omstandigheid dat de katholieke arbeidersorganisaties het heft in handen kregen. In de periode, vooral na
1921, dat de strijd meer opgedrongen dan enthousiast omarmd werd,
was dit feit van doorslaggevende betekenis op het verloop van de diverse
conflictsituaties.
Sociaal-democratie en 'moderne' vakbeweging werden in 's-Hertogenbosch in de minderheidspositie gemanoeuvreerd die voor 1940 niet
meer zou worden overwonnen. Niet van belang ontbloot voor de omvang
van die minderheidspositie was de blijvende onderstroom aan onafhankelijk en libertijns denken onder een aanzienlijk deel van de Bossche arbeidersklasse. Katholieke en 'moderne' vakbondsbestuurders in 's-Hertogenbosch kregen ervan langs, omdat ze teveel luisterden naar landelijke hoofdbestuurders en aLs vanzelf te weinig naar de georganiseerden en
ongeorganiseerden in de stad zelf.
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SLOTBESCHOUWING
Gedurende het tijdvak 1886 - 1923 ontwikkelde de arbeidersbeweging in Nederland zich tot een politieke en sociale factor van betekenis.
Stond de socialistische beweging, als voorhoede van de georganiseerde
arbeidersklasse in 1885 nog aan het begin van die ontwikkeling, omstreeks 1923 was er inmiddels sprake van een stabiele politieke en sociale kracht. Sociaal-democratie en het NVV gaven de toon aan. Andere radicale en revolutionaire groeperingen en organisaties volgden op afstand,
zeker in kwantitatief opzicht.
Het debat, vaak het karakter aannemend van broederstrijd, over de
richting die de zelfstandige arbeidersbeweging had te gaan, was omstreeks 1923 beslecht in het voordeel van hen die een reformistische of
hervormingsgezinde koers voorstonden. Een socialistische heilstaat
speelde in de propaganda en alledaagse politiek van zowel de SDAP als
het NVV een ondergeschikte rol.
Van de beweging die het oorspronkelijke utopisch-getinte verlangen
naar de totale ommekeer al sinds het ontstaan van het socialisme in Nederland verwoordde was weinig meer over. In de radicale toonzetting mocht
de Communistische partij dan niet onderdoen voor vrij-socialisten, anarchisten en revolutionair-socialisten, deze partij richtte zich te sterk op de
Sowjet-Unie om er nog het predicaat 'oude' beweging aan te verbinden.
De'oude' beweging miste het hechte theoretische fundament van de Communistische partij en richtte haar utopisch verlangen op een niet-bestaande heilstaat.
De richtingenstrijd binnen de zelfstandige arbeidersbeweging in Nederland die tussen 1885 en 1920 gevoerd werd, was er een van een fundamenteel karakter. Eigenlijk zijn de debatten en discussies die na deze tijd
gevoerd zijn en nog gevoerd worden binnen de Nederlandse arbeidersbeweging in zekere zin afgeleiden van de vraagstellingen die toen reeds in
hun uitkomsten tot zoveel verdeeldheid aanleiding gaven. Wat stond voorop, de heilstaat of verbeteringen in het dagelijkse lot van de arbeidersklasse? Hoever ging de zeggingskracht van het gewone lid van een arbeidersorganisatie? Moest de beslissingsstructuur centraal (hoofdbestuur) of decentraal (afdelingen) gericht zijn? Wat moest de verhouding zijn tussen
partij en vakorganisatie?

Het gaat te ver de ontwikkeling van de, getalsmatig kleine, socialistische
of zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch tot een overwegend specifïek Bossche te verklaren. Echter er zijn enkele belangrijke momenten in de geschiedenis van de zelfstandige arbeidersbeweging in
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's-Hertogenbosch aan te geven die het predikaat opvallend of zelfs afwijkend rechtvaardigen in relatie tot wat landelijk de lijn was.
Minder stad- en streekgebonden aLs allochtonen zijn en waren, konden
zij een vrijere houding aannemen ten aanzien van de plaatselijke heersende geestesgesteldheid dan autochtonen. Voor de ontwikkeling van de sociaal-democratie, georganiseerd in de SDAP ging dit voor's-Hertogenbosch zeker ook op. Hetzelfde geldt voor de eerste propagandisten van het
socialisme, toen nog aangevoerd door de SDB, in 's-Hertogenbosch.
A. van Emmenes, Hendrik Spiekman, Henk Jimmink en zeker ook W.C.
de Jonghe hadden cen eigenschap gemeenschappelijk; dat was hun nietBosschenaarschap. Daarvan afwijkend was echter het karakter van de
vrij-socialistische beweging in 's-Hertogenbosch. Deze werd aangevoerd
door Bosschenaren zogoed als dat ook het geval was met de toonaangevende afdeling van de Federatie van sigarenmakers en tabaksbewerkers.
Toen deze beweging ter stede in de afdeling van de Socialistische Partij
zijn belangrijkste woordvoerders kreeg was dit in nog sterkere mate het geval. De overgang van de SP-afdeling naar de groep Kuijpers onderstreepte nog eens het'Bossche' karakter van een maatschappelijke onderstroom
van libertijns en onafhankelijk protest.
Tot binnen de gelederen van de'kolthekkiaanse' SP waren er karaktertrekken aanwezig die deden herinneren aan de eigenschappen van de
'oude' socialistische beweging. Van een hecht theoretisch fundament was
in veel mindere mate sprake dan het geval was met de SDAP en CPH.
Het heeft er alle schijn van dat de onvrede met deze beide laatsten partijen
een belangrijker verenigend element is geweest voor de SP dan de eigen
ideologie. Anders dan de sociaal-democratie liet de SP veel autonomie en
beslissingsmacht over aan de plaatselijke afdelingen. Ook die eigenschap
stemde overeen met een van de karakteristieken van de 'oude' beweging.
A1 evenzeer ging dit op voor de openlijke sympathiebetuigingen van de SP
voor het syndicalisme en onafhankelijke, niet-partijgebonden streven van
het NAS, in de dagen dat de leiding van deze organisatie nog niet was
'overgenomen' door de CPH.
In hun hele optreden toonden Bossche sigarenmakers aan dat zij behoefte hadden aan ruimte voor het spontaneïsme, waartoe de SP zich veel
gemakkelijker leende dan SDAP en CPH. En was ook het spontane element niet kenmerkend geweest voor de 'oude' socialistische beweging?
Met dat laatste hing ook samen dat de S P niet gevrijwaard bleef van opportunistische invallen. De afscheiding van de revolutionair-socialistische federatie in 1918 was geen toonbeeld van een principiële stellingname inzake wel of geen deelname aan het parlement.
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Het optreden van de belangrijkste woordvoerders van de Bossche SP
paste in dit beeld, zo goed aLs dat ook het geval was met de Bossche vrij-socialisten en leden en sympathisanten van de Federatie van sigarenmakers
en tabaksbewerkers. Voorzover het anazchisme in Nederland al gebaseerd was op een doorwrocht ideologisch fundament, zeker de aanhang in
's-Hertogenbosch gaf daarvan weinig blijk. Eerder lijkt het Bossche succes van het vrij-socialisme en in het kielzog daarvan de Federatie van sigarenmakers en tabaksbewerkers terug te voeren tot een onbestemd gevoel
van onvrede met de stijl en aanpak van de sociaal-democratie en daaraan
verwant de 'moderne' vakorganisatie. In bepaalde opzichten was de keuze van Bossche sigazenmakers voor het vrij-socialisme met name ook een
poging om te ontkomen aan bevoogding van de zijde van de katholieke
geestelijkheid. In het bijzonder kwam dat ook tot uitdrukking in de wijze
waazop de keuze voor de anti-politieke onafhankelijke en somtijds neutraal genoemde Federatie van sigarenmakers en tabaksbewerkers door de
Bossche woordvoerders werd beazgumenteerd. De werkwijze en stijl van
sociaal-democratie en woordvoerders van de 'moderne' vakbeweging moeten door de Bossche sigarenmakers ervazen zijn als een ander soort bevoogding, ditmaal van tamelijk onbekende'Hollandse' bestuurders. Cornelissens stelling dat in het katholieke zuiden het 'vrije' woord en een zo
radicaal mogelijke afwijzing van de bestaande orde voor de hand lag omdat azbeiders in de zuidelijke streken zich teweer stelden tegen de strakke
hierazchie van de katholieke kerk bevatte een kern van waarheid.l
De Tweede Kamerverkiezingen in juli 1913 bevestigden de groei van
de SDAP tot een volwaardige politieke factor. In het verlengde daarvan
hadden verscheidene bij het N V V aangesloten vakorganisaties ook reeds
aansprekende successen geboekt. In dat bewuste verkiezingsjaar, dat ook
vele momenten van turbulente klassenstrijd kende, hadden ze zich ten
volle bewezen.
De SDAP en het NVV beleefden landelijk een periode van doorbraak.
Niets daazvan of althans heel weinig was er te bespeuren in 's-Hertogenbosch. De zelfstandige arbeidersbeweging was ter stede nog steeds afhankelijk van de Federatieve sigazenmakers en vrije socialisten. Hun inbreng
was dominant. De staking bij Goulmy en Baar in het voorjaar van 1914
was daarvan een voorbeeld, maaz vooralsnog ook het laatste in die omvang, zeker waar het de positie van de Federatie van sigarenmakers betrof. Landelijk werd door het echec van de staking de Federatie, aangeslo~) De Toekomst, 3 september 1904.
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ten bij het N AS een klap toegebracht, plaatselijk was de nederlaag van de
Federatieve sigarenmakers ook de definitieve teloorgang van het NAS in
's-Hertogenbosch.
De opleving van het NAS aan het eind van de le wereldoorlog werd
daarom niet zichtbaar in's-Hertogenbosch. In zoverre was ook sprake van
een afwijkend beeld in de ontwikkeling van de Bossche zelfstandige arbeidersbeweging ten opzichte van de toestand in de rest van Nederland.
Dat de bij NIS en TB - rond de eeuwwisseling nog onverdeeld - aangesloten sigarenmakers in 's-Hertogenbosch in meerderheid kozen voor
de praktijk en werkwijze van het NAS was al evenzeer afwijkend. Landelijk hadden de leden van toonaangevende N I S en T B-afdelingen - waartoe
in zekere zin ook's-Hertogenbosch behoorde - in grote meerderheid gekozen voor het'moderne' streven van bestuurders van de NIS en TB.
In het algemeen was de plaatselijke arbeidersbeweging een getrouwe afspiegeling van de samenstelling van de Bossche arbeidersklasse en meer
in het algemeen van de beroepsbevolking. De veelzijdigheid van de Bossche nijverheid kwam bijvoorbeeld tot uitdrukking in het bestaan van een
keur aan gilden en vakverenigingen, vooral van katholieke origine.
Kleinschaligheid was een andere belangrijke karalCteristiek van de Bossche nijverheid tussen 1886 en 1923. Ook dit aspect kwam tot uitdrukking in de ontwikkeling van de vakbeweging in 's-Hertogenbosch.
Ruter verwoordde ooit zo treffend het verband tussen de omvang van
bedrijven en de organisatie en het optreden van vakverenigingen. Een
'kleinburgelijke' en 'individualistische' levenshouding was tenminste
kenmerkend voor de ambachtsman of arbeider werkend in een klein bedrijf. De arbeider in de grote fabriek had zich de discipline van een groot
bedrijf eigen moeten maken. Bovendien, kon de ambachtsman uit het
kleinbedrijf nog de reële wens koesteren tezijnertijd in dezelfde positie te
verkeren als zijn patroon. Voor de arbeider in de grote fabriek lag dat
volstrekt anders. De anonimiteit bepaalde in het laatste geval evenzogoed
als de grote sociale afstand tussen fabrikant en arbeider de verhoudingen.2
Dat verenigingen, in bedrijfstakken actief, waar het kleinbedrijf overheerste, zich maar moeizaam (of niet) tot belangenorganisaties wilden ontwikkelen lag volgens Ruter min of ineer voor de hand. Noch bezoldiging
van bestuurders, noch een weerstandskas konden gefmancierd worden
van het bedrag dat de leden voor contributie over hadden of bijeen konz) Ruter, a.w., 135 - 136.
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den brengen. En als het wel lukt dan was er natuurlijk een levenshouding
die meer op coëperatie en hazmonieus samengaan met de patroon was ingesteld dan op het innemen van strijdposities tegenover hem. In het
perspectief van de maatschappelijke realiteit waarover Ruter schreef was
het gelijk, op een enkele uitzondering na, aan zijn zijde.
In 's-Hertogenbosch kregen bestuurders van bijna alle katholieke gilden voortdurend kritiek over zich heen gestort van De Uolksbode als zouden zij zich beperken tot pretentieloze jubileavieringen en verwante jaarfeesten.3 Het relatief lange voortbestaan van de confrérie St. Eloy in het
Bossche goud- en zilverbedrijf en verenigingen als 'Typografia' en 'Door
endracht t'zaam verbonden' in het grafisch bedrijf passen ook volledig in
dit beeld. Ook toen meer vanuit het belangenperspectief werkende verenigingen in deze bedrijfstakken de overhand kregen bleven de traditionele omgangsvormen nog lange tijd gehandhaafd. De solidariteit in de
groep en zelfs ten overstaan van de patroon won het bij tijd en wijle van
de eensgezindheid met andere categorieën loonarbeiders.
De vooruitgeschoven positie van de Bossche sigarenmakers was al
evenzeer een bevestiging van Riiters opvatting. Vooral het sigarenbedrijf
had te maken gehad met industrialisatie en schaalvergroting. De afstandelijker verhoudingen tussen azbeiders en patroon, die er het gevolg van
wazen hadden reeds, in een voor Bossche begrippen vroeg stadium, geleid tot aansluiting van een aanzienlijk aantal sigarenmakers in 's-Hertogenbosch bij de N I S en TB. Deze organisatie had zich reeds verscheidene malen als strijdbare vakbond waargemaakt.
Dat binnen de zelfstandige vakorganisatie de Bossche sigarenmakers in
meerderheid kozen voor de traditionele lijn van het NAS lijkt op het eerste
gezicht in tegenspraak met Ruters stellingname. Immers in het Bossche sigazenbedrijf wazen diverse grotere fabrieken van aanzienlijke betekenis.
Echter, zoals gememoreerd, in deze bedrijfstak bleven ook lange tijd gewoonten en werkwijzen gehandhaafd die reeds van voor de industrialisatie
dateerden. De grote fabriek mocht dan het collectieve bewustzijn van de
sigarenmaker als loonarbeider bevorderen, de positie van de geoefende
sigarenmaker als 'klein-zelfstandige' binnen een grote onderneming moet
juist het individualisme gevoed hebben. Dat huisindustrie vaak een onmisbaze schakel in de produktiecyclus was zal tot dat laatste zeker hebben
bijgedragen. Naast het grootbedrijf speelden bovendien een aanzienlijk
aantal kleine vestigingen een belangrijke rol in het Bossche sigazenbedrijf,
hetgeen ook een factor moet zijn geweest die bijdroeg tot de 'bijzondere'
3) De Volksbode, 1905 - 1908.
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keuze van Bossche sigarenmakers voor de bij het NAS aangesloten Federatie van sigazenmakers en tabaksbewerkers voor 1914.
Meer dan in andere bedrijfstakken het geval was, lag voor sigarenmakers de weg open om 'desnoods' voor zichzelf te beginnen. Dat daarvan
meer dan eens gebruik gemaakt is toonden we reeds aan. Tegelijkertijd
moet dit de gevoelens van onafhankelijkheid gestimuleerd hebben, ruimte
gevend aan radicalere stellingnames dan gebruikelijk waren in 's-Hertogenbosch.
Beroepshalve was de mobiliteit onder sigarenmakers groter dan bij andere categorieën arbeiders en ambachtslieden in 's-Hertogenbosch. De
'wanderschaft' was vele sigarenmakers vertrouwd. Zeker de voorlieden
van NIS en TB en daarna de Federatie werden door dit verschijnsel beïnvloed in hun opvattingen over vakorganisatie en inrichting van de samenleving. Mogelijk heeft ook dit aspect bijgedragen aan de vooruitgeschoven
positie van sigarenmakers ten opzichte van andere groepen Bossche arbeiders en ambachtslieden. Bij de eerste uitingen van socialisme in de jaren negentig was dat al heel herkenbaar.4 In mindere mate was dat het geval toen binnen de zelfstandige sigarenmakersbeweging het debat werd
gevoerd over de richting die een zo sterk mogelijke vakbond had te gaan.
Immers in andere belangrijke centra van de sigarenindustrie, zoals bijvoorbeeld Amsterdam, had het overgrote deel van de bij de NIS en TB
aangesloten sigarenmakers gekozen voor de 'moderne' koers. Maar in
Amsterdam moet het voorbeeld van bijvoorbeeld de diamantbewerkers
onder leiding van Henri Polak van sterkere invloed zijn geweest op het
doen en laten van de sigarenmakers dan in 's-Hertogenbosh het geval kon
zijn. Kon men tussen 1900 en 1914 in Amsterdam bogen op een aanzienlijke strijdervaring, daarvan was in 's-Hertogenbosch nauwelijks of geen
sprake. Gerelateerd aan de Amsterdamse situatie tussen 1900 en 1914,
stond de zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch, die van de
sigarenmakers voorop, aan het prille begin van een loopbaan.

De mogelijkheid om voor zichzelf te beginnen gaf de gemiddelde sigarenmaker geen aanleiding tot aansluiting in gevoelens en denken bij de gevestigde fabrikanten. Een wenkend perspectief was het zelfstandig ondernemersschap over het algemeen niet. Het werk moest immers vaak onder
dezelfde kommervolle omstandigheden gedaan worden als waarin bijvoorbeeld de huisindustrie plaatsvond. Wazen de Diepstraat, Beurdschestraat, Uilenburg- en Tolbrugkwartier de weinig comfortabele woon~) Zie hoofdstuk II van deze studie.
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lokaties voor sigarenmakers in loondienst, het was voor de klein-zelfstandige niet anders. Dat succes voor de klein-zelfstandige ondernemer lang
niet altijd verzekerd was moeten de sigarenmakers van elkaar geweten
hebben. De lezer van verslagen van de Kamer van Koophandel over bijvoorbeeld de periode 1900-1920, komt tot geen andere conclusie. Velen
kwamen maar velen gingen.s
De maatschappelijke status van de sigarenmakers in het vooroorlogse
's-Hertogenbosch was laag. De sigarenmaker droeg het aureool met zich
mee van iemand die ruw was in zeden en taalgebruik. Op de fabriek waren
'vrouwen en jenever' op een vaak nogal 'schaamteloze' wijze onderwerp
van gesprek.b Het maandaghouden was berucht. De plaatselijke politieleiding kan moeilijk verweten worden, zich te verlaten op vooroordeel als
ze weer eens moest vaststellen dat sigarenmakers als weinig andere beroepsgroepen, absoluut en relatief, zo vaak betrokken waren bij vergrijpen tegen 'de openbare orde en goede zeden'.~ Lange tijd stonden de
woonbuurten waar sprake was van sterke concentraties van sigarenmakersgezinnen bekend als'achterbuurten'.
De status van de sigarenmaker was nog een reden waarom er weinig
aanleiding was voor de eventuele kleine ondernemer zich te vereenzelvigen met diverse fabrikanten. Eugène Goulmy, Maurits Azijnman, Antoon
van Beek en de gebroeders Houtman waren mensen met een aanzienlijke
status. Hun invloed was merkbaar in allerlei aspecten van het maatschappelijke en politieke leven in 's-Hertogenbosch. In hun deelname aan tal
van politieke, sociale en culturele a~tiviteiten, vaak als lid van een der vermaarde Herensociëteiten, onderscheidden zij zich niet van andere Bossche ingezetenen, die het imago notabel en vermogend met zich meedroegen. Ze onderscheidden zich in hun maatschappelijk optreden en levensstijl nadrukkelijk van hun loonwerkers of ex-loonwerkers, die een
zelfstandige nering trachtten vorm te geven. Het kan vele sigarenmakers
niet ontgaan zijn dat hun ondernemers zich in hun vertegenwoordigende
functie danig bewust waren van hun groeps- of klassebelang. Eugène
Goulmy roerde zich zo enige tijd in het bestuur van de Bossche Kamer van
Koophandel; Antoon van Beek ontpopte zich tot een gedreven vertolker
van het patroonsbelang in het bestuur van de RK Patroonsorganisatie en

5) Kamer van Koophandel 's-Hertogenbosch, jaarverslagen 1900 - 1920; algemene beschouwingen.

6) P.A. Familie de Kruyf-Beerens, Van den Bosch (Beerens), Van leed en strijd.
7) GAH: Oud-archie[ gemeentepolitie 's-Hertogenbosch, registers uitgaande brieven 1900 1914.
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in de Bossche gemeenteraad maakte ook Chris Houtman geen geheim van
zijn fabrikantenstatus.s
Ruters stellingname wordt bevestigd door de gebeurtenissen op de sigarenfabriek van Eugène Goulmy. Dit bedrijf was de grootste in haar soort in
's-Hertogenbosch. Bijgevolg was de fabriek aan de Boschdijkstraat een lokatie waar zich vele sigarenmakers en andere arbeiders met elkaar verhielden. Voor 1914 was Goulmys personeels- en aannamebeleid bovendien van een dergelijke aard dat de fabriek zo ongeveer een toevluchtsoord werd voor degenen, die inmiddels bekend waren om hun radicale of
socialistische denkbeelden. Deze concentratie van een aanzienlijk aantal
gelijkgezinde en vaak obstinate sigarenmakers was het, die met het gemeenschappelijke van de geuite onvrede een gevoel van kracht gaf aan
Goulmys arbeidersschare. Dat nu, leidde weer tot de omstandigheid dat
de modernste sigarenfabriek van 's-Hertogenbosch, zo vaak toneel van
strijd of toonzettend voor maatschappelijk verzet was.
Tussen 1890 en 19001eidde de groei van de Bossche sigarenindustrie
tot het aantrekken van een nieuwe generatie sigarenmakers. Daarbij
moest een beroep gedaan worden op een jonge generatie, die omstreeks
1900-1914 in de kracht van het leven verkeerde of tenminste qua leeftijd
tot de aantrekkelijkste categorie voor de opbouw van een vakorganisatie
behoorde. Volgens Van Tijn ligt dit in de fase van 20 tot 35 jaar.9 Dit
kwam tot uitdrukking in de leeftijdsopbouw van eerst de NIS en TB en later de Federatie van sigarenmakers en tabaksbewerkers.lo Voor de
meeste vakorganisaties was het moeilijk de allerjongsten en vrouwen onder de arbeidersschare aan te spreken. In dit perspectief is het niet verwonderlijk dat de sigarenmakersbeweging na 1920 in problemen geraakte. Voorzover bedrijven overgingen tot mechanisatie leidde dat tot een andere opbouw van het personeelsbestand. Jongeren en vrouwen speelden
daarin een steeds grotere rol.l l Het echec voor de Federatie bij de staking
in 1914 bij Goulmy en Baar was in niet geringe mate te wijten aan het verlies van een generatie strijdbare voormannen die geen opvolgers van vergelijkbaar formaat hadden.
Ondermeer Van Tijn legt een verband tussen de mate van succes in het

8) Notulen gemeenteraad 's-Hertogenbosch, 1919 - 1923.
9) Geurts en Messing, Econumische ontwikkeling en sociale emancipatie; Van Tijn, Wetenschappelijke vakbondsgeschiedenis, 159 - 183.
~o) De Tabaksbewerker, 21 mei 1914.
' ~ ) De Sigarenmaker, 1920 - 1923.
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optreden van de vakorganisatie en de economische ontwikkeling in een
bepaalde bedrijfstak.12 Gaat het goed in een bepaalde bedrijfstak dan is
ook de vakbeweging in staat èn gerechtvaardigd zijn deel op te eisen. Verkeert een bedrijftak in crisis- of malaisestemming dan heeft dan ook een
negatieve weerslag op de positie van de vakbeweging. Alhoewel het zeker
niet 'typisch' was voor de sigarenindustrie was dit patroon voorzover het
's-Hertogenbosch betreft nog het meest zichtbaar in deze bedrijfstak. In
de sigarenindustrie was de vakbeweging in 's-Hertogenbosch immers op
zijn sterkst.
De arbeidsconflicten die bijvoorbeeld tussen 1921 en 1923 in het sigarenbedrijf werden uitgevochten, kenmerkten zich door het compromisloze in de houding van tegenstrevers die zich beiden met de rug tegen de
muur geplaatst voelden met het oog op de malaise-achtige toestand in deze
bedrijfstak. De inwilliging - nagenoeg compromisloos - van werkgeverseisen ging gepaard met een nederlaag voor de vakorganisaties, hetgeen tot
een aanzienlijk ledenverlies aanleiding gaf. De Bossche afdelingen volgden in dit negatieve spoor. Voor de beide niet-katholieke vakbondsafdelingen - Federatie en 'modernen' - was zelfs sprake van een dermate desastreus verlies dat zowat een nieuw begin nodig leek in wederopbouw.
Hoe anders lag de toestand niet toen tussen 1910 en 1913 de strijd
rond het GP werd uitgevochten. Ook hier kunnen Goulmys lotgevallen
model staan voor de optimistische stemming in het Bossche sigarenbedrijf. In het verlengde hiervan zetten de sigazenmakersbonden de actie
optimistisch in. De toonzetting bij het aangaan van de echte strijd rond de
invoering van het GP was positief geladen. De compromisbereidheid - afkooppogingen - van de ondernemers- of patroonsorganisaties in het voordeel van de eisende vakbonden was groot.
Dat een abrupt ingrijpen van hogerhand nodig was - bisschoppelijk
stakingsverbod - om ook katholiek georganiseerden en hun afdelingsbestuurders in toom te houden in het als gezagsgetrouw versleten zuiden
was in dit opzicht tekenend. De 'winning-mood' van de sigarenmakersvakbeweging werd bovenal onderstreept door stijgende ledentallen. In
's-Hertogenbosch verliep een en ander, zoals beschreven ook in het
voordeel van de 'moderne' sigarenmakersbond.
Dat het groeiend belangen- en vakbondsbewustzijn van de Bossche sigarenmakers voor het eerst zijn beslag kreeg in de jaren negentig van de
vorige eeuw kan al evenmin los gezien worden van een aantal economi12) Geurts en Messing, Economische ontwikkeling en sociale emancipatie; Van Tijn, Wetenschappelijke vakbondsgeschiedenis, 175.
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sche ontwikkelingstendenties. Zo goed als na 1895 de basis werd gelegd
voor een in het oog vallende afdeling van de NIS en TB - en een onvermijdelijk katholiek vervolg - werd in deze periode ook het fundament gelegd van een sterk aandeel van de Bossche sigarennijverheid in de plaatselijke industriële ontwikkeling. Omdat de trek naar het zuiden van succesvolle sigarenfabrikanten uit noord-Nederland toen waarneembaar werd
ingezet lokte dat als bijna vanzelf een zekere verplaatsing van propagandistische initiatieven van's-lands pioniers van de sigarenmakersvakbeweging van noord naar zuid uit. Meer dan van bijkomend belang is het in dit
verband dat toen ook een aantal reizende sigarenmakers, afkomstig uit
's-Hertogenbosch, terugkeerden naar hun oorspronkelijke woonplaats.
In zowel de metaal- als grafische industrie kwam het grotere bedrijf als
kenmerkend gegeven in 's-Hertogenbosch relatief laat tot ontwikkeling.
Werkte dit al niet in het voordeel van de ontwikkeling van een in het oog
vallende arbeidersbeweging, voor wat de grafische industrie betreft speelde hier nog een factor van betekenis een rol. Meer dan welke andere bedrijfstak was de grafische industrie in zijn afzetmogelijkheden afhankelijk van katholieke opdrachtgevers. Was dat al in zeer sterke mate het geval toen de katholieke emancipatiebeweging in de tweede helft van de
negentiende eeuw nog in het beginstadium van een ontwikkeling verkeerde, nog sterker speelde dit toen deze emancipatiebeweging in de loop van
de twintigste eeuw was uitgegroeid tot een omvattende katholieke zuil, gevormd door een fijnmazig en wijdvertakt netwerk van sociale, politieke en
culturele instellingen en verenigingen.
In relatie tot Ruters opvatting is het opmerkelijk dat in de Bossche
schoenindustrie nooit sprake is geweest van een krachtige werklieden- of
arbeidersorganisatie. De omvang van de verschillende vestigingen leende
er zich immers wel toe zoals ook in de arbeidsomstandigheden aanleiding
genoeg moet zijn geweest. We verwijzen in dit verband nog eens naar het
conflict bij Van den Bergh in 1902, dat aanleiding gaf tot de oprichting
van de schoenmakersvereniging'Ontwaakt' onder leiding van de sociaaldemocraat Willem Harsman.13

Volgens Van Meeuwen moeten we de oorzaak van de moeilijke positie
van het lederbewerkersgilde binnen de katholieke schoenmakersbeweging echter zoeken in het feit dat de r.k. lederbewerkersbond zijn basis
vanaf het begin had in de omringende dorpen. De lonen in 's-Hertogenbosch waren bijvoorbeeld hoger en dus richtte de aandacht zich vooral op

13) DeFakkel, 5 apri11902.
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verbeteringen in de positie van schoenmakers en lederbewerkers in omliggende dorpen.14
Was de positie van de katholiek georganiseerde lederbewerkers al
moeilijk, in nog sterkere mate was dit het geval met de zelfstandige vakorganisatie in het Bossche schoen- en lederbedrijf.
In het licht van onze bevindingen is Van Meeuwens verklaring niet afdoende. Zeker zo belangrijk moet geweest zijn de specifieke samenstelling
van de arbeidersschare in de Bossche schoenindustrie. Van den Bergh,
toonaangevend in dit opzicht, had veel vrouwen en jongeren in dienst.
Over het algemeen viel het de vakorganisaties moeilijk juist deze categorieën te verenigen binnen hun gelederen. Lange tijd was vrouwenarbeid
zelfs een thema binnen de zelfstandige arbeidersbeweging waarover gedebatteerd werd in termen van wel of geen verbod. Binnen de katholieke
arbeidersbeweging was de positie van de vrouw al helemaal van ondergeschikt belang. Vrouwen konden zelfs niet eens volwaardig lid zijn van het
lederbewerkersgilde. We verwijzen in dit verband nog eens naar de
oprichting van 'St. Anna' in 1909, in het leven geroepen om vrouwen en
meisjes toch maar te behouden voor de katholieke beweging.ls Van een
daadwerkelijke invloed van vrouwen op de gang van zaken binnen de katholieke lederbewerkersbeweging was echter geen sprake.

De maatschappelijke relevantie van een minderheid
's-Hertogenbosch was een katholieke stad. In 1909 was omstreeks 900~0
van de bevolking katholiek, een aandeel dat daarna nog verder zou uitgroeien tot meer dan 920~o in 1930.16 Toen de eerste uitingen van socialisme zich voordeden in's-Hertogenbosch was het katholicisme in zijn meer
conservatieve verschijningsvorm op weg zich als politieke factor van betekenis te vestigen. In de jaren negentig van de vorige eeuw werd vervolgens
de basis gelegd voor een katholieke hegenomie in de lokale politiek, die tot
ver na de tweede wereldoorlog zou standhouden.

Als hoofdstad van een toonaangevend bisdom groeide 's-Hertogenbosch uit tot een belangrijke uitvalsbasis van de katholieke emancipatiebeweging in Nederland. Diverse tijdschriften en publikaties, die deze
emancipatiebeweging begeleidden werden in 's-Hertogenbosch gedrukt
en vaak ook werd de uitgave ervan vanuit deze stad geredigeerd.
~ 1) Van Meeuwen, a.w., 113 - 1] 4.

~') Diocesane bond van RK Werklieden vereenigingen, jaarboekjes 1909 en 1913.
~`') Jaarz~en(aggemeenee 's-Hertogenbosch 1909 en 1930, bijlage A.
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Verscheidene organisaties en instellingen, die de katholieke emancipatiebeweging zijn politieke en maatschappelijke gewicht hadden bezorgd,
hadden hun hoofdkantoor in 's-Hertogenbosch gevestigd.
Zeker in de negentiende eeuw werd de sfeer op talloze kleine bedrijven
in 's-Hertogenbosch gekenmerkt door een tamelijk harmonieuze verhouding tussen ambachts- of werkman en de patroon. Voor klassentegenstellingen was dat geen gunstige voedingsbodem, wel voor datgene wat van
meetaf aan in de katholieke sociale leer centraal stond namelijk harmonie
in de betrekking arbeider - patroon. Dat diende in de arbeidsverhoudingen het uitgangspunt te zijn.

De wijdverbreide charitas in 's-Hertogenbosch werd in deze katholieke
stad gedomineerd door instellingen die zowel in de institutionele als persoonlijke sfeer verbonden waren met de RK kerk. De woordvoerders van
de katholieke sociale beweging in 's-Hertogenbosch hadden hiermee een
sterke troef in handen. Enerzijds was de charitas het levende bewijs dat de
kerk zelf de deugd der barmhartigheid serieus nam. Anderzijds kon door
middel van het dagelijks werk rondom de charitatieve instellingen een sociale controle worden uitgeoefend. Al kwam die dan niet in de openbaarheid, hij moet er geweest zijn. Ten Teije spreekt in dit verband bijvoorbeeld over 'stille' repressie. Hij heeft daarbij ondermeer de uitwerking
van het charitatieve werk in Breda op het oog, een stad waar de betekenis
van de charitas aanzienlijk was, maar toch nog altijd minder dan in 's-Hertogenbosch, waar men zoveel meer naam en faam met betrekking tot de
liefdadigheid had op te houden. ~ 7
Voor 1900 nemen de reacties van katholieke zijde op de eerste uitingen
van socialisme of pogingen te komen tot zelfstandige arbeidersorganisatie
een patroon aan, vergelijkbaar met dat in Breda. Op het moment dat in de
plaatselijke katholieke pers nadrukkelijk pogingen worden ondernomen
de gemeenschap alert te doen zijn op colportageactiviteiten met socialistische periodieken zijn er al enige jaren voorbij waarin, schijnbaar onopgemerkt, socialistische activiteiten plaats konden vinden. Slechts de politionele opmerkzaamheid richtte zich in de jaren 1886-1890 op die activiteiten. Mogelijk werd de passiviteit van katholieke zijde veroorzaakt door de
omstandigheid dat deze activiteiten voorzover ze zich 'openlijk' als socialistisch manifesteerden nog nauwelijks of geen arbeiders leken aan te
spreken. Eerst toen het socialisme door middel van colportageactiviteiten
met De Voorwaarts en De Volkstribuun herkenbare pogingen deed onder
de Bossche bevolking sympathie te verwerven was het met die passiviteit
17) Ten Teije. a.w., 267.
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gedaan. Door middel van Prinsens ingrijpen bij de totstandkoming van de
RKWB werd duidelijk dat zelfs de geringste propagandistische activiteit
van socialistische zijde in het najaar van 1892 serieus werd genomen. Alsof de encycliek Rerum Novarum de laatste aarzelingen bij enkele'verlichte' katholieken had weggenomen werd nu gereageerd op een wijze die representatief was voor latere reacties. Alleen reeds door deze reactie van
katholieke zijde kreeg het socialisme in's-Hertogenbosch maatschappelijke relevantie.
Totdat in 1903 de spoorwegstakingen hun uitwerking op de katholieke
sociale beweging deden gelden waren de initiatieven van de Bossche
geestelijkheid slechts gericht op een behoeden voor en verdedigen tegen
het socialisme van de katholieke werklieden. Alleen het plaatselijk r.k. tabaksbewerkersgilde St. Petrus vertoonde in zijn activiteiten de kenmerken
die bij een belangenorganisatie van arbeiders behoorde. In meerdere opzichten ontpopte dit gilde zich tot de voorhoede van de katholieke arbeidersbeweging. Enerzijds werden vanuit dit gilde de eerste pleidooien gehoord voor een meer nauwgezette nabootsing van de ambitieuze NIS en
TB, overigens voor 1903 voornamelijk verwoord door de geestelijk adviseur. Anderzijds werd vanuit dit gilde de aanzet gegeven tot een plaatselijk
ideologisch offensief tegen het socialisme. De andere katholieke gilden
waren daar nog niet aan toe, hetgeen bevestigt dat ook in 's-Hertogenbosch de katholieke arbeidersbeweging meer afwachtend dan offensief
was ingesteld. Immers onder de sigarenmakers was de socialistische of beter anarchistische dreiging aan de orde van de dag. Hoe anders was de
toestand niet in de grafische sector, ter stede toch niet onbelangrijk. De in
het r.k. gilde St. Leonardus georganiseerde typografen 'ontbeerden' de
dreiging van links. Ze hadden slechts nog gematigder verenigingen als
'Door eendracht t'zaam verbonden' het hoofd te bieden. Hoewel St. Leonardus als afdeling van RKGB zou uitgroeien tot een van de grootste van
het land, speelde de Bossche typografen een zeer bescheiden rol in de
vakstrijd van deze bond.18
Hoeveel reserves er in de plaatselijke RK kiesvereeniging ook bestonden ten aanzien van deelname van arbeidersvertegenwoordigers aan het
dagelijkse politieke werk, omstreeks 1910 had de katholieke sigarenmakersbeweging al zoveel aandacht op zichzelf gevestigd dat niet langer viel
te ontkomen aan politieke vertegenwoordiging in de Bossche gemeente-

~~) Leijn, a.u.. 133 - 134.
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raad. Dit hing natuurlijk ook samen met de pogingen van SDAP-zijde om
electoraal iets van de grond te krijgen.
Naarmate in een verzuilende samenleving het katholiek georganiseerd
zijn van arbeiders in 's-Hertogenbosch aan vanzelfsprekendheid won
groeiden de politieke beïnvloedingsmogelijkheden van de r.k. arbeidersbeweging. De loopbaan van Manis Krijsman is daarvan een aansprekend
voorbeeld. Zijn prominente en geprononceerde aanwezigheid in de Bossche politiek was een belangrijke stimulans voor de erkenning van de katholieke arbeidersbeweging in eigen kring.
Tot in de 'details' van het maatschappelijk en culturele leven van
's-Hertogenbosch was er iets herkenbaar van een katholieke reactie op
actie van andersdenkende - voornamelijk socialistische of anarchistische
- zijde. We refereren in dit verband nog eens aan het initiatief inet betrekking tot de volksontwikkelingscursus onder aanvoering van de sociaal-democrate Cato Jansen. De reactie van de RKWB was er een van
een organisatie die alle maatschappelijke en culturele activiteit in handen
wilde hebben. Het politiek neutrale alfabetiseringswerk van de lerares
Cato Jansen mocht hieraan niet ontkomen.19
Het zou onrecht doen aan de betekenis van de katholieke arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch alle activiteit te relateren aan de actie-reactie
bewegingen. Daarvoor was er sprake van teveel authentieke betrokkenheid van geëngageerde geestelijken en katholieke arbeiders. De strijd die
binnen de katholieke arbeidersbeweging werd gevoerd was daarvan ten
dele een voorbeeld, hoezeer deze zich ook beperkte tot een kleine groep.
Dat laatste was, veel meer dan bijvoorbeeld in Tilburg het geval was, geen
onbelangrijk kenmerk. De richtingenstrijd die de katholieke arbeidersbeweging tot in de jaren twintig beroerde was in 's-Hertogenbosch een zaak
waarbij slechts enkele arbeiders actief betrokken waren. Dat de inbreng
vanuit de sigarenmakersbeweging nog het meest consequent gericht was
op een zo groot mogelijke autonomie of zelfstandigheid van de vakbondsafdelingen en leken-bestuurders, spreekt in het licht van het voorgaande
voor zich. Het is ook een bevestiging voor de maatschappelijke betekenis
van socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch.
Was de kwantitatieve omvang doorgaans niet van een dergelijke betekenis
dat katholiek-sociaal actieve geestelijken er een reële bedreiging voor de

19) IISG, Archief SDAP-afde6ng 's-Hertogenbosch 1900 - 1921, briefwisseling Cato Jansen-partijbestuur, 7 mei 1919.
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politieke en sociale verhoudingen in behoefden te zien, de manifestatie alleen reeds van het socialistische alternatief was aanleiding genoeg voor
een versterkte bewustwording van de eigen waarden, normen conventies
en bijvoorbeeld organisatieprincipes.
Door alle authenticiteit van de discussie in katholieke sociale kring heen
over doel en richting van de arbeidersbeweging was iets te bespeuren van
de vergelijking hoe het elders, bijvoorbeeld in de socialistische en zelfstandige arbeidersbeweging werd gedaan. In weerwil van een onaantastbare katholieke hegenomie in deze stad ligt daar een belangrijk deel van
de maatschappelijke relevantie van de socialistische, anarchistische en
andere opstandige minderheden.
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SOMMAIRE~
Les organisations représentant le socialisme et le mouvement ouvrier,
étaient minoritaires à Bois-le-Duc. Cette étude permet de comprendre
1'évolution de ce mouvement oppositionnel entre 1886 et 1923. D'une
part, cette évolution a été esquissée sous la lumière de certains facteurs
locaux, caractéristiques, en partie, de la ville de Bois-le-Duc. D'autre
part, des rapports ont été établis entre celle-ci et 1'évolution au sein du socialisme et du mouvement ouvrier indépendant à 1'échelon national.
Etant donné que la grande majorité de la population de Bois-le-Duc était
catholique, les évolutions dans le mouvement social-catholique ont été
explicitement traitées dans cette étude.
Les périodiques publiés par les différents mouvements socialistes, sociaux-démocrates, anarchistes et syndicalistes de cette époque-là constituent les pricipales sources de cette recherche. Des pièces d'archives ont
également été consultées, notamment en ce qui concerne 1'histoire du
SDAP (Parti ouvrier social-démocrate) à Bois-le-Duc, et le róle que la
RKWB (Confédération des travailleurs catholiques) et 1'administration
communale y ont joué.

Le développement économique de Bois-le-Duc se caractérise, à cette
époque-là, par une grande diversité de secteurs industriels, qui, au début,
ne se composent que d'entreprises artisanales. A la fin du XIX`' siècle, la
concentration des structures et 1'industrialisation commencent à empiéter
sur quelques-uns de ces secteurs. Ce qui vaut notamment pour 1'industrie
de la chaussure et la fabrication de cigares. Pourtant, même après cette industrialisation, ce dernier secteur montrait toujours des caractéristiques
étroitement liées à une mentalité traditionaliste. C'était le secteur industriel le plus important à Bois-le-Duc.
Le commerce fut toujours un secteur important à Bois-le-Duc. D'une
part, cela se révèle par un assez grand nombre d'entreprises commerciales,
d'autre part cela ressort du róle important que joue le marché de Boisle-Duc dans la vie de nombre de ses habitants et de ceux des environs.
Dès les premières manifestations socialistes à Bois-le-Duc, on était déjà
convaincu dans les milieux catholiques des notables conservateurs, de la
nécessité d'une organisation d'inspiration catholique. Notamment en fai-

~`) Vertaling van mevr. drs. LA. van Kempen-van Heel, Berlicum
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sant de la charité, pratique fort développée à Bois-le-Duc, la communauté
catholique démontrait le fait d'avoir une philosophie à elle en ce qui concerne 1'organisation de la société.
Jusqu'en 1886, les manifestations contre la société et des idées progressistes de révolte se réduisent à quelques événements isolés. Du point de
vue politique, il n'y a que quelques bourgeois libéraux, rassemblés autour
de Napoléon Sassen, qui témoignent des idées progressistes.
Les premières confédérations de travailleurs à Bois-le-Duc, créées pour
la plupart en 1850 environ, ressemblent aux autres associations nationales.

La première confédération de travailleurs 'Ontwikkeling' (Evolution), a
exprimé plus librement ses aspirations socialistes à 1'échelon national
qu'à Bois-le-Duc, ce qui était caractéristique des relations sociales en
ville.
Pendant la période 1890-1893, ou la SDB (1'Union social-démocrate)
était au sommet de sa puissance au niveau national, ses représentants
s'avéraient également à Bois-le-Duc les plus militants, notamment à 1'automne de 1893 et au printemps de 1894. Gráce à la possession de ses propres locaux et à certains propagandistes appliqués, la S D B a vécu sa période la plus importante à Bois-le-Duc. Cependant, son nombre d'adhérents était loin d'être impressionnant.

Quelques mois après sa fondation en aout 1894, une section du SDAP
fut fondée à Bois-le-Duc. Hendrik Spiekman, social-démocrate renommé
à 1'échelon national, en fut le grand inspirateur. Son installation à Rotterdam, en mars 1896, donnait un coup décisif au SDAP à Bois-le-Duc. Au
tournant du siècle, la section du SDA P avait été rétablie. Son existence reposait en grande partie, cette fois encore, sur un nombre restreint de personnes. Au moment de leur déménagement, la représentation du SDAP a
disparu à Bois-le-Duc.
Avant 1903, les socialistes "libres" étaient déjà plus puissants, ce qui
s'explique par la présence de nombreux cigariers radicaux. Au sein des
sections du NIS et TB (1'Union néerlandaise internationale des cigariers
et des travailleurs du tabac) - les sections syndicales les plus puissantes à
Bois-le-Duc au tournant du siècle - 1'influence des "socialistes libres"
était très grande, dont la prédilection des sections N I S et T B à Bois-le-Duc
pour 1'orientation syndicaliste-traditionaliste du NAS (Secrétariat national
du travail) en était le témoignage. La propagande anti-socialiste assenée
par les catholiques qui visaient surtout à attaquer les "libres", n'en était
pas moins la preuve.
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Avant 1903, ce fut les cigariers qui dominaient dans 1'organisation du
mouvement ouvrier à 1'échelon local. Pour ce qui était du syndicalisme, ce
fut les sections du NIS et du TB qui jouaient le róle le plus important. La
corporation des travailleurs du tabac "Sint Petrus" (Saint Pierre) constituait 1'avant-garde du mouvement syndical catholique. Le róle avancé
qu'ont joué les cigariers organisés dans la ville, est d'autant plus remarquable si on le rattache à celui d'autres catégories professionnelles à 1'intérieur du mouvement ouvrier local. Le traditionalisme des typographes à
Bois-le-Duc, par exemple, était marquant. Surtout avant 1903, le mouvement ouvrier catholique a réagi aux manifestations socialistes - ou dites
en tant que tel - plutót que de manifester lui-même. La genèse de la
R K W B en est la preuve vivante.
En 1'an 1903, Bois-le-Duc fut touchée par des troubles sociaux. La grève à la fonderie de Dufay 8z Cie, dans les premières semaines de janvier,
fut suivie par des agitations autour des grèves des chemins de fer. Les cigariers y ont répondu avec tant d'enthousiasme et de militantisme qu'ils se
sont mis également en grève, par solidarité, lors d'une seconde série de
grèves en avril-ce qui était signifïcatif de leur situation. D'ailleurs, les cheminots n'y ont pas participé.
La période d'après avril 1903 se caractérise par des actions d'une ampleur assez remarquable de la part des catholiques. Les agitations autour
des grèves des cheminots, ont redonné de la vigueur au mouvement social-catholique; ce qui s'est révélé notamment par 1'accroissement des activités du mouvement ouvrier catholique des cigariers, lui ayant donné plus
de prestige social. En plus, cela accentuait 1'opposition qui existait entre
ceux qui formaient 1'opinion et les dirigeants. Notamment 1'organisation
d'esprit de classe, la RKW B, pas très populaire parmi les ouvriers catholiques, a éprouvé beaucoup de difficultés entre 1903 et 1910. Par contre,
1'influence de la corporation des travailleurs du tabac "Sint Petrus"
s'accroYt. Les premiers conseillers municipaux du "R.K. Kiezersvereeniging" (corps électoral catholique) représentant les ouvriers, étaient des cigariers.

Le rétablissement de la section régionale du SDAP, au cours de 1907,
n'a pas abouti à la percée du mouvement social-démocrate à Bois-le-Duc.
Certes, les propagandistes et les militants ont réussi à établir les bases de
la poursuite des activités. Mais la classe ouvrière à Bois-le-Duc et surtout
les militants parmi les cigariers ont témoigné d'une prédilection pour le socialisme "libre". Si le mouvement social-démocrate se révèle le plus puissant dans ses formules d'organisation et ses revendications à 1'échelon na449

tional, les cigariers de Bois-le-Duc ont plutót préféré un mouvement laissant de la marge à la situation politique locale.
Entre 1903 et 1914, les cigariers étant adhérents du socialisme "libre", ont dominé dans le mouvement syndical à Bois-le-Duc. La Confédération des travailleurs du tabac et des cigariers, membre du NAS, a mené
une politique qui a été bien re~u par les cigariers de Bois-le-Duc. Ce qui
s'explique autant par le haut degré d'autonomie attribuée aux sections regionales que par le langage radical pratiqué par la Confédération en ce qui
concerne leur prise de position contre le centralisme de 1'Union 'moderniste' des cigariers. Etant donné que le travail à domicile était très répandu à Bois-le-Duc, la position prise par la Confédération à 1'égard de ce
phénomène social, y a été bien accueillie. Si le slogan assez opportuniste
"la liberté à domicile" n'était pas conforme aux points de vue des autres
syndicats, un grand nombre de cigariers à Bois-le-Duc n'en étaient pas
moins contents.

Par suite des activités déployées autour du soi-disant "Unité d'action",
1'Union des cigariers, associée au N VV(Confédération néerlandaise des
syndicats), a pris un grand essor. Dès 1913 et au cours des années suivantes, la section régionale de Bois-le-Duc a connu une pareille expansion.
Jusque'en 1910, sa situation avait été assez instable, comparée aux autres
catégories professionnelles.
Il y avait beaucoup de militants parmi les cigariers, disposés à participer
aux manifestations nationales ou à les organiser eux-mêmes. Les troubles
autour de 1' "Unité d'action" qui avaient atteint leur apogée à la fin de
1912 jusqu'aux premiers mois de 1913, furent les plus remarquables.
Certes, ces troubles n'ont pas abouti à des grèves, mais ils ont fait du bruit,
du seul fait que 1'évêque est intervenu personnellement.

La grève à la manufacture de Goulmy c~ Baar, au printemps de 1914,
fut la manifestation exclusive de la Confédération des travailleurs du tabac
et des cigariers. Cette grève, d'une ampleur de quelque 250 grévistes,
était le heurt le plus fort entre les fédéralistes et les socialistes libéraux
d'un cóté et les représentants de 1'ordre établi des catholiques de 1'autre
cóté. Pour la Confédération, la grève a abouti à la débácle, ce qui a entraSné le déclin de 1'influence déterminante du NAS sur le mouvement ouvrier indépendant à Bois-le-Duc. La fin de cette grève fut suivie par une
période dominée par les réactions des catholiques. A part la 'Confédération des travailleurs du tabac et des cigariers', les syndicats associés au
NAS ne se sont guère manifestés. Il en était de même pour le NVV. Seulement les cigariers "modernistes" s'avéraient capables de maintenir une
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section régionale, qui a fini par se montrer apte à participer aux manifestations.
La grève des orfèvres, en décembre 1913, prouve que ce secteur, lui
aussi, n'a pu échapper aux changements politiques et sociaux, qui ont caractérisé la période 1890-1920. D'une part, ce secteur a suivi 1'exemple
de la lutte des syndicats dans d'autres secteurs: en effet, l'an 1913 a connu un certain nombre de points culminants dans la hrtte des classes et des
syndicats; d'autre part, les manifestations des orfèvres à Bois-le-Duc étaient la conséquence de 1'accroissement des activités de ce secteur.
Entre 1914 et 1920, le cloisonnement devenait de plus en plus important aux Pays-Bas, ce qui a abouti à 1'expansion de 1'hégémonie catholique
à Bois-le-Duc. Certains événements locaux, notamment le dénouement de
la grève des cigariers en 1914, ont encore renforcé ce développement. La
nomination de Manis Krijgsman au poste d'adjoint des "affaires sociales
et des activités économiques" signifiait la percée politique du syndicalisme catholique à Bois-le-Duc. C'est qu'il s'était toujours manifesté comme le représentant du mouvement ouvrier catholique au sein du "RK
Kiesvereeniging" (le comité électoral catholique). La situation de la
R K W B en tant qu'organisation d'esprit de classe, était signifïcatif de 1'évidence avec laquelle les ouvriers adhéraient à une organisation catholique
dans cette ville compartimentée.
Le SD A P n'a eu sa percée à Bois-le-Duc qu'après 1'institution du suffrage universel pour les hommes et la représentation proportionnelle des
partis.

Outre les résultats des élections, l'optimisme général du mouvement ouvrier aux Pays-Bas d'après la première guerre mondiale, temporaire, il est
vrai, ont favorisé 1'accroissement du nombre d'adhérents de la section du
SDAP à Bois-le-Duc. L'élan révolutionnaire qui a su enthousiasmer certains éminents représentants nationaux du SDAP en novembre 1918, a
suscité à Bois-le-Duc peu de réactions auprès de ses adhérents.
Dans 1'ensemble, la section du SDAP n'était pas très révolutionnaire,
ce qui était d'ailleurs caractéristique pour la plupart des sections en dehors des "centres" du mouvement ouvrier aux Pays-Bas.
Sous la direction de Cato Jansen, les bases d'un petit noyeau rouge furent établies à Bois-le-Duc entre 1919 et 1921. L'extension limitée de ce
rassemblement n'enlève rien du fait que c'était le reflet fidèle de ce qui
s'était réalisé aux "centres" du mouvement social-démocrate.
Vu 1'échiquier politique national, le succès du Parti socialiste libertaire
de Kolthek fils, lors des élections à 1'Assemblée nationale ainsi que des
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élections municipales, était remarquable. Entre 1919 et 1923, le Parti
socialiste a déployé ses activités au Conseil municipal de Bois-le-Duc. La
fa~on d'agir des deux représentants travaillant séparément dès 1920, témoignait d'un esprit de rébellion et de révolte, semblable à celui qui
s'était révélé si souvent à 1'intérieur de la'Confédération des travailleurs
du tabac et des cigariers'. Rien d'étonnant d'aiaeurs, puisque ces deux
fédérations furent en rapport étroit.
Dans le domaine de 1'organisation, le Parti socialiste s'avérait assez faible et peu solide. Le Parti socialiste de Bois-le-Duc n'en faisait pas exception. Pourtant, ses représentants entretenaient de bonnes relations avec
certains membres de la classe ouvrière et des petits commer~ants.
Entre 1914 et 1918, le mouvement ouvrier a également été influencé à
Bois-le-Duc par 1'esprit de coopération et de la paix entre les classes qui
régnait dans les syndicats nationaux et les partis politiques contigus. Ce
qui fut renforcé encore par le róle dominant que jouait le syndicalisme
catholique à Bois-le-Duc. Le fait que les ruptures de la trêve de Dieu entre travail et capital ne furent entamées que par les organisations sympathisant avec le NAS reflétait la situation nationale. C'est que le NAS était
le seul syndicat à ne pas vouloir s'en tenir à la prise de position modeste
des autres syndicats.
Après 1915, la section de 1'Union "moderniste" des cigariers associée
au NVV a pris du terrain cédé par la Confédération des cigariers. Pourtant, le nombre d'adherents des "modernistes" devait rester beaucoup
plus restreint comparé à celui de la section de 1'Union catholique des travailleurs du tabac. Néanmoins, la section du syndicat "moderniste", soutenue par la position acquise par des organisations associées au NVV à
échelon national, vit agrandir son autorité. La corrélation établie peu à
peu entre la syndicalisation et les mesures prises par le ministre Treub
dans le domaine des assurances sociales, n'y était pas sans importance.

Les relations entre 1'employeur et les employés dans le secteur de tabac
ne furent guère touchées par des conflits sociaux entre 1914 et 1918 en il
en était de même pour celles des autres secteurs industriels à Bois-le-Duc
à la même époque. L'influence des organisations catholiques n'a, également ici, cessé de grandir. La tendance générale d'entamer des négociations à échelon national plutót que de lutter, a du avoir également une influence modératrice.
Après 1918, la société de Bois-le-Duc tombe sous 1'emprise du chómage, ce qui était du en grande partie à la situation dans les manufactures de
cigares. C'est yue ce secteur a subi les graves conséquences d'un changement dans le marché international. La crise des années 20 fut accompag-152

née par 1'intérêt accru qu'ont porté les administrations locales à mener
une politique socio-économique active. Manis Krijgsman en était 1'incarnation à Bois-le-Duc. Il a entamé I'instauration de la "Noodvakschool" et
plusieurs projets d'offre d'emploi, ainsi que des projets dans le domaine
de la construction de logements sociaux.
Entre 1919 et 1923, la lutte pour la convention collective du travail était
un phénomène fréquent dans presque tout 1'ensemble des secteurs industriels aux Pays-Bas. Les agitations syndicales dans les manufacturPs
de cigares en étaient de bons exemples. L'année 1920 fut caractérisée par
des revendications pour obtenir une convention collective du travail. A
Bois-le-Duc, il n'a guère été question de lutte, en dehors de quelques réunions de propagande. Rien d'étonnant alors qu'à 1'intérieur du mouvement syndical, on n'a cessé de se plaindre de 1'attitude peu favorable des
cigariers à 1'égard des syndicats dans la pratique de tous les jours. Cette
lutte pour la convention collective à peine terminée, il s'avéra que nombre
de cigariers dans le sud étaient tout disposé,s à travailler au-dessous du niveau des conditions convenues dans des manufactures clandestines.
L'action de 1'organisation du patronat catholique était la première réaction du cóté des patrons contre la période de réussite des syndicats. En
janvier 1921, la "RK Vereeniging voor sigarenfabrikanten" (1'Union catholique des fabricants de cigares) fut dissolue, ce qui permettait de dissoudre la convention collective du travail de mars 1920. Pour les travailleurs à Bois-le-Duc, les conséquences se limitaient à un refus de travail
pour la durée d'une journée pour les ouvriers syndiqués. Les conséquences en étaient beaucoup plus graves pour les rapports entre les cigariers
"modernistes" et la section syndicale catholique. Ces premiers ont considéré cette rupture de contrat comme la preuve de la faillite de la doctrine
sociale catholique.
Les conséquences s'exprimaient, par exemple, par le conflit qui a touché 1'ensemble de 1'industrie du cigare aux Pays-Bas, à 1'automne de
1921. On a entièrement satisfait aux revendications du patronat qui visaient à ramener à un niveau antérieur les conditions de la convention collective. L'union moderniste des cigariers, aussi bien que 1'union catholique à
Bois-le-Duc n'étaient guère en état de prolonger leur révolte, malgré 1'attitude positive de la presse catholique. Les manifestations, organisées sans
conviction, étaient vouées à 1'échec. On n'a presque pas lutté dans d'autres secteurs importants pour obtenir la convention collective à Boisle-Duc, entre 1919 et 1920. En revanche, les actions du patronat au cours
de 1'an 1921, n'ont pas été sans conséquences. Ce qui était en particulier
le cas dans la métallurgie, et, à un degré moindre, dans le bátiment. La
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grève chez Grasso, usine métallurgique, en était 1'exemple, aussi bien que
la grève chez van Haaren, déclenchée également à la fin de 1921. Ces
deux manifestations, qui ont abouti à 1'échec pour les ouvriers, malgré
1'engagement des syndicats catholiques, ne soulignent que 1'engrenage
dans lequel le mouvement ouvrier organisé était pris après 1921.
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BIJLAGEN

HOOFDSTUKI
Tabell:

Inwoneraantallen ~

'~-H~~rin~enbosch
11aa~tricht

Tabel 2:

1909

1930

27.138
31.778

34.928
37.483

42.083
60.151

Beroepsbevolking, werkzaam in industrie en nijverheid '

~-Hrrtugenbosch
11aa~tricht

Tabel 3:

1889

1889

1909

1930

4.903
6.500

5.700
7.365

6.773
8.050

Aantal personen werkzaam in de 10grootste fabriekenlwerkplaatsen

~ti-Flrrtogenbosch
!4]aa~tricht

1889

1909

1930

594
4.800

1.784
6.090

1.803
5.601

~

~) Jaaruerslagerzgemeente 's-Hertogenbosch: 1889, 1909, 1930.
Jaarverslagengemeente Maastricht: 1889, 1909, 1930.
2) Samengesteld uir. Uitkomsten der Beroepstellingen in het Koninkrijk der Nederlarzden op 31
december 1889; 32-63; Uitkomsten der Beroepstellingen in het Koninkrijk der Nederlanden op
31 december 1909, 130 en 178; Uitkomsten der Beroepstellingen in het Koninkrijk der Nederlanden op 31 december 1930IV, beroepenverdelingen in industrie en nijverheid.
3) Samengesteld uit: Uitkomsten der Beroepstellingen in het Koninkrijk der Nederlanden op 31
december 1889; 32-63; Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandse huisindustrie, dl I, 195-196; ETIN, a.ia., ]ndustrie en nijverheid in Het nieuwe Tricht, Economische geschiedenis van Maastricht, 1815-1940, 82-90.
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Tabel 4: Aantal arbeiderslambachtslieden werkzaam in grotere bedrijven " behorend tot
de belangrijkste bedrijfstakken in 's-Hertogenbosch ~

Sigarenindustrie
Grafische industrie
Metaalindustrie
Goud- en zilverindustrie
Voedingsmiddelenindustrie
Schoenindustrie

1889

1909

1930

220
90
68
-

935
125
250
-

825
500
370
-

71

609

778
290

" Grotere bedrijven - bedrijven 7 50 arbeiderslwerklieden.

Tabel 5: Beroepsbevolking, werkzaam in detailhandel, inbegrepen het aantal personen
u~erkzaam bij vestigingen zonder winkel '

'~-HPrtngenbosch
11a~istricht

1909a

1930

1.335
1.124

2.627
2.240

" De geraadpleegde beroepstelling noemt in dit verband alleen het aantal kooplieden en
mensen die bij hen in dienstverband waren.

4) Samengesteld uit: Franssen; a.w. I, 52-53; Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandse Haisindustrie dl II, 259-260; Verslag Kamer van Koophandel 1909; Staat van
voorreaamstefabrieken; ETI N, a.w.; Industrie en nijverheid; Verslag Kamer van Koophandel
1930, staat van vonmaamstefabrieken.

5) Samengesteld uii: Uitkomsten der Beroepstellingen in het Koninkrijk der Nederlanden op 31
december 1909, 130; ETIN, a.w., Winkelbranche en Handel; Uitkomsten der Beroepstellingen in het Koninkrijk der Nederlanden op 31 december 1930V, beroepenverdeling in Handel.
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Tabel 6: Aantal personen werkzaam in twee onderscheiden branch.es in de markthandel in 1930 s per 50.000 inwoners
marskramers

marktkooplieden

(handelaarin ongeregeld goed)
's-Hertogenbosch
Amsterdam
Groningen
Maastricht
Rotterdam
Leeuwarden

78
67
21
30
31
21

84
61
40
29
22
54

HOOFDSTLIK II
Tabe17:
jaar

1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

RK a'B 1893-1900 '
ledental
RKWB

ledentul
fonds

auntal
donateur~

672
862
974
1026
1056
1045
1070
1204

607
775
873
920
946
934
951
1074

355
400
395
403
411
471
454
434

omvang
donaties
f
f
f
f
f
f
f
f

1650,1790,1815,1853,1874,1989,1914,2150,-

6) Uitkomsten derBeroepstellingen in het Koninkrijk der Nederlanden op 31 december 1930 V,
beroepenverdeling in Handel.
7) BAH, Map NKV IX, tap, jaarverslagen RKWB tussen 1893-1900.
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HOOFDSTUK III
Tabel 8:

Ledentallen r.k. Tabaksbewerkersgilde

'St. Petrus' R

jaartal

aantal leden

1905
1907
1909
1913
1914

221
261
340
460
495

HOOFDSTUK V
Tabel 9:

Ledentallen van enkele der belangrijkste afdelingen uan de katholieke vak-

organisatie "

Beroepsgroepen
Sigarenmakers
Typografen
Metaalbewerkers
Lederbewerkers~
fabrieksarbeiders
Bouwvakarbeiders
Transportarbeiders

Tabel 10:

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

478
177
56

500
171
59

635
178
96

722
210
181

842
218
211

1.010
286
288

1.051
297
315

99
95
-

108
130
-

179
115
-

299
218
-

291
200
71

369
274
131

544
165
250

Aantal georganiseerden in belangrijkste beroepsgroepen in 1920 '~

Beroepsgroepen

kath.

modern

fed.

totaal aantal
werknemers

Sigarenmakers
Typografen
Metaalbewerkers
Fabrieksarbeiders
Bouwvakarbeiders
Transportarbeiders

1051
297
315
544
165
250

165
25
71
79
15
123

33
10
-

1.400
350
525
900
600
700

8) Diocesane Bond van werkliedenverenigingen in het bisdom 's-Hertogenbosch, jaarboekjes
1905, 1907, 1909, 1913, 1914.
yl Jaarverslagengemeente 's-Hertogenbosch; 1914-1920, bijlagen Q.
~o) Jaaruerslaggemeente 's-Hertogenbosch 1920, bijlage Q.
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Tabel 11: Ledenbestand RKWB in relatie tot dat van de gezamenlijke katholieke vakbondsafdelingen ~ ~
Jaar
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923

ledentallen

ledentallen vakbondsafdelingen

1.260
1.320
2.020
2.100
2.300
2.140
2.040
1.700

1.697 ( inclusíef aspirant-leden)
1.807
2.120
3.052
3.318
2.680
2.076
1.734

NB. Er moet bij de verschillen mede rekening gehouden worden met het gegeven dat de
ledentallen van de vakbondsafdelingen 'geflatteerd' worden door dat van de zogenaamde aspirantleden. Deze konden gezien hun leeftijd nog geen lid zijn van de
standsorganisatie.

Tabel 12:

1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923

Ledentallen SDAP 1914-1923 's-Hertogenbosch-Nederland 12
's-Hertogenbosch

Nederland

27
27
22
20
50
185
103
94
121
114

25.042
24.018
24.839
26.987
37.628
47.870
37.412
41.472
42.047
41.230

~~) Bossche Diocesane werkliedenbond, jaarboekjes 1916-1923.
Jaarverslagengemeente 's-Hertogenbosch, 1916-1923.
1z) VenlagSDAP-kongres 1924, bijlage ledenoverzicht 1914-1923.
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Tabel 13:

Uitslagen gemeerzteraadsverkiezirtgen

1919-1923 'a "

1919
Naam partijlformatie

1923

absoluut perc.

zetels

absoluut perc.

zetels

3.217
48
855 12.8
434
6.5
1.238 18.5

11
3
2
4

9.318 63.9
1.856 12.9
618
4.3

16
3
1

RK Kiesvereenigingl

RKSP
SDAP
SPIGroep Kuypers
Lijst Scheffers''
Vrijzinnig Demokraten
Vrijheidsbond
Lijst van Liempt `
Anti-Revolutionairen
Christelijk Historischen
Lijst Gostelie `'
Lijst Beaudoux "
Lijst van Rooy ~

318
272
105
91
-

4.7
4.0
1.6
1.3
-

1
1
1

598
379
550
233
571
221
233

4.2
2.7
3.9
1.7
4.0
1.6
1.7

1
1
1 R
1
1
-

Totaal aantal

geldige stemmen

h.
d.

6.770

14.577

In 1923 vonden de verkiezingen plaats onder nieuwe omstandigheden; immers zowel
mannen aLs vrouwen bezaten het aktief kiesrecht.
Lijst Scheffers: groepering van de gevestigde Bossche middenstand.
Lijst van Liempt: arbeideristische afscheiding van RK kiezersvereeniging.
Lijst Gostelie: groepering van de gevestigde Bossche middenstand.
Lijst Beaudoux: gematigd-arbeideristische afscheiding van de RK kiezersvereenigingIRKSP.
Lijst van Rooy: arbeideristische afscheiding van de RK kiezersvereeniginglRKSP.
In 1923 waren Anti-Revolutionairen en Christelijk Historische Unie een lijstverbinding
aangegaan.

13) Samengesteld uit verkiezingsbulletins van Het Huisgezin, 22 tlm 24 april 1919 en
24 tlm 26 mei 1923.
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Tabel 14: Verkiezingsresultaten t~an de belangrijkste politieke partijen, 1918-1923 in 'sHertogenbosch: ProuincialeStaten en Tweede Kamer t}
Procinciele ~taten

Tweede Kamer
laam purlijlformatie

1918

1922 '

absoluutl perc.

absoluutl perc.

1923
1919
absoluutl perc. xbsoluutl perc.

4.916

I 1.070

4.461

RK Kiezer.vereenigingl
Rhtip

87

~ieuive Katholieke Partij

3.7

537
245

9.5

158
L768

1.3
11.2

4.3

358

2.3

18

0.3

RKVP''

tiDAP
cp

70

581

7i

10.568

78

335

Z.5

728

1'2.2

1. ï a.(1

I 2.9

327

5.~

557

4.1
1.8

V rijzinnig-Demokraten
(M1larchantl
Vrijheidsbond IDe Muralf)

250

1.6

237

].S
l.l
2.0

Vrij-liberalen
Christelijk Historische Unie
Anti-Revolutionairen
Economische Bond ITreub)

I I
91

0.2

174

1 .G

318

186

3.3

238
221
98

3.7
1.6

476

1'30

2.2

281

3.5
2.1

~: Invoering algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen.
~': Roomsch Katholieke Volks Partij.

Tabel 15: 'Jerkiezirtgsresultaten Tweede Kamerverkiezingen 1913
Gemeente :~-Hertogen.bosch t'
Kandidaat RK Kiesverenigíng
(Sasse van IJsselt)
SDAP (Westerhof)

1.777
365

t4) Samengesteld uit verkiezingsbulletins van Het Huisgezin 4 tlm 6 juli 1918; 4 tlm 6 april
1919; 5 tlm 7 juli 1922; 13 dm 15 april 1923.
ts) HetHuisgezin,l8-19juni1913.
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HOOFDSTUK VI
Tabel 16: Ledentallen Nederlandsche Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond in enkele zuidelijke steden ~h

Bergen op Zoom
Breda
Eindhoven
~s-Hertogenbosch
Nijmegen
Reusel
Tilburg
Valkenswaard

1 januari 1916

1 januari 1918

9
105
289
74
127
101
91
109

13
114
423
200
174
42
103
153

Tabel 17: Ledentallen vakorganisaties in enkele belangrijke Bossche bedrijFstakken medio 1917 '~
RK
Grafisch bedrijf
Bouwvakken
Metaalbedrijf
Goud- en zilverindustrie
Haven- en transport
Schoen en leder
Sigarenbedrijf

~

Federatief

210
275

18
4

-

180
70
280
700

32
39
170

30
35

16) De Sigarenmaker, 29 juni 1918.

~~) Jaarverslaggemeente 's-Henogenbosch 1917, bijlage Q.
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Modern

Tabel 18:
1920 '"
Maanden

Overzicht van het aantal ingeschrevenen bij de gerneentelijke arbeidsbeurs in

Totaal ingeschrevenen,

Hiervan tabaksbewerkers

ultimo maand

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

496
565
1018
1053
878
744
627
579
383
345
449
900

294
308
780
847
669
538
411
357
214
159
171
542

's) Krijgsman, Sxiale Maatregelen, 7.
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