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DE OPKOMST
VAN HET SOCIALISME

IN BREDA

Actie en reactie tot 1908

C. ~~. TEN TEIJE



~~rl l.i iNC;I:N

1. Bij de repressie die incli~ iduele socialisten in het katholieke
zuiden ~~an Nederland rond de eeu~~~t~~isseling onder~-onden,
speelde sociaal-ps~~chologische beïn~li~eding ~anuit de per-
sa~nlijke le~enssfeer een meer belangrijke rol clan de dreiging
~~an materii~le represailles d~x~r met name ~~~erkgc~ ers.

2. Socialisten in Nederland hebhen ~~rij~~~el nimmer een ~~~erke-
lijk neutrale houding ten opzichtc ~~an religie aangenomen,
dat ~~il zeggen haar als incíi~-iducle inspiratie intrinsiek geres-
pecteerd.

3. Ten onrechte wordt de 'doorbraak' van de linkse be~~~eging in

de steden in het zuiden van Nederland gesitueerd in de re-

cente jaren zeventig en tachtig. Die doorbraak vond echter

reeds plaats in 1919.

~l. Indíen er inderdaad een tendens zou zijn tot tweedeling ~an
de Nederlandse sailicnle~~ing in een decl ~~an de be~~olking met
er. (hoogj arbeidsinkomen en een deel met een f laag) ar-
beidsloos inkomen, dan is dit, gezien de grote aantallen be-
deelden in ~~roegere peri~idcn, niet te beschouwen als een
hístorisch nieuw fenomern.

S. Door een perspecti~~ische ~ertekening ~an de menselijke
tijdser~~aring worden sociale en structurele implicaties ~an
actuele maatschappelijke ~~eranderingen qua omvang, tempo
en importantie door tijdgenoten ~-eelal o~ erge~~ aardeerd ten
opzichte ~an onh~~ikkelingen in het ~erleden.
Vanuit een historisch gezichtspunt is het daarom ~~oorbarig
nu reeds ~~erandcringen op het gebied ~an arbeid en organisa-
tie als ge~.olg ~~an de informatietechnologie te ~crgelijken met
eerdere industriële re~oluties.
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6. Een geautomatiseerd persoonsinformatiesysteem kan betere
waarborgen bieden voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer dan een handadministratie. Een primaire voor-
waarde hiertoe is wel, dat voor de geregistreerde(n) de moge-
lijkheid dient te bestaan tot actieve controle op het gebruik en
beheer van een dergelijk svsteem.

7. Binnen de organisatiekunde (en in het bijzonder in daarvan
afgeleide managementopvattingen) wordt al te eenvoudig uit-
gegaan van de 'maakbaarheid' van de sociale componenten
van organísaties. Zonder een adequate verklaringsgrond
wordt verondersteld dat door die componenten te benoemen
en de verschijningsvormen ervan aan te wijzen, organisaties
ook direct kunnen worden gestuurd.

Bijv. R. Nloss kanter, Het ceranderen van de bedrijFscul[uur, in ~11ana-
Rement Rei~ieu , oktober 1983.

8. Het ís verwarrend te spreken van (culturele) antropologie van
de industriële samenleving. Aangezien hiermede slechts be-
oogd wordt een specifieke onderzoeksbenadering te accentu-
eren, kan worden volstaan met de term cultuursociologie.

F. Bovenkerk en L. Brunt, Binnenstebuiten en onderstebor-en. De aratropologie
[~an de irulustriële samenlening, Assen~Amsterdam 1976.

9. Mannheims analyse van het utopie- en het ideologiebegrip
wordt te weinig betrokken in empirísch sociologisch en histo-
risch onderzoek naar maatschappelijke bewegingen en de
daarin levende ideeën.

K. M1lannheim. Ideolo~y arul utopia, r1n introduction to the sociologv of knowledge,
London 1936.

10. Het structuralisme van C. Lévi-Strauss berust op de veron-
derstelling dat er een 'oorspronkelijke', door hem nader als
semiologisch gety.peerde basisstructuur aan het menselijk be-
staan ten grondslag ligt en dat een dergelijk fundament het
meest pregnant herkenbaar is bij zgn. primitieve culturen.
Deze veronderstelling, die ook vigeert binnen sociale stro-
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min~en clie een teru~-naar-de-natuur-principe hulcligen, is
vanuit de cmpiric unhciudbaar.

1 I. Dat ewk in het heclendaagse carna~ al de sociale ~ erhoudin~c~n
no~ Kekcnmerkt ~~~orclen door tijdelijke ni~~ellerink en omke-
rinK ~~an m~tatschappelijke posities is, anders dan carna~~alis-
ten ~cillen cloen ~elo~~en, unjuist.

12. l'it een cx~Kpunt ~an democratische menings~ormin~; is he~t
ongunsti~ dat, zuals in ,lederland meestal het ge~~al is, cle
lokale dagbladpcrs mtinopolistisch ~~an aarc} is. }n dcr~caijkc
ge~~allen zou ~~an o~~erheicls~~~eKe een additionele opiniërencle
pers gestimuleercl en eventueel Kesuhsidiëerd mueten
~~orden.

13. Reclamemakers zijn uitstekende intuïtie~.e socioloKen en ps~-
chc~logen.

Stellingen behorende bij de dissertatir ~an C.~4'. ten Teijc, 1)e u~~kornst rarr het socualisnre
in Breda. Actíe en reactie tat 1908, K~thulieke Uni~~ersiteit lirubant 1986.
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VERr1NTlVOORDING

"Donker als de nacht is het nog in Breda; slechts'n heel klein lichtstraaltje
is aan de horizont ~raar te nemen: het is het nerken van hen die de oogen

der werkers trachten te openen coor de w-are broederschap, die slechts

door het socialisme is te vern~ezenlijken. ~loed houden, kameraden!

liracht puttend uit de on~i~ededegbaarheid can ons rein beKinsel!"

~ uit Ue Toekonist. 12 maart 190-{ 1

Verwonderlijk zijn de gecstdrift en stelligheid, waarmee telkenmale nieuw-

lichters hun idealen uitdragen. Ook de ~-roege socialistische beweging streefde

met een dergelijke utopische bezieling de verwezenlijking na s~an haar ideaal van

sociale gerechtigheid, hoezeer zij onbegrip en tegenwerking onder~ond. In deze

studie o~~er het ontluikende socialisme in Breda beschrijf ik de historie van een

beweging die in haar katholiek-liberale omgeving weliswaar een rand~~erschijn-

sel bleef, maar zich handhaafde in de radicale overtuiging ~an haar aanhangers

dat precies de socialistische idealen rechtvaardigheíd en geluk voor de samenle-

ving zouden brengen.

In de vraagstelling van waaruit het hier neergelegde onderzoek t~erd uitge-
voerd, staan nvee componenten centraal: mentaliteit en beweging. Deze hoofd-
categorieën zijn juist in hun samenhang op regionaal of lokaal ni~~eau het meest
sprekend en kunnen door bestuderíng ervan de betekenis van het opkomende
socialisme in Nederland, rond 1900, in een ruimer perspectief plaatsen dan
alleen het organisatorische of ideologische. Hoc beleefden tijdgenoten, en met
name socialisten zelf, de maatschappelijke ontwikkelingen die zij meemaakten?
~Velke imloed ging hiervan uit op hun perscxmlijk handelen, op de organisatori-
sche ontwikkeling ~-an de beweging en op de effectieve mogelijkheden van de
plaatselijke beweging? Welkc rul speelde het feit dat het socialisme in Breda een
minderheidsbe~~eging ~~as en blecf? Ln in samenhang hiermee: hoe was de
~~erhouding van het opkomendc socialisme met de omgeving, mede in het licht
van de sociaal-economische structuren? Uit dit complex van vragen heb ik de
volgende, tweeledige vraagstelling ontwikkeld:
- ~Vclke feitelijke onn~ikkelingen maakte het socialisme in Breda door vanaf

zijn prilste begin tot aan 1908, het moment waarop het een redelijk stabiele
positie in de stad veroverd had?

- ~'anuit welke motieven en opvattingen en in welke spanningsveld ontwikkelde
en handhaafde die minderheidsbe~~eging zich in een katholieke omge~ing?

Voor de studie naar de allereerste gedaanten waarin het socialisme in Breda
zich voordeed, zijn twee historische hoofdlijnen als kader van betekenis.

Ten eerste is er het perspectieF van de historie van de socialistische beweging
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in het algemeen. Als vele andere opkomende sociale ben-egingen kenmerkte ook
de socialistische zích in haar beginperiode door de in velerlei opzicht utopische
venvachtingen van haar aanhangers. Idealisme bezielde veelal deze pioniers en
beheerste in hoge mate hun handelen. Deze fase van het socíalisme loopt in
Nederland ongeveer vanaf de jaren zeventig van de negentiende eeuw tot en met
het eerste decennium van deze eeuw. In het verloop van deze periode is een
gclcidelijke verschuiving aamvijsbaar van voornamelijk revolutionair idealisme,
onder meer herkenbaar in de SDB, naar een meer geïnstitutionaliseerd en
reformistisch socialisme, dat met name gestalte kreeg in de SD~P en het NVV.
Zeker ná de beginjaren van de SD~P, een periode die ongeveer de eerste tícn tot
vijftien jaar van haar bestaan sinds 189~ bestrijkt, werden de spontaneïstische,
revolutionaire opvattingen teruggedrongen ten gunste van een meer gematigde
gezindheid in de vorm van aandacht voor directe belangenbehartiging en een
doelbe~cust streven naar geleidelijke verandering.

In de tweede plaats is de betekenis van het onderzoek naar de ouderc bewe-
ging gelegen in de bijzondere positie die het socialisme innam in het Zuiden van
Nederland. lVaarschijnlijk meer dan in de rest van Nederland hadden socialisti-
sche of als zodanig georiënteerde organisaties tegenaerking te duchten, waarbij
de R.Ii. Kerk en diverse met haar verbonden organisaties en instellingen een
vooraanstaande rol speelden. [n katholieke kringen deed het opkomende socialis-
me een eigen waardenbesef groeien, juist ín reactie op de voorzichtige groei van
de aanhang van de meer gematigde, parlementair georiënteerdc vorm van het
socialisme, zoals die zich allengs in de sociaal-democratische beweging (SDAP
en NVV) ontwikkelde. Die groeiende katholieke bewust~~~ording manifestecrde
zich conereet in de opbouw van katholieke arbeidersorganisaties. Juist als gevolg
hiervan werden in ons land, en zo ook in Breda, vanaF ongeveer het eerste
decennium van deze eeuw de contouren zichtbaar van wat zich nadien in volle
omvang zou ontwikkelen tot het zogenoemde zuilenstelsel.

lloel van deze publikatie is de ontwikkeling te schetsen en zo mogelijk te
duiden van de eerste Bredase socialistische bewegingen en de ermee samenhan-
gende mentale aspecten tegen de achtergrond van beide hier aangeduide ontwik-
kelingslijnen: die van het 'oude' socialisme naar een beviceging waarin het refor-
misme domineerde, en die van een toenemende weerstand vanuit katholieke
kring.

Voor Breda nu is in 190i een markante samenloop van deze lijnen herken-
baar. Uit de eerste, relatief nog ongestructureerde manifestaties van socialisme
alhier en de dikwijls nog onsamenhangende activíteiten heeft zich dan in de
gedaante van een SDAP-afdeling een redelijk hechte socialistische beweging
gcvormd. De periode van vallen-en-opstaan kan dan als afgesloten worden be-
schouwd, waarmee ook het karakter van het lokale socialisme een relatieve
verandering onderging: van het streven naar verovering van een vaste plaats en
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erkenning als maatschappelijke organisatie in Breda, naar het behouden, bc-
waken van de maatschappelijke pusitie van de organisatie. llie (afgedc~~ongeni
erkenning kwam bovenal tot uitdrukking in de verkiezing in 190ï ~an ern
SDAP'cr tot lid van de Gemeenteraad.

Evenzo zijn omstreeks datzelfde jaar in Breda de in de R. h. ~~olksbond vere-
nigde katholieke ~akorganisaties tot wasdom gekomen. Net als de socialistcn.
hun directe tegenstrc~~ers, moesten zij eerst een groeiperiode doormaken, niet in
de laatste plaats gekenmerkt door tegem~~erking uit cigen katholieke kringen,
ah~orens van een degelijke, niet effectief ineer aan te vechten plaats van de
beweging kon worden gesproken. Hoewel vanuit een mecr riante positie, gold
cxik vcwr de R.h. ~'olksbond dat rund 190i de periude aanbrak van consolidatie
en verdere uitbreiding van de organisatie. Treffend is in dit verband, dat men
van katholieke vakbondszijde er eigenlijk voor het eerst eind 1906-begin 1907 in
slaagde een concreet socialistisch initiatief ongedaan te maken, namelijk dUVr
gemeentearbeiders vanuit een sociaal-democratische bond en masse te doen
overlopen naar de katholieke tegenhanger.

De hier globaal aangegeven ontwikkclingslijnen hebbcn in hun samenhang de
grondslag gelegd vvUr het latere verzuilingsproces, dat cerst n-erkelijk de Neder-
landse samenleving in alle sectoren duordrong vanaf de jaren twintig, en dus
buiten het bestek van deze studie valt. Wel moge hier duidelijk worden gemaakt,
dat de kiemen van dat proces gelegen zijn in de strijd tussen de verschillende
vakbondsríchtingen, en dus niet bijvoorbeeld al in de schoolstrijd in de tweede
helft van de negentiende eeuw.

De rol en pusitie van de socialistische bewegíng in Brabant en Limburg zijn

natuurlijk steeds in zeer grote mate beïnvloed geweest door het feit dat in deze
provincies de Rc~oms-hatholieke Kerk sterk overheerste, vaak zelfs een absolute
hegemonie had. In het beeld dat daannee opgeroepen wordt, vormden socialisten
niet meer dan een uiterst marginale groepering, die voortdurend onder grote
druk stond, die ecn te verwaarlozen aanhang had en die als factor in het sociale
krachtenspel eigenlijk van geen betekenis was. Een recente studie als die van J.
Perrv over M1laastricht heeft inmiddels w~el aangetound, dat het socialisme in het
Zuiden inderdaad onder grote pressie stond, maar dat haar omvang en betekenis,
zeker door de reacties die de beweging opriep, niet als irrclevant kunnen worden
afgedaan. In dit opzicht vormt juist ook de sociologische of sociaal-ps~chologi-
sche betekenis van het zuidelijke socialisme een boeiende dimensie van zijn
geschiedenis. Immers, de socialistische organisaties vormden hier een minder-
heidsbeweging die meer dan waar ook in Nederland zich binnen een levensbe-
schouwelijk homogene gemeenschap moest zien op te werken; dau de diversiteit
aan protestantse groeperingen was de minderheidspositie van socialisten boven de
Grote Rivieren veel minder herkenbaar. Bovendien biedt het rooms katholicisme
naar zijn aard veel minder dan het protestantisme ruimte voor depersoonlijke over-
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tuiging en maatschappelijke verantwoordelijkheid ~~an het indi~~idu.
Hoe kon er nu desondanks toch een, zij het relatief kleine socialistische

beweging in het Zuiden ontstaan? De economische structuur, zo zal in dit boek
blijken, ~tas in Breda zeker niet gunstig voor het ontstaan ~~an een zelfstandige
arbeidersbeweging. ~~as de homogeniteit ~~an de R.I;. [;erk niet zo absoluut als
~~el verondersteld? ~~oor wat betreft Breda zal in de onderhavige studie onder
meer blíjken, dat een aantal factoren inderdaad de ruimte schiep ~~oor enige
ontplooiing ~an het socialisme. Zo ~~as bij~~oorbeeld de be~~olkingstoename ~~an
belang: juist allochtonen blijken nogal eens een inítiërende rol ten aanzien van
het lokale socialisme te hebben vervuld. Daarenbocen ~~as men in het Haagje
van het Zuiden toch vrij ~~ertrouwd met het vreemde element, met afn~ijkende
denkpatronen en met andere leefti~ijzen. Van oudsher ~~~as er namelijk een
belangrijke protestantse minderheid die onge~eer een ~ijfde deel ~-an de bevol-
king uitmaakte en die bo~-endien in de bovenlaag hienan sterk scrtegen~~oordigd
~tas. Vcwrts is nog ~an belang ge~~eest, dat binnen de katholieke heersende
klasse nog betrekkelijk lang het liberale element aameezig ~~~as.

'I'egen deze achtergronden moet de transitie gezien worden, die de huuding
ten opzichte van het socialisme in Breda onderging: eerst slechts ervaren als
'anders', roepen socialisten door zich te organiseren een gevoel ~an bedreiging
op, gevolgd dvUr de opbouw van contra-organisaties en resulterend in een steeds
scherpere confrontatie. Dit transitieproces nu, van mentaliteit en be~~~eging,
~ormt dc leidraad van deze studic.

De opzet van dit boek is als volgt. In het inleidende hoofdstuk I worden de
kaders aangegeren: eerst een historische schets ~an het Nedcrlandse socialisme
in het algemeen, voor zo~~er qua periode ~-an belang ~~Wr het onderzoek, ~er~~ol-
gens een schets van de ~erhoudingen en structuren in Breda tijdens de bestu-
deerde periode. Dan s~olgen in de hoofdstukken II tot en met ~' de resultaten ~.an
het feitelijkr historische onderzoek: een beschrij~~ing en anah~se ~~an de ont~l~ik-
kelingen in Breda ~~an respectie~~elij k de 'oude' be~~~eging, de ~-rije socialisten, de
SD~~P en de ~akbe~~~eging. In het e~aluerendc hcx~tdstuk VI ~~~ordt tot slot
gepoogd op grond ~an de ~oorafgaande anah ses de lokale situatie te relateren aan
ontwikkelingen elders in Nederland en te~~ens in een samenhangend ~erband de
factoren te bezien, die be~~~eging en mentaliteit met betrekking tot het socialismc
in Breda beïn~ioedden. Bij ~~~ijze ~an excursie ivordt hier bovendien een aanzet
gemaakt tot theoretisch-sociologische anah se ~ an de specifieke, in deze studie
als utopisch gekarakteriseerde gezindheid binnen het prille scxialisme.

~'oor een onderzoek als het voorliggende zijn bronnen niet rijkelijk voorhan-
den. Veel zoeken, combineren en systematisch in kaart brengen van gege~~ens
bieden tcxh een aamankelijk ongedachte mogelijkheid tot reconstructie ~an de
historie van het jonge socialisme in Breda.
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l'oor het historisch underzoek heb ik primair gesteund op periodieken- plaat
selijke dagbladen, maar ~~a~ral niet-E3redase socialistische kranten en blaadjes
bleken een aanzicnlijke hoe~eelheid materiaal up te Ie~crcn. ~~cxir de ;~cschicde-
nis ~~an de plaatselijke SD.~1P kon ik putten uit het c~rspronkelijke archiet~mate-
riaal, met name correspondentie, dat op het IISG te .~lmstcrdam ~elukkiw, be-
~raard is geble~en. :~lndere, gedrukte bronnen, ~~ aaronderde alKemenc histurische
literatuur u~~er het Ncderlandse socialisme, hadden cooral een aan~~ullende bete-
kenis.

Aard en om~ ang ~~an het bronnenmateriaal brengen beperkinnen met zich mee
ten aanzien ~~an de r~olledi~heid en meerzijdi~;e belichting ~an feiten en gebcurte-
nissen. Zo is met name de geschiedenis van het crije socialisme in Breda dik~~~ijls
gebasecrd op eenzijdige bronnen. Ik heb ~~cmrtdurend ~etracht met prudentie tc
~~erk te gaan in ~ertrou~~en op het kritisch-rrceptie~e vermogen ~an de Iezer.

De bestuderin~ van het socialisme in Breda heeft de charme ~an het spitten in
onontgonnen terrein. De geschiedschrij~~ing van de be~~~e~inQ in het zuiden ~~an
Nederland, zoals in Breda, surmt namelijk in h~eeërlei opzicht een achterKeblr
ven gebied. Ten eerste heeft men zich bij het undermek naar het socialisme in
ons land altijd vcwrnamelijk geconcentreerd op de be~~eKing boven de grote
ri~~ieren, ~~~aur immers het centrum ~~an de be~~~e~ing lag en ~~~aar de aanhang naar
~~erhouding het ~rootst was. Gelukkig blijkt er de laatste jaren een groeiende
belan~stelling te bestaan ~oor de arbeidersbeweKinK in 'het donkere Zuiden'. In
de t~~~eede plaats eormt de geschiedenis ~an het socialisme, en eiQenlijk in het
algemeen ~~an sociale ideeën en bewegingen, een misdeeld aspect ~~an het histo-
risch onderzvek van stad en streek. Enerzijds is dit zeker het gevolg ~an de
moeilijker toegankelijkheid en dik~eijls zelfs het ontbreken ~~un bronnen. Ander-
zijds wordt regionale geschiedbeoefenin~ over het algemcen misschien toch te
~~eel ingegeven dcwr romantische trots en een behocf'te aan aanschou~~~elijkheid,
ge~~oelens die juist door de 'monumentale' geschiedcnis ~iorden be~~redigd. í~let
mijn studie hoop ik, overigens zeker niet als eerste, te illustreren dat ook de
sociale ~eschiedenis van een stad als Breda een boeiend en belang~~ekkend
ondenverp van studie kan vormen.

Dank ~~~il ik allereerst betuigen aan mijn promotor, pruf. dr. H.F.J.,~1. ~~an
den Lerenbeemt, ~~an~~~ege zijn kritische en stimulerende aandacht carr de opzet
en uih~erkinK can mijn proefschrift. ~'onr ~~at betreft het raadple~en ~an het
bronnenmateriaal ~aat mijn erkentelijkhcid ~~c~ral uit naar de mede~~~crk~st)ers
~~an het GemeentearchieF te Breda en het Internationaal Instituut ~~an- Sociale
Geschiedenis te .~msterdam.

Daarnaast ben ik dank ~erschuldigd aan ecn ~riend ín Breda, de historicus
drs. ,~.G.h. Lacncn. [k heb gebruik monen maken ~an di~crsc bccindin,c,~cn dic
hij updeed bij zijn spcurtocht naar dc hístorie ~~an de lokale katholieke arbeídcrs
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be~~~eging. ~let name dit onderacek ~-ormt de rcden ~~c~r het feit dat ikzelf gecn
expliciete studie heb ~emaakt ~~an de ~~oor het Bredase socialisme belangrijke
~eschiedenis ~an katholieke or~anisaties als dc R.I~. Volksbond. De samen~~er-
king met Alex Laenen hecft mij ~.eel ~oldcxning Kege~en. Van de anderen die
~oorts op enigerlci ~~ijze hebben bijgedra~en aan de tot stand koming ~an deze
publikatie ncem ik nog Ilonka - hoe~~~el, juist ~~oor haar schieten dankwoorden te
kort.

Breda, 1 mei 1986 Carel [en Teijc
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De ontwikkeling van de beweging aan het eind van de negentiende
eeuw, 1; cerlichte liberalen pleitten 4oor sociale wetgeving, I;
ontstaan van de Nederlandsche Bond voor Algemeen l;ies- en Stem-
recht, 2; de kiesrechtbeweging in het midden van de jaren tachtig,
2; ontstaan van socialistische, protestantse en katholieke vakorga-
nisaties, 3; breuk in de socialistische beweging in 189-4, i; gevol-
gen van de spair~vegstaking ~an 1903, 6; geleidelijke groei van de
SDAP, 7.

1

~ 2 De sociale era ecofaofnische situatie iir Br-ecia royid 1900 8
Een ongunstig klimaat in Breda va~r een socialistische beweging,
8; structurele en sociaal-psychologische belemmeringen voor in-
dustriële espansie, 8; toch sterke groei ~an het in~~onertal van de
stad, 10; passieve houding van de plaatselijke overheid, Il; de
positie van de lokale pers, 12; atbakening en plaatsbepaling van
dezc studie, 1-1.

Hoofdstuk II

DE OL'DE BE1~'EGING TOT t 1895

De eerste introdi,ictie vaii sociale ideeëri
a Vooruitstrehe~zde ir:tellectaielei:
Enkele Bredase leden van het 'Comiré ter bespreking der Sociale
Quaestie', 17; voordrachten door Betsv Perk en ~lina hruseman.
en door ~iultatuli, 17; leden van De Dageraad, 18; (;11A-leraar
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B.P. hortes~eg ontslagen wegens va~ruitstrevende denkbeelden,
19.
b. hiesrecbtbeireging 1886-1888
Socialistische propaganda via de NBv,-~(;S, 21; K~L~-leraar 1;.J.
van den Bussche als oprichter en stu~~ende kracht van de Bredase
afdeling, 21; zijn radicale vourstellen aan de Gemeenteraad, 2Z.
c. De ntilelncg ran de ~~'BrA1;S
De oprichting hier~an in december 1886, 25; openbare vergade-
ringen in aantvezigheíd van de politie, 26; het einde van de afde-
ling, 27.

Socialistische pers in de jareiz n~e~etitig
a. De 1-olkstribtrur:
De Volkstribuun als suciaal-demucratisch periocíiek vuor Limburg
en Nourd-Brabant van 1890 tut l8yi, 30; Bredase corresponden-
ties in het blad, 30; houpvolle ~er~~achtingen betreffende de in-

cloed híervan, 31; colportage in de stad, ~2; spraakmakende brie-

~en ~~an het 'Zondig Paterken' in De ~'olkstribuun in de jaren
18y6-1897, 3-~; ui[ Breda nug andere bijdragen onder pseudoniem,
3-4; het 'Zondig Paterken' spotte vooral met de 1~.1;. ~'olksbond en
zijn vourzitter ~V.C. ~lentink, 35.

b. Recht roor Allen
Recht s~rwr Allen als landelijk blad van de SUB en de Socialisten-
Ixmd, 38; in Breda vooral in de jaren 189-F-189~ gelezen, 38;
landelijke ontsvikkeling van Hecht scxir ~111en, 39; F. Domela

Nieuwenhuis als oprichter en redacteur, 39; correspondenties uit

Breda in het blad, -F0; colptxtage in de stad, -Il; een col~~rtew~

tegen burgers beschermd drxir de politie, ~2; scandaleuLC artikelen
in het blad, ~-F.

De socialistische beu~eging in de eerste heljt ran de -~6
jaren ~aegentig
a. Riesrecbtbeir~egirtg 1891-189~F
Heroprichting van de afdeling van de NBvAhS in maart 1891, -46;
upenbare vergaderingen met socialis[ische sprekers 1891-1892,

~7; leden van de afdeling, ~8; enkele activiteiten, -49; NBvr1KS in

Breda als dekmantel voor socialistische propaganda, 70; reacties

vantegenstanders, ~l;openbarevergaderingen 1893-189~4, ~l;aan-

sluiting bij de afdeling van de SDB, ~2.

b. Sociaal-Democratische Borul (SDBj I Socinlister:boraf 1892-189~
,~1am~ankclijk geen eigen openbarc vergaderingen, ~3; vanaf 189-1
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~~rxiral propaganda cia Recht s~oor ~Ilen, ~3: SDB ~~~ordt in ]Hy-4
Socialistenbund, ~3; cerkoop socialistische bladen in een ei~en
lokaliteit, ~~; leden ~~an de Socialistcnbond in Breda, ~~.
c. Flet schrn:rlual te Brerlct
Totstandkoming ~an ~olksbierhuis De Toekomst aan de Stations-

~~eg, 55;deopeningop30juni 1895dcxirpomelaNieu~renhuis, ~6:

tmnult door anti-socialisten, ~7; ~~erhitte gemoederen in beide kam-

pen, 77; enkele ruiten ingegcroid, 58; colledige ruinering ~an De

Toekomst op de dag na de opening, ~9; strontss~aardigde reactics in

Hccht ~oor r~llen, 60; in Bredase kranten kritick op het politieop-

treden, 61; ondanks steuncampagne geen ~~~ederoplxw~~~ ~~an het

~olkshuis, 62; teruggang socialistische be~~eging na 189~, 63.
rl. G. L. Junsse~t, socialist op pupier
~rtikelen onder pseudoniem in under andere Recht ~oor Allen, 6-F:

in 1890 redacteur ~an de Nieu~ce F3redasche Courant, 6-1; tegelijk

mede~~~erker ~~an lle Volkstribuun, 6~; r.ijn contacten met socialis-

ten ter stede, 66; in 1892-]893 redacteur ~~an De Sociale Gids,

samen met J. Cock en D. H. ~leijer, 66; persoonlijk conElict met
Domela Nieu~~~enhuis in 189-i, 68; felle verwijten in Recht ~~oor

.~llen. 68; ontslag bij de Nieus~~e Bredasche Courant in 189i, 70;
teleurgesteld wendde Janssen zich af ~~an het socialisme en zijn

be~~cging, 71.

~~F Orer.:icl~it rarz de reacties uit de snt~iertlering 7Z
Ue houding san os~erheid, burgerij en kerk ten aanzien ~~an het
socialisme tot onge~eer 189~ te t~~peren als af~~~achtend, i2; vrij-
~eel geen belemmering of verstoring ~-an socialistische propaganda,
73; toch ~~~as de politie aansankelijk ~~~aakzaam, 7-4; Bredase kran-
ten aanrankelijk neutraal ten opzichte van dc socialistische be~~e-
ging, 7~; in de jaren negentig mcer ~erspreiding ~an socialistischc
ideeën onder arbeiders, 76; hicrdoor groeiende ~ rees binnen de
R. K. Kcrk, 76; ont~~~ikkeling ~~an een eigen katholick besef tegeno-
ver het socialisme. ï7: pogingen arbeiders van het socialisme af te
houden, 7 i; bijzondere positie ~~an enkele ~~ooruitstre~ende leraren
op de (a~l.-~, ï8.

Hoofdstuk II[

VRIJL- SOCIdLISTLN 1~ANAF ~ 1898

~ 1 Vrije socialisten in iVecierlnnd rond 1900
In 1898 afscheiding ~ an anarchisten onder aan~oering ~ an llomela
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Nieuwenhuis van de Socialistenbond, 80; ook in Breda ontstond
een 'Vrije Socialisten Vereeniging' (VSV), 80; de beperkte beteke-
nis van het blad De Vrije Sucialist voor de beweging in Breda, 81.
a. De Toekomst i-cmaf 1899, 82.
Veehuldige correspondenties over Breda in het arij-socialistische
blad De Toekomst, 83; het is onzeker hoeveel invloed hiervan
uítging, 8-}; voorbeelden van kritiek op leef- en werkornstandighe-
den uit de Bredase artikelen, 8~.

~ 2 De Vrije Socialisten Vereenigirig
a. De ontirikkelir:g ran de ylaatselijke groep
De groep vrije socialisten in Breda was van geringe omvang, 90; de
kern ervan was autochtoon, maar verliet na verloop van tijd de
stad, 90; ~LP. Vermeeren als drijvende kracht van het anarchis-
me in Breda, 91: als organisator en correspondent, 9Z; nadruk op
de zuiverheid van beginselen, 93; propaganda via het geschreven
woord, 9~F; pogingen de groelxn in het Zuiden te bundelen, 9~.
b. tlctiviteitera
Propagandamectings vonden slechts incidenteel plaats, 97; bijeen-

komsten over de zaak Hogerhuis, 98; wel veel openbare vergade-
ringen in 1902, 99; een mislukte openluchtmeeting, 100; oprich-
ting van een Comité van Verweer in 1903 in verband met de
spoorwegstaking, 101; tegemverking bij het huren van een zaal,
102; bíjeenkomst toegesproken door J.A. Bergmeijer en E. Redelé,

102; te Breda geen stakingen. 102; na 1903 minder vrij-socialisti-
sche bijeenkomsten, 103; scholing in de winter 1906-1907 via
studieclub 'Vrijheid voor ieder', 10~}; in 1907 geen activiteiten
meer, 10~.

c. Prorocaties ere colportuge
tiloeilijkheden bij het col~rrteren met socialistische lectuur, 106;
colportage vaak dcx~r niet-ingezetenen, ]07; vrouw Crul-ibleeuwis-
sen als colportrice, 108; ingrijpen door de politie bij verspreiding
van pamt7etten, 109; debatteren op sociaal-democratische bijeen-
komsten, 110.

~3

89

Overzicht van de reacties uit de samenleving 111
Vrije socialisten stonden onder grote morele druk van de omge-
ving, 111; de beweging zelf ondervond weinig belemmeringen,
11 I; de houding van de pers, 113; de houding van de R. K. [:erk,
11~; de houding van de sociaal-democratische beweging. I 1-1; vrije
socialisten als t~-pisch voorbeeld van radicaal idealisme, I 15.
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Ha~fdstuk I~'

DE SOCIAAL-DE~I()CRATISCHE ARBGIDFRS P~RTIJ V~N~1F } 1899

~ 1 Algernerre ontu~ikkelingeri
De parlementaire koers van de SD,-1P, I 1 ï; de langzame groei van
de partij, 117; ont~~~ikkeling van de sociaal-democratische pers,

I I8; correslwndentie uit Breda in De Sociaaldemokraat, I19.

~ 2 De moei.lijke beginjaren: 1899-190~
a. Vóór de eerste oprichtiztg: F. P. Oztdevzs
Eerst vijf jaar na de oprichting van de SDAP in 1899 ontstond in
Breda een afdeling ~ an dezc partij, 121; F. P. Oudens actief in
vakbonden voor spoorwegpersoneel, 122; in 1903 ontslagen, 123;
zijn bijdragen aan de sociaal-democratische pers, onder andere
over Breda, 123; al vroeg pleitte hij vc~r parlementaire actie, 123;
het ontstaan van de sociaal-democratische propagandaclub 'De
~i'acht aan de ,~lark' in 189ï, 12-1.
b. De eerste oprichting (1899)
Oprichting van de afdeling Breda van de SDAP met Oudens als
voorzitter, 126; SDAP Tweede I~amerlid H.H. van hol van 1898
tot 1909 svUVnachtig te Princenhage, nabij Breda, 126; enkele
gegevens omtrent de overige leden van de afdeling, 128; uitgave
van het propagandablad Breda Vooruit!, 128; openbare bijeenkom-
sten van dc Sll~1P in 1899, onder meer met de Belgische priester
Adolf Daens, 129.
c. Tweede (1901) ezz derde (1903 ) oprichting
Persoonlíjke wrijvingen binnen de afdeling, 132; de opheffing van
de afdeling in 1900, 133; de heroprichting in 1901, 13-1; toch nog
voortdurende moeilijkheden en opheffing van de afdeling na vijf
maanden, 135; in 1902 slechts vijf leden, 13~; heroprichting van
de afdeling in 1903, 136; provinciale kiesrechtmeeting in Breda
georganiseerd dczor J.C. Redelé, 137; de meeting werd een fiasco,
138; verder gaf de afdeling weinig blijk van activiteiten, 138; ver-
minderend ledental en opheffing van de afdeling in 190~4, 139.

~ 3 De defiiziti~'e oprichting (1905)
a. Dr. Jan i~an dezt Brink ezz De Bredasche l~lok
De groeicnde belangstelling van deze Bredase R.(;. priester voor
het socialisme, 1~41; hierom geschorst in 190~4 door de bisschop,
1-F1; Van den Brink als SDr1P-propagandist in het land in de jaren
190~-1906, 192; geen carrière voor hem in de SDAP, 1~~; vamve-
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ge zijn rcligicus-sucialistischr oprattingen, I-F-1; ~an~ccge zijn on-
toereikende organisatorische kcsaliteiten, I~S; de oprichting ~an
De Bredasche [;lok, 1~6; financiële moeílijkheden suur het blad,
I~í"; ~`an den Brink kun die nict oplossen, 1-47; hij vocrde evenmin
een aantrekkelijk redactionecl beleid, 1-48.
6. Ue ufdeliug rau 190~-190i

llc definitiese oprichting in maart 190~, 1~9; ~airspoedige groei

~an de afdcling, 1~0; in 1906 en 1907 ~~ecr daling ~an het leden-

tal, 1~0; kenmerken ~an de Ieden, I~0; geheim lidmaatschap ~-an

sommigen, I S 1; propaganda~ ergaderingen in 190ï, 1~2; emotione-

le sfeer rond ~~erkiezingen, 1ï3; cursus~~ergadcringen in 190~-

1906. 15-F; opwinding bij de verkiezing ~~un Van den Brink tot

gemeenteraadslíd in 190i. 15~; het geheelunthouderscafé ~.an

~~'.J.G. Paesie als tref~~unt ~an de sociaal-demucratische be~~~e-

ging, I~~; oprichting s~an dc ccXipcratie ~~'axui[~ cind 190~. lii;

redclijk gunstige bedrijfsresultaten, 1~8; ~ergaderruimte ~our de

S[)~~I' in '~-cxiruit's Volksgebouw', 1~8; kritiek ~~an vrije sucialis-

ten op de ccxipcratie, 179; ontslag van een personeelslid, 160;

cigcngcrcid bestuur ~an Van den Brink, 161.

` ~4 Oi~er::icht ran de reacties uit de samenleriiag 162
De Sll:1P be~ond zich in cen andere maatschappelijke positie dan
de 'oude' socialistische be~~~eging, 162; afzijdige, formele houding

~~an dc Brcdase o~~erheid, 162; aanhangers ~~an het socialisme in

ecn sociaal-ps~chologisch isolement gedrongen ~an~~~cge cen zich

ont~~~ikkclend katholiek be~~~ustzijn, 16-l; ~Wral agitatie ~~an katho-

lieke zijde tegen een af~allige príester als ~'an den Brink, 16-1; fellc

anti-scx~ialistische propaganda dcxx het llagblad ~ an Noord-Bra

bant, 16~; onpartijdige berichtgeving in dc Bredasche Courant,

166; kritischc houding ~an de vrije socialisten, 166; bijzondere

Fxisitic ~~an de socialisten in het Zuiden. 16ï; de SUAP erkende de

ncxxlzaak c~an estra aandacht ra~r de zuidelijke afdclingcn, 168; de

daad ~~crd cch[er nict bij hct ~~~uurd ge~uegd, 169; pas in 190ï

~cerd in "rilburg een prnpagandist aangestcld, 171.

Hoofdstuk V

DE V:11:Bt~-~1~1:GIN(~ ~',~1íV~F f 1895

; ] De sociaal-ecoiiomische verhoudiiageii tussen arbeiders en 1 ï2
patrov~is iri Breda rorid 1900
De ambachtclijke nij~enc~id overheerste in Breda. 1'?; in de in-
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dustriële bedrij~~en ~~~as de ~~erhouding tussen putr~x,ns en ~~~crklie-
den sterk onpersex~nlijk ~~an aard, 1 i 2; tegen~~~crking d~ior patr~wns
bij dc uprichting ~an hamcrs ~an .lrbcid te Brcda, I; 3; dc slcchte
arbcidssituatic ~~air ~~~erklicden. 1 ~~; enkele ~~~xirbeclden, I ~6;
~~rou~~~en- en kinderarbeid, 1 i~S; lage lunen en lange arbeidstijdcn.
I ï9.

2 Het nf~rtstaa~r rair rahorganisnties en de rerlroz.t~~iug tt~ssera I i9
7zntholielze, rrezrtrcale c~~z soei~listisc{ae boudeir
Het industrieel klimaat ~cas ongunstig ~cx~r het ontstaan ~~an ~ak-
organisatics, 180; tegem~crking in en dcror katholiekc kringen,
180; desundanks ontstonden vele neutrale en socialistische bun-
den. 181; o~~erzicht ~~an ortianisaties in Breda tut en met 1907,
182; ~~erschillen tussen katholieke en niet-k~tholieke ~~akbonden,
186; de R.(;. ~'alksbond ~~~as ~oor allcs anti-socialistisch, 18i;
ambi~alente ~erhouding tussen katholieke en neutrale bonden,
] 88; ~ aak socialistisdie in~~lueden in ncutrale or,u,anisa[ies. 188; de
mecste ~~akorganisaties ~~~aren nict-katholiek in de jaren roud en
~lak na de eeu~~~~~isseling, 190; enkele ledencijt~ers, 191; ncutrale
en socialistischc bonden tezamen i~~areo qua ledental in e~~en~~~icht
met de katholicke bonden, ly-1.

Socialistische rakboraden
Nationale ont~~~ikkeling van de s~ ndacalistische ~ akbe~~~eging, 19~;
het N.~S ~~~as niet sterk ~~ertcgen~~~Wrdigd in Breda, 19~; nationale
ontt~ikkeling van sociaal-democratische ~akorganisaties, 196;
rooral na 1903 ti~~onnen Wk in Breda deze 'moderne' bonden ~cld,
]9i; oprich[ing van de Bredasche Bestuurdersbond in 1907, 198;
ver~~~e~enheid binnen de sociaal-detnocratische be~~~eging van poli-
tiek, vakbond en c~xiperatie, 198; drie ~~~xirbeelden van socialis-
tisch georiënteerde fxmden in Breda, 199.
a. Sigaremnalzers
In 189~ ~~~erd een afdeling ~an de Ned. (Int.Í Sigarenmakers- cn
Tabaksbewerkersbond opgericht, 200; over de eerste jaren van zijn
bestaan is niet ~~cel bekend, 200; tussen 1899 en 1902 was dc
afdeling geheim, 201; contacten met ~~rije socialisten, 202; de soei-
alistischc sigarenmakersbond n~as steeds groter dan de katholieke
fmnd, 202; de onafhankelijkheid ~an de arbciders bínnen het siga-
renmakersak, 203; reacties ~an patrcx~ns. 20~4; de houding ~an de
bond ten upzichte van niet aangesloten arbeiders, 205; sigarenma-
ker Jan ~leij~~is, 20~.
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b. ~lletaalbeu~erkers
Eerste oprichting van een afdeling van de ~1N`IB in 1895, 206;

enkele openbare cergaderingen, 206; na een inactie~.e periude

~~ond heroprichting plaats in 1902, 207; e~~enzo heroprichting in

190i, 208; openbare ~ergaderingen in 1906 en 190ï, 209; sterkr
pusitie van de kathulicke bond St. Elov, 209.
c. Gen:eentearbeiders
In srptember 1906 werd een aFdeling ~~an dc Bond ~an Nederland-

sche Gemeentewerklieden opgericht, 210; ~~ecl gemeentearbeiders

sloten zich hier bij aan, 2I 1; als reactie ~~erd in no~ember 1906 de

1;.1~. Gemeentewerklicdemereeniging St. Laurentius opgericht,
211; ~~eel propaganda dcwr de Bond ~an Gemeente~~erklieden,
~cx)ral via artikelen ín Ue Gemecnte~~erkman, 212-I60; schetsen

van de slechte ~~erk- en Icefomstandigheden ~an gemeentearbei

ders, 212; kritiek op de katholicke bcmd, 21-F; anti-socialistische

propaganda dcx~r de R. h. ~'olksbcmd, 2 J~.

~ ~4 Stakingen
Er ~~erd in Breda mecr gestaakt dan uit statistieken kan ~~~orden

afgeleid, 217; stakingen ~~~aren ~~an klcine om~~ang, 21 ï; de lonen

~~aren meestal het strijdpunt, 218; soms ~~as cxrk ontslag ~an een

arbcidrr aanleiding tot staken. 218; o~erzicht ~an stakingen tut en

met 190ï, 2 19; behah~e bij de sigarenmakers, verloren de arbei-

ders mees[al, 220; sums ingrijpen dcwr de pulitie, 221.

21ï

~ 5 Ot~er~icht ratz de reacties tlit cle santetilei~irag 221

~'an de socialistische organisaties in Breda onden~onden ecxiral de
~akorganisaties de meeste [egern~'erking. 221; ~~cranderende op~~at-
ting bij hct gemeentel~iestuur inaake het bclang ~~an sociale ~~~etge-

ving, 222; vairalsnog ech[er vcrzet en [egenwerking da~r de pa-

truons, 223; de rol ~ an de R. [;. herk hierbij, Z?-1; het ontstaan van

katholieke ~~akorganísatics ter bescherming ~~an de arbeiders tegen

het socialisme, 22~; de urganische gedachte als uiting ~an het

stre~en naar sociale gerechtighcid, 226; de R.I~. ~~akorganisaties

als specrpunt tegen het scxialisme, 22ï; de rol ~an de pers, 227;

het untstaan van vakorganisaties en de verzuilde ~~erhoudingen

hirrtussen. 228.
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Hot~fdstuk ~'l

F~.~~~,~ri1:

Complexe ~erandcringsproeessen in c1e neclerlandse samenle~ing
omstreeks 190U. 2?9; doel en optet van dit hcxifclstuk, ??y.

1 Socialistisclze beal~egi~zg ir: Brecicr: een rergelij{zing ifa Iciri- 230
delijlz ~ersyecticj
7-ot aan de jaren tachtig w~as aandacht ~~oor arbeidsvraagstukken in

Ncdrrland ~~cwral een zaak van ont~cikkelde burgers, 230; dearna
zijn di~-erse lokale aFwijkingen kenbaar, 231; hier geen aFclcling
van de SD13, 231; N6~~A[;S in Breda later actief dan elders, Z3?;

socialistische geluiden tiverclen nog getulereerd, 232; in dc errste

jaren na 1890 nog steeds weinig arbeiclers in c1e lokale be~ceging.
Z33; in de jaren 189~-189~ begon dit tc ~~eranderen, ter~~~ijl de
SllB aandacht trok mct propaganda, 233; breuk in dc landclijkc
socialistische bc~ceging in 189-4, 23~; aik een inzinking in I3reda,
23~; net als elders besloeg de onaekerheid binnen de beweging
vriju~el de gehele jaren negentig, 235; na 1903 een marginale
positie van de vrije socialistcn in Breda, 235; Uvk hier kreeg de
SDAP pas een aantal jaren na haar oprichting (189-11 betekenis,

Z37; twee factoren: sociaal-economísche structuren en urbanisa-
tie, 237; aanvankelijke temporele achterstand van de SDr1P in
Breda rond 190~ ingelopen, 238; opkumst neutrale en socialisti-
sche vakbe~~~eging evenals elders vcx~ral vanaf het begin ~an dc

jaren ncgentig, Z39; tieleidelijke ingroei ~an socialistische boncicn
in de sociaal-democratische beweging, Z-40.

0 2 Socialisiyae tusseri utopie en ideologie: een tlzeoretische 2~40
excursie
[;arakterisrring van vroege socialisme als utopisch is in gcschied-
schrijving niet gangbaar, 2~10; vooral in de 'oude' be~~~eging heerstc
een dergelijke gecstesgestcldhcid, 2~1; het utopisch element ver-
drongen met de institutionalisering van de beweging, Z~l; toch
a~k verwachtingsvol idealisme onder aanhangers van de sociaal-
democratische richting, ?~2; ~ erschuiving binnen de socialistischc
becaeging van een utopische naar een ideologische aard, ?~~; sexí-
aal-democratie meer gematigd en evolutionair, Z-1~; de veronder-
stelling dat vooral intellectuelen onder de socialisten een revoluti-
onaire instelling becaten, blijkt vcx~r Breda niet op te gaan, 2-46; de
toestroming van hen tot met name de SDAP beïnvlocdde reker het
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karakter van het Nederlandse socialisme, 2-47; de utopie als socio-
logisch begrip uitgeiverkt door harl ~lannheim, 299; als cultureel
svmbool en zo als legitimatie van denken en handelen, 2-49; ethos
en ~~ereldbeeld zijn hierbij ook in het socialisme onlosmakelijk
verbonden. 250; overeenkomsten en verschillen tussen religie en
socialisme als legitimeringss}stemen, 2~1; vanuit de zekerheden
van een sluitend wereldbeeld kon een gebrek aan succes van de
socialistische propaganda 'wegverklaard' worden, 2~3.

3 ll9entaliteit en heu~eging: socialisnze in een katholieke 253
orngeving
Economische ~erhoudingen en ontwikkeling van arbeidersorgani-
saties in Breda, 253; betekenis van verstedelijking, 25-i; rol van
allochtonen in de lokale socialistische beweging, 25-F; betekenis
~~an de protestantse minderheid alhier, 25~; terugdringing van het
liberale element en gelijktijdige groei van een katholiek besef, 2~5;
hierdoor in de tijd wisselende attitude ten opzichte van socialisme
in Breda, 256: tijdgenoten minder van economische en sociologi-
sche factoren bewust; in hun belevingswereld was de mentale
tegenstelling tussen katholicisme cn socialisme primair, 257; aan-
~ankelijk geen tegenstand tegen de socialistische beweging alhier,
zolang deze slechts ideeën uitdroeg, 2~8; de traditionele geestes-
gesteldheid leek bedreigd te worden, 259; als reactie hierop be-
wustwording van katholieke waarden, 260; hierdoor impulsen
voor een katholieke tegenbeiveging: de R.l;. Volksbond, 260; het
socialisme was toen echter niet meer uit Breda te ~~erbannen, 261;
katholieke vakorganisaties ontstonden hier meestal later dan de
neutrale en socialistische, 262; ook elders blijkt verband te be-
staan tussen de opkomst van katholieke arbeidersorganisaties en
de aanwez.igheid van socialisten, 262; hierdoor aanzet tot verzui-
ling, ook in Breda, 263; rond 190ï was dit proces alhier onomkeer-
baar, 263; anti-socialisme als leidende gedachte binnen katholieke
arbcidersverenigingen, 263; toch was dit niet de enige drijfti~eer,
26-4; geringe ontplooiingsmogelijkheden va~r socialisme in een ka-
tholieke omgeving, 265; katholícisme als repressiefactor, 265; de
betekenis van zijn positie in de samenleving, 266; van zijn orga-
nisatorische structuur, 266; en van zijn leer, 266; menta(e druk
op socialisten ingrijpender dan formele tegemverking, 267; gevoel
van geïsoleerdheid van socialisten in Breda, 268; toch werd be-
trekkelijk weinig directe hinder ondervonden bij de socialistische
propaganda, 268; ook binnen de landelijke beweging had het zuide-
lijke socialisme een marginale positie, 269; religieuze affiniteit
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~~erd binnen de socialistische be~~eging als mincler-i~aardig gc:

zicn, 2~ 0; ge~~oel ~~an onmacht onder socialisten in ecn katholieke

omge~ ing, 2 ~ 1.
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HOOFDSTL~~F I

INLEIDING

~ 1. Iíorte schets i~arr de opkonast i~ai~i her svcialisme in íVederlatid

De wortels van het socíalisme in Nederland zijn te vinden in
het laatste kwart van de negentiende eeuw. Die geschiedenis van
een langzaam groeiende socialistische heweging is er een van een
voortdurende strijd tegen de eYterne krachten vanuit de burgerlij-
ke samenleving, alsmede van vaak verscheurende interne span-
ningen in de beweging zelf. Via een kort overzicht kan die natio-
nale geschiedenis van het ontluikende socialisme geïntroduceerd
worden.'

In de jaren zeventig van de vorige eeu~~~ manifesteren zich de
eerste uitingen van een georganiseerd streven naar sociale recht-
vaardigheid. Vanuit kringen van verlichte liberalen klonk het

pleidooi voor sociale wetgeving ter leniging van de ergste noden
van de arbeidende massa. Het voorlopig enige resultaat was het
beroemde kinder~l~etje uit 187~4 van Van Houten, dat arbeid van
kinderen jonger dan twaalf jaar verbood. Voor verdergaande maat-
schappelijke hervormingen bleek vooralsnog in het parlement
geen meerderheid te vinden en juist dit feit gaf de aanzet tot een
tweede belangrijke ontwikkeling, namelijk het streven naar kies-
rechtuitbreiding. Tot dan toe kende Nederland het censuskies-
recht, dat wil zeggen: alleen de mannelijke burgers die boven een

bepaald bedrag aan directe belastingen betaalden, waren kiesge-

rechtigd. 1-Iet gevolg hiervan was, dat de samenstelling van de

volksvertegenwoordigingen in handen lag van een kleine, welge-

stelde minderheid. Ondanks enkele belangrijke, onder invloed van

') Dit os~erzicht is met name gebaseerd op Harmsen, Historisch orericht ran socia(isrrre e~r
arbeidersbeu~eging in Nederlai:d: Ru[er, De spoorn~egstakingert rau 1903, m. n. hfdst. 1 en I I;
De Vrankrijker, Het iren~ende iroord; Van der ~leer, lle SDAP en de kiesreclatstrijd, m.n.
hfdst. 1 en II. Omdat dere paraRraaf slechts algemeen bekende feiten omcat, is afkezien
van gedetailleerde annotatie.
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de liberalen tot stand gekomen hervormingen van de kieswet in
1887 en 1896, bezat rond 1900 nog slechts ongeveer de helft van
de Nederlandse mannen boven 25 jaar het kiesrecht.

Ondertussen was echter in de jaren tachtig de roep om alge-
meen kiesrecht ontstaan. In 1883 werd hiertoe de Nederlandsche
Bond voor rllgemeen Kies- en Stemrecht (NBvAI~S) opgericht,
waarin burgerlijke radicale democraten samemverkten met soci-
aal-democraten, oftewel: socialisten. Deze laatsten hadden zich
sinds 1881 verenigd in de Sociaal-Democratische Bond (SDB), de
eerste werkelijk socialistische organisatie van importantie in Ne-
derland. Onder de bezielende leiding van de voormalige predikant
Ferdinand Domela Nieuwenhuis zou de SDB zich in de beginja-
ren ontwikkelen tot de stuwende kracht binnen de NBvAkS. De
socialisten meenden dat bij algemeen kiesrecht de door hen ge-
wenste nieuwe samenleving binnen handbereik zou komen te
liggen. Immers, de heersende klasse zou door de macht van het
getal der arbeiders haar positie moeten prijsgeven.

Het optimisme over het welslagen van de kiesrechtbeweging
was groot in de jaren 1883-1885. Zo groot dat men in 1885 meen-
de met cen massale demonstratie in Den Haag de regering een
ultimatum te kunnen stellen: nu algemeen kiesrecht of anders
een gewelddadige machtsgreep door de arbeidersbeweging. De
regering gaf echter geen krimp, terwíjl de kiesrechtbeweging door
het ultimatieve karakter van haar eis zichzelf op dood spoor zette.
In plaats van dat zij een sociale omwenteling tot stand wisten te
brengen, hadden de socialisten in de komende jaren zelfs felle
reacties te verduren. Deze werden vooral gevoed door de anti-
ro~~alistische artikelen die in die tijd verschenen in het blad van de
SDB, Recht voor Allera. Domela Nieuwenhuis, redacteur van het
blad, geraakte erdoor in de gevangenis in 1887, hetgeen de gemoe-
deren in beide kampen sterk verhitte. Hoogtepunt van de anti-
socialistische hetze was de zgn. Oranjefurie in februari 1887,
toen de huizen van vele socialisten, met name in Amsterdam,
door een opgehitste menigte werden bestormd en zijzelf vaak mis-
handeld.

Toch was de SDB niet gebroken, want terwijl de bond welis-
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waar enige aanhang verloor onder geschoolde arbeiders in het

westen van het land, zag hij zich onder invloed van de economi-

sche crisis aanzienlijk versterkt in de Friese en Groningse veenge-

bieden, alsmede in Twente met haar textielindustrie. Bij stakin-

gen in deze gebieden aan het eind van de jaren tachtig speelde de

SDB een voorname organisatorische rol, hetgeen op een gewijzig-

de oriëntatie van de SDB duidt. De utopische verwachtingen die

ten grondslag hadden gelegen aan de strijd voor algemeen kies-

recht, maakten nu plaats voor directe belangenstrijd ten gunste

van de arbeiders. De stakingsbewegingen in het noorden en oos-

ten activeerden ook de geschoolde arbeiders in het westen en in

hun traditionele vakorganisaties - die zich vrijwel hadden beperkt

tot gezelligheid en onderlinge steun bij ziekte en dood - traden

socialisten meer en meer op de voorgrond.
Tezelfdertijd ontstond er in het noorden van het land weer een

kiesrechtbeweging die vooral gedragen werd door de radicaal de-

mocratische Volkspartij aldaar. Zij boekte in 1888 een niet gering

succes (overigens met steun van de anti-revolutionairen!) met de

verkiezing van Domela Nieuwenhuis tot lid van de Tweede Ka-

mer. Als eenling had deze het zw~aar te verduren: zijn voorstellen

werden zelden serieus besproken, laat staan dat zij ooit geaccep-

teerd werden door de burgerlijke meerderheid. Toen Domela

Nieuwenhuis daarenboven in 1891 niet herkozen werd, begon

zijn ontwikkeling in de richting van het anarchisme, een weg die

de SDB toen al min of ineer was opgegaan. Niet de parlementaire

strijd, maar de directe arbeidersstrijd via vakorganisaties zou de

arbeiders voor het socialisme kunnen doen winnen, zo hoopte

men.
In de vakbeweging zelf ontstond echter de tendens zich onaf-

hankelijk van de SDB op te stellen, omdat een socialistisch stem-
pel als een belemmering voor de eigen ontwikkeling werd ervaren;
vooral confessionele arbeiders bleken zich af te wenden. Resul-
taat was dat de socialistisch georiënteerde vakbeweging zich los-
maakte van de SDB en dat in 1893 (overigens op initiatief van de
SDB) een overkoepelende organisatie werd opgericht, het Natio-
naal Arbeids Secretariaat ( Nr1S). Een neutrale organisatie voor
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alle arbeidersverenigingen in Nederland kon het Ni~S echter niet
genoemd worden, doordat de inmiddels gevormde confessionele
arbeidersorganisaties zich tegenover haar opstelden.

Naast het al sinds 1877 bestaande protestants-christelijke Ne-
derlandsch werkliedenverbond Patrimonium, moet hier vooral de
Nederlandsche R. K. Volksbond (opgericht in 1888) worden ge-
noemd. Deze was minder een echte vakorganisatie die de belan-
gen der arbeidersklasse tegenover die der patroons behartigde,
alswel een instituut ter bescherming van de godsdienst tegen het
socialisme. Pas na een aantal jaren, ongeveer vanaf 1895, ging de
Volksbond zich mede met belangenbehartiging bezig houden.

Voor de opkomst van katholieke vakorganisaties was van grote
betekenis de encycliek Rerum Novarum die Paus Leo XIII in
1891 afkondigde. De paus erkende de noodzaak van overheidsin-
grijpen via sociale wetgeving, terwijl katholieke arbeiders werd
aanbevolen zich in eigen, op godsdíenstige beginselen berustende
organisaties te verenigen. In deze opzichten was de encycliek,
zeker voor de conservatieve katholieke bourgeoisie, een tamelijk
vooruitstrevend stuk. Een katholieke organisatie als de R. K.
Volksbond ondervond aanvankelijk dan ook nogal wat tegenwer-
king in katholieke kringen. Anderzijds keerde Rerum Novarum
zich tegen het atheïstisch socialisme, en trouwens ook tegen het
liberalisme. In die zin konden socialisten het pleidooi voor katho-
lieke arbeidersverenigingen terecht opvatten als een vreesachtige
reactie op de groei van hun organisaties. In het algemeen is het
echter voor wat betreft Rerum Novarum vrijwel onmogelíjk om,
zoals de historicus Romein heeft vastgesteld, "een grens te trek-
ken tussen sociale bewogenheid enerzijds en vrees voor het socia-
lisme en pogingen om de kleine man door het gezag van de kerk
klein te houden anderzijds". Z Voor het zuiden van Nederland was
ín ieder geval de praktische consequentie van de encycliek, dat
niet-katholieke arbeidersorganisaties in een uitermate moeilijke
positie zouden komen te verkeren, vooral toen na 1900 de katho-

Z) Romein, Op het hreuki~lak rai: hree eeuiren, 62i.
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lieke vakbonden meer en meer werden geaccepteerd door de loka-
le geestelijkheid en burgerij.

Terug naar de SDB. Deze bewoog zich, zoals reeds aangestipt,
steeds meer in de anti-parlementaíre richting, daarbij gerugge-

steund door de negatieve ervaringen die Domela Nieu~venhuis
had opgedaan tijdens zijn kamerlidmaatschap. lleze tendens werd
definitief bevestigd toen de SDB in 1893 op een congres uitsprak,
niet aan verkiezingen te zullen deelnemen, ook niet bij wijze van
agitatie. Inmiddels was echter binnen de SUB een oppositie ont-

staan, die sociale hervormingen langs parlementaire weg niet

wenste uit te sluiten en voor wie de congresuitspraak derhalve

onacceptabel was. Een breuk tussen de zogenoemde sociaal-de-

mocraten en de anarchisten in de SDB tivas onvermijdelijk en

reeds in 189-4 werd dan ook door de 'parlementaíren' de Sociaal-
Democratische Arbeiders Partij (SDAP) opgericht. Tot de twaalf
oprichters behoorden o.a. P.J. "Troelstra, H.H. van Kol, H.
Spiekman en W.H. Vliegen, die allen nog in deze studie zullen

figureren.
Waar in de 'oude' SDB vooral de verwachting leefde dat 'de

grote dag' van een algehele sociale omwenteling aanstaande zou

zijn, daar berustte de jonge partij op de overtuiging dat slechts

door geleidelijke veranderingen het vertrouwen van de arbeiders-

massa kon worden gewonnen en dat eerst dan het socialisme tot

werkelijkheid zou komen. Juist concrete verbetering van de le-
vensvoonvaarden zou arbeiders de kracht en het nut van een
arbeidersorganisatie als de SDr1P doen inzien, zo veronderstelden
deze voorstanders van de zogenoemde politieke actie. Directe ar-
beidersstrijd via vakbonden, oftewel 'economische actie', verwier-

pen zij niet, maar had volgens hen toch een meer ondersteunende
functie.

Ondanks het feit dat een aantal prominente socialisten was
toegetreden tot de Sllr1P, beleefde de SDB geen onmiddellijke
leegloop. Ook de 'oude' socialisten die het strikt anti-parlementai-
re standpunt van de SDB afwezen, bleken te zeer gehecht aan de
'oude' bond en voor alles aan de charismatische Domela Nieuwen-
huis. Hierdoor bleef de Socialistenbond (zoals de SUB sinds 1895



heette) een beweging met een onzekere tactíek: enerzijds waren
er leden die nog steeds de parlementaire actie beleden, anderzíjds
radicaliseerden de aanhangers van de economische actie tot com-
promisloos anarchisme. In 1898 traden laatstgenoemden onder
aanvoering van Domela Níeuwenhuis tenslotte uit de Socialisten-
bond; het restant van deze bond voegde zich reeds twee jaar
nadien bij de SDAP. De zogeheten Vrije Socialisten verenigden
zich onderwijl in lokale, autonome groepen. Vooral via hun pers
maakten zij propaganda voor hun idealen, waarbij niet alleen de
heersende klasse, maar ook de sociaal-democratische beweging
aan vaak felle kritiek werd onderworpen.

Geleidelijk aan werden de vrije socialisten echter overvleugeld,
zij het niet geheel weggevaagd, door de in betekenis toenemende
rol van de SDAP en het hiermede svmpathiserende deel der vak-
beweging. Een belangrijke fase in deze ontwikkeling vormden de
spoorwegstakingen van 1903. Daarin werd een vooraanstaande rol
vervuld door het NAS, dat inmiddels een onmískenbaar svndica-
listisch standpunt had ingenomen; dat wil zeggen: arbeidersstrijd
moet via vakorganisaties worden gevoerd (dus: economische actie)
en alleen door stakingen zou de heersende klasse op de knieën
kunnen worden gedwongen; uiteindelijk zou een algemene werk-
staking tot een definitieve machtsomwenteling moeten leiden.

In 1903 leek het zover te zijn. Na een succesvol geëindigde
spoorwegstaking in januari wilde de regering voortaan stakingen
van overheidspersoneel verbieden. De socialistische beweging,
van vrije socialisten tot SDAP, ging een harde confrontatie niet
uit de weg en in april werd een tweede grote staking geprocla-
meerd. Deze mislukte echter jammerlijk, enerzijds door de harde
opstelling van de regering, anderzijds door de verdeeldheid in de
arbeidersbeweging. Het gevolg was niet alleen dat de gehele socia-
listische beweging een terugslag te verwerken kreeg, maar vooral
dat de door het NAS en de vrije socialisten voorgestane tactiek
van de economische actie als míslukt kon worden beschouwd. Na
de 'politieke' breuk tussen anarchisten en socíaal-democraten in
de jaren negentig voltrok zich nu ook binnende vakbewegíng een
beslissende scheiding der geesten. Het NAS werd tot een rand-
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verschijnsel gereduceerd, terwijl de zogenoemde ' moderne', dat

wil zeggen sociaal-democratisch georiënteerde vakbeweging, van-

af 1906 verenigd in het Nederlandsch Verbond van Vakvereeni-

gingen (NVV), steeds meer veld won.
Ook de SDAP, die in het eerste decennium van haar bestaan

betrekkelijk klein was gebleven, kreeg meer en meer vertrouwen

dankzij haar tactiek van de geleidelijke verandering. Vooraan-

staande intellectuelen als Frank van der Goes, Herman Gorter en

Henriëtte Roland Holst hadden zich bij de partij aangesloten en

zij bleken waardevolle propagandisten te zijn. Daarnaast ging een

opbouwende invloed uit van de parlementaire activiteiten van de

SDAP. In de Tweedc hamer ( toen met honderd zetels) steeg het

aantal zetels van 2 in 1897 tot 6 à 7 in de jaren na 1900, terwijl

het totaal aantal gemeenteraadszetels toenam van 2-4 in 1902, vía

~6 in 1906 tot precies 100 in 1907. Het was dan ook niet verwon-

derlijk dat de SDAP de propaganda voor algemeen kiesrecht weer

ter hand nam en de bevolking hiervoor probeerde te mobiliseren.

Uverigens zou het nog tot 1917 duren alvorens het algemeen

kiesrecht in de Nederlandse grondwet zou worden opgenomen.

Deze geleidelijke, maar voorspoedige groei van de SDAP voor-

kwam niet, dat de partij met interne politieke twisten te kampen

kreeg. In het decennium na de eeuwwisseling werd de confronta-

tie steeds scherper tussen enerzijds de 'revisionisten', bij wie het

bereiken van practische resultaten langs geleidelijke, parlemen-

taire weg voorop stond, en anderzijds de 'marxisten' voor wie

marchanderen met de marxistische beginselen verfoeilijk was.

Tenslotte kwam het in 1909 tot een breuk toen de voornamelijk

uit intellectuelen bestaande groep van dogmatici uit de partij

werd gestoten en een eigen partij stichtte, de Sociaal-Democrati-

sche Partij (SDP, later CPN). Deze tegenstelling had de SDAP

jarenlang bezig gehouden, maar haar gestage groei niet in de weg

gestaan. De SDAP, alsook het NVV bleven sindsdien de domi-

nante organisaties in de Nederlandse socialistische beweging.
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~ 2. De sociale en economische situatie in Bredcr rorad 1900

In Breda was het klimaat voor het socialisme niet gunstig. Op
de eerste en veruit belangrijkste plaats is er het gegeven dat zo'n
80qo van de bevolking katholiek was.3 Aangezien de Kerk, wier
gezag groot en vanzelfsprekend ~vas, haar leer onverenigbaar
achtte met die van de socialistische beweging, restte deze dus een
klein wervingsgebied onder de bevolking. Buiten het niet-katho-
lieke volksdeel mocht zij voor wat betreft de katholieke gelovigen
slechts hopen op de belangstelling van enkele stoutmoedigen, die
het gezag der Kerk en de bíjkomende sociale druk durfden en
konden trotseren.

Daarnaast (en daar zal deze paragraaf over handelen) was het
sociaal-economisch klimaat in Breda ongunstig voor de ontplooi-
ing van een socialistische beweging. In het 'Haagje van het Zui-
den' ontbrak een enigszíns omvangrijk industrieproletariaat, toch
de eerste en grootste bron waaruit de beweging haar aanhang
meestal putte. Een ruwe schatting leert dat rond de eeuwwisse-

3) `~'olgens Ue Nremc~e Tijd, jrg. 190~, 208, vvaren van de 52. 138 besvoners in het kiesdi-
strict Breda ~5.808 ruoms-katholiek, dus 88~1c. f11s men er sanuit gaat dat het merendeel
der niet-katholieken in Breda woonde, fijkt SO~Io katholieken voor de stad zelf een reële
schatting.
;j Het cijfer van 30e1r is gebaseerd op de volgende gegevens en ~eronderstellingen: Van de
bevolking in 1909 bevond 61,6qc zich in de categorie li-6-i jaar. Statistisch Jnarboek (19ï91
van de Sociografische Dienst der Gemeente Breda, 1-4. `ve nemen nu aan ai dat de7e groep
de potentiële beroepsbe~~olking cormde, b~ dat haar aandeel rond 1900 even groot v,~as, c)
dat het wcrkelijke aantal beroepsbeoefenaren ongeveer dc helft bedroeg, d.w.z. dat met
name niet-werkende huisvrouwen de helft van de categorii 1~ 6-1 jaar uitmaakten, wat
aan de hoge kant lijkt te zijn. Dit betekent dat laag geschat ruim 30~~c van de totale
bevolking in een of ander beroep werkzaam was. Rond 1900 was minder dan 99c van de
totale bevolking ~cerkzaam in nijverheid of industrie, d.w.z. in dit gecal, in bedrijven met
mechanische werktuigen enlof waarin meer dan 10 personen werkten, Doorakkers, Over
enige sociale en ekonomische aspekten van de loonarbeid in nijcerheid en industrie te
Breda en omstreken in het begin van de [wintigste eeuw, in ~'an den Eerenbeemt (red. ),
Aspecten, 211-213. Doorakkers tekent hierbij aan dat vele arbeiders in de randgemeenten
woonden, zodat het cijfer voor Breda zelf aan de hoge kant zal zijn. Combineert men beide
gevonden cijfers (30~Icl9qc), dan leidt dit ongeveer tot de in de tekst genoemde 309o i an de
bercepsbevolking als zijnde werkzaam in nijverheid en industrie. Het lijkt op grond can de
gegevens echter zeer goed mogelijk dat het ~cerkelijke cijfer 25ryc of lager zal zijn geweest.
Ter vergelijking, Brugmans stelt in Naardenkracht en illensertrnacht, 312, dat in 1899 in
Nederland 33,8c7c van de beroepsbevolking in de nijverheid ~~erkzaam was; voor stedelijke
gebieden zal dít percentage natuurlijk aanzienlijk hoger zijn.
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ling lzvoguit 30cIc van de beroepsbevolking werkzaam was in nij-
verheid en industrie.~ Ungeveer de helft van het aantal arbeids-
plaatsen in deze sectoren bevond zich in de voedíngs- en genot-
middelenindustrie: de suikerfabriek, conservenbedrijven, suiker-
en chocoladeverwerkingsindustrieën, de lucifersfabrieken, enke-
le bierbrouwerijen en sigarenfabrieken. Daarnaast was vooral de
metaalindustrie van betekenis, met name een ijzergieterij (De
Etna) en een machinefabriek (Backer 8c Rueb, later I~~lachinefa-
briek Breda). Overheersend was echter in Breda het kleine, am-
bachtelijke bedrijf, terwijl de economische situatie in de directe
omgeving bepaald werd door de landbouw, met thuisarbeid als
veelal belangrijke aanvullende inkomstenbron.'

Er zijn twee factoren te noemen die de industriële ontwikke-
ling van Breda in de tweede helft van de negentiende eeuw heb-
ben belemmerd, namelijk enerzijds de omknellende vestingwer-
ken en anderzijds het gebrek aan stimulerende invloed vanuit
burgerij en gemeentelijke overheid op industriële initiatieven.
Beide factoren golden vooral tot aan de jaren zeventig van de
vorige eeuw, maar zouden nog lang doorwerken.

Tot 1870 was Breda omgeven door vestingmuren, waardoor de
ruimte vrijwel had ontbroken voor industriële expansíe van enige
betekenis. Het kleine grondgebied van de stad werd omringd door
de gemeenten Princenhage in het westen, Teteringen in het
noord-oosten en Ginneken in het zuiden. Vanwege de vesting-
functie van Breda was ook op het grondgebied van deze gemeen-
ten geen gelegenheid voor industriële activiteiten in de onmiddel-
lijke nabijheid van de stad. Na het slechten van de muren in de
jaren zeventig bleef het oppervlak van Breda klein - pas in onze
eeuw zouden omvangrijke annexaties tot stand komen. Toen dan
ook na het opheffen van de vesting zich enige industrie ontwik-
kelde, vestigde die zich veelal juist buiten de stadsgrenzen. In
Breda zelf bleef de ambachtelijke sector het economisch beeld
bepalen. Daarnaast was er een aanzíenlijk leger van ongeschool-

') ~'ermeulen, De arbeidende klasse te Breda in de negentiende eeutv (1820-1900~, in `'an
den Eerenbeemt íred. i, aspectere, 1 i9-180, 186-18ï.
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den (vaak, maar niet uitsluitend vrouwen en kinderen j, waarvan
velen dikwijls op bedeling waren aangewezen. Deze situatie
maakte Breda, vergeleken met elders in de provincie, onaantrek-
kelijk als vestigingsplaats voor industriële bedrijven. Geschoolde
arbeiders trokken dan ook vaak weg uit de stad; met name Rotter-
dam en Antwerpen hadden grote zuigkracht. Dit vergrootte ech-
ter juist het leger van afhankelijken en werkte daardoor ander-
maal remmend op de mogelij kheden voor ondernemers om in Bre-
da iets te beginnen boven ambachtelijk niveau.ó

Naast deze structurele belemmeringen, was ook de mentaliteit
van de leidende burgerij en van het op haar steunende stadsbe-
stuur niet gericht op het scheppen van ruimte voor zakelijke initia-
tieven. In zijn boek over het Brabants industrieel bedrijf schrijft
Van den Eerenbeemt: "ln deze stad met gevestigde sociaal-econo-
mische verhoudingen werd de dienst uitgemaakt door hoge mili-
tairen, ambtenaren, grootgrondbezitters, kooplieden en rente-
niers die een eigen, maatschappelijk ingekaderd milieu geschapen
hadden".' Pas nadat de vestingwerken verdwenen waren, groeide
langzaam het besef in Breda, dat industriële ontwikkeling in het
belang van stad en inwoners kon zijn.s Typerend voor de afzijdige
houding van het gemeentebestuur was het feit dat, in tegenstel-
ling tot bijvoorbeeld 's Hertogenbosch, de oprichting van een am-
bachtsschool in 1886 een zaak van zuiver particulier initiatief
was. Eerst toen kon in Breda hct tekort aan geschoolde arbeids-
krachten worden ingelopen.y

Dat laatste was ook wel noodzakelijk, omdat, ondanks de ge-
noemde remmende factoren, er inmiddels te Breda, althans voor-
namelijk in haar directe omgeving, industriële bedrijvigheid op
gang was gekomen; in het voorgaande werden de verschillende
sectoren reeds opgesomd. Voor de stad had dit het belangrijke
gevolg dat de bevolking sterk toenam. Bedroeg in 18ï0 het inwo-
nertal nog iets minder dan 1 ~.000, rond de eeuwwisseling was dit

bj Van den Eerenbeemt, Onnrikkelingslijueti ett scharnierpuntett, 115-1 l6.
'1 a. w.. 122.
e) a.tt~., 116.
9) a.w., 120; Vermeulen, t.a.p., 197-198.
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aantal tot meer dan 26.000 gestegen. Daarnaast had er in de
omliggende gemeenten, die rond 18ï0 in totaal een kleine 11.000
iinvonérs hadden, enige aanwas plaats gevonden, voornamelijk

van beter gesitueerden. "'
Het zal duidelijk zijn dat de sterke groei van het inwonertal, bij

een gelijkblijvende oppervlakte, slagvaardigheid van het stadsbe-
stuur vereiste. Juist sociaal-psychologische factoren veranderen
echter zelden bínnen korte tijd en in Breda zou dan ook nog vrij
lang afkeer van overheidsbemoeienis overheersen, niet alleen op
economisch terrein, zoals hierboven geschetst, maar ook op soci-
aal gebied. Dit bleek bijva~rbeeld ten aanzien van de volksgezond-
heid. Vele minvermogenden vvoonden rond 1900 in slechte wo-
ninkjes, waar goede riolering en drinkwatervoorzíeníngen ontbra-
ken en die buitendien door gebrek aan ruimte en lucht slecht - of
vaak: eigenlijk niet - bewoonbaar waren." Deze situatie was
beslist een gevolg van de sterke bevolkingsgroei sinds 1870, een
ontwikkeling waarop het gemeentebestuur kennelijk vooreerst
niet bij machte bleek adequaat te reageren. Pas na 1905 kon men
spreken van een effectief optreden voor vvat betreft het verbeteren
van de huisvestingssituatie van arbeiders. Uit berustte overigens
niet alleen op gewijzigde inzichten bij het gemeentebestuur, maar
vooral op de in 1902 in werking getreden landelijke woningwet,
die woningbouwverenigingen de mogelijkheden bood goedkope ar-
beiderswoningen te bouwen. t` Samenvattend zou men kunnen
stellen, dat tot in onze eeuw het burgerlijk-ambachtelijke Breda
zich over het algemeen kenmerkte door een passieve houding,
zowel ten aanzien van de opkomende industrialisatie als ten aan-
zien van de negatieve gevolgen hiervan.

Deze sfeer kan men grotendeels ook aflezen aan een belangrijke
informatiebron uit die tijd, de plaatselijke pers: de Bredasche Cou-

~"j van F(ooi, De annexatieplannen ~an Breda tussen 1870 en 1927, in ~'an den Eeren-
beemt Ired.1. Aspectere, 8ï.
"I Van Ba~cl, De Gcmeentelijke zorg ~oor h~Riëne, colksgezondheid en ~olkshuis~estinR
in de h~eede helft ~an de negentiende eeu~r, in `'an den Eerenbcemt 1 red. ~, alspecreu, 36-
35; Burghouts, ~'olksgezondheid en colkshuiscestinK in de ~criode 1901 19~0, in ~'an den
Eerenbeemt 1 red. ), rlspecten, ~6-SO.
~-~ Burghouts, t.a.p., ~1-i2.
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rarrt en de Nieuwe Bredascyze en Oosterhoutsche Courant (vanaf
1891 Nieuu~e Bredasche Courant, vanaf 1899 Dagblad van Noord-
Brabant); het kleine knip- en advertentieblad De Bredanaar kan
hier gevoeglijk buiten beschouwing blijven. Behalve voor uitvoeri-
ge, letterlijke gemeenteraadsverslagen, werd in de lokale pers
betrekkelijk weinig ruimte vrij gemaakt voor plaatselijke sociaal-
politieke ontwikkelingen, zeker in de decennia voor de eeuwwis-
seling. Een hedendaags verschijnsel als de sociale reportage was
destijds in de regionale dagbladpers vrijwel onbekend. De voor
Bredaas nieuws bestemde kolommen werden voornamelijk gevuld
met aankondigingen en verslagen van verenigingsactiviteiten, met
misdrijven en ongelukken, alsmede met allerlei min of ineer offi-
ciële berichten, zoals mutaties aan de Koninklijke Militaire Aca-
demie (K~-IA) en andere (talrijke) legeronderdelen in de garni-
zoensstad Breda. Het was een uitzondering als, bíj wijze van
aanklacht, gewag werd gemaakt van benarde leef- en werkom-
standigheden van arbeiders,13 terwijl evenmin allerlei uitingen
van maatschappelijke onrust werden beschreven. Voor zover dit
wel gebeurde, geschiedde dat slechts binnen het kader van een
verslag van een of andere socialistische vergadering.

Nu kan men zich indenken, dat de gevestigde pers in Breda
zich nauwelijks leende voor kritiek op wantoestanden: zij was in
feite van en voor de bourgeoisie. Daarnaast is toch ook het besef
geboden, dat rond de eeusvwisseling kritiek op armoede als struc-
tureel probleem vaak nog iets nieuws was. Armoede werd tot dan
veelal als iets vanzelfsprekends gezien, als een verschijnsel dat
'nu eenmaal' in de samenleving thuishoorde. De strijd voor ophef-
fing van de armoede was juist de concrete vorm waarin het socia-
lisme gestalte kreeg en zich presenteerde in die tijd. Dat idee
werd door de gezeten burgerij als 'fantastisch' beschouwd en tege-
lijk als revolutionair, en dus als zeer bedreigend omdat realisering
ervan vereiste dat de bestaande orde radicaal omgegooid zou wor-
den. Men kon moeilijk verwachten dat de burgerlíjke pers voorop
zou lopen bij de propaganda voor dergelijke ideeën.

") "Lo'n uirtonderinK ~cas de reportaRe ocer 'het donkerste ~ an Breda' de sloppen achter de
Haagdijk, in het DaRblarl r~arr Noord-Brabant, 9 en 10 augustus 1903.
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Deze globale karakterisering van de pers in Breda als burgerlijk
betekent overigens niet, dat zij geheel voorbij ging aan de socialis-
tische beweging en haar ideeën. Hierbij moet wel onderscheid
worden gemaakt tussen de ontwikkelíng die resp. het llngbind ran
Noord-Brabant (met haar voorgangers) en de Bredasdze Cournnt
doormaakten. Terwijl er in de jaren tachtig in eerstgenoemd blad
bijvoorbeeld nr.~g regelmatig verslagen en beschouwingen over de
toenmalige kiesrechtbeweging verschenen, maakte het blad zich
in het daarop volgende decennium tot exclusieve spreekbuis van
het katholieke volksdeel. Vergaderingen van de lokale socialisti-
sche be~~~eging, die ondanks het burgerlijke klimaat in Breda in-
middels opgang maakte, werden meer en meer genegeerd of uit-
sluitend in negatieve zin besproken. Vanaf het begin van deze
eeuvv betoonde het Dagblad vnn Noord-Bra~iant zich rabiaat anti-
socialistisch, hetgeen met name tot uitdrukking kwam in felle
campagnes tegen de Bredase priester-socialist dr. Jan van den Brink
in de periode 1905-1907.

Wellicht als reactíe op deze ontwikkeling schonk de Bredasche
Courant, een liberaal blad met wat protestantse invloeden, in de
loop der jaren juist steeds meer aandacht aan de activiteiten van
de (kleine) plaatselijke socialistische beweging. Haar vergaderin-
gen werden meestal aangekondigd en dikwijls zeer uitvoerig ver-
slagen. Het blad deed dit weliswaar niet omdat zij socialistische
sympathieën ging koesteren, doch veeleer uit het oogpunt van
neutrale berichtgeving; voor daadwerkelijke propaganda bleven de
socialisten ter stede aangewezen op hun eigen landelijke en regio-
nale pers.

A1 met al waren de ontplooiingskansen in Breda bepaald niet
gunstig voor de socialistische beweging. Niet alleen had zij, zoals
trouwens overal in het zuiden, de tegemverking van de R. K. Kerk
te verduren, maar ook anderszins was de situatie vrij ongunstig,
zoals hiervoor bleek. Een índustrieproletariaat waaruit zelfbe-
wuste arbeiders naar voren traden, strijdend voor verbetering van
hun positie, ontbrak weliswaar niet geheel, maar was door in het
begin van deze paragraaf genoemde oorzaken relatief klein van
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omvang. Daarenboven betoonden de patroons zich vanzelfspre-
kend sterk tegenstanders van vakbonden in het algemeen en soci-
alistisch georiënteerde honden in het bijzonder; vooral in hoofd-
stuk V zal dit toegelicht worden. Het socialisme als politíeke
beweging mocht op nauwelijks meer rekenen dan neutrale be-
langstelling bij de burgers; meestal was scherpe anti-propaganda
haar deel.

Niettemin, tegen de verdrukking in en met horten en stoten,
wist de socialistische beweging ook in Breda een voet aan de grond
te krijgen. In de jaren tachtig was er een kleine kiesrechtbewe-
ging, in de jaren negentig kwam er een soms spraakmakende
afdeling van de SDB tot stand en begon ook de vakbeweging actief
te worden, rond de eeuwwisseling en daarna manifesteerden zich
enkele vrije socialisten, terwijl vanaf dat moment ook de SDAP
zich tot een onuitwisbare factor in de stedelijke samenleving ont-
wikkelde. Het voorlopige hoogtepunt van deze laatste ontwikke-
ling vormde de verkiezing in 1907 van de priester-socialist Van
den Brink tot gemeenteraadslid voor de SDAP. Men zou kunnen
stellen dat hiermede het socialisme zich in Breda formeel geves-
tigd kon weten; het had bewezen dat het níet langer een beteke-
nisloos randverschijnsel was, maar op concrete aanhang onder de
bevolking kon rekenen. In die zin was een periode van strijd voor
erkenning afgesloten. De opkomst van het socialisme in Breda
was voltrokken; haar stond nu een - overigens uiterst moeilijke -
tijd te wachten van stabilisering en langzame uitbreiding van de
beweging.

In deze studie wordt het geboorteproces van het socialisme in
Breda beschreven. Het verloop van dit proces kan goeddeels gere-
construeerd worden aan de hand van feitelijke aspecten die ermee
samenhangen:
- de activiteiten die de beweging in de loop der tijd ontplooide in

Breda (vergaderingen, propaganda, oprichten van partij- en
vakbondsafdelingen);

- de omvang van haar aanhang ter stede en de personen die
hierin op de voorgrond traden;

- de interne moeilijkheden die men ondervond bij de opbouw van
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de diverse organisaties;
- de (veelal negatieve) reacties die het socialisme in Breda opriep

bij de burgerij en met name de R. K. Kerk, alsmede de vormen
van tegemverking die zij als uitvloeisel daarran ondervond.

Een schets van de Bredase ontwikkelingen rond 1900 op basis van
deze aspecten legt impliciet op lokaal niveau wortels bloot van de
vorm waarin nadien de maatschappelijke verhoudingen in Neder-
land gestalte zouden krijgen: het zuilenstelsel, met een socialisti-
sche, een katholieke, een protestants-chrístelijke en een neu-
traal~liberale zuil. Recente studies 'i pogen het ontstaan en de
ontwikkeling van deze verzuiling te duiden. In dit onderzoek
betreffende Breda staat echter de socialistische beweging centraal
en is de interactie tussen deze en met name katholieke organisa-
ties in príncipe een afgeleide. Bovendíen komt hier een vrij be-
perkte periode aan bod, terwijl vooral de ontwikkelingen in de
jaren en zelfs decennia erna de effectieve betekenis van de verzui-
ling pas in volle omvang duidelijk kunnen maken.

Met deze geschiedenis van ontstaan en eerste ontwikkelingen
van socialistische bewegingen in Breda is niet beoogd tot (nieuwe)
verklaringen voor de oorsprong van het verzuilingsverschijnsel te
komen, alswel een naar concrete feiten getekende illustratie hier-
van te bieden. Voorop staat een bijdrage te leveren aan het wegne-
men van het waas dat het zuidelijke socialisme veelal nog omhult.
Het zuiden was vergeleken met overig Nederland niet zo 'achter-
lijk' als vaak wel verondersteld wordt. In ieder geval moge uit deze
studíe blijken dat het socialisme in Breda een serieus te nemen
verschijnsel was. Het vormde, anders dan men wellicht intuïtief
zou kunnen aannemen, geen te verwaarlozen, ten gevolge van de
katholieke overmacht slechts in het geheim opererende beweging,
maar manifesteerde zich meestal openlijk. Ondanks veel moeilijk-
heden en tegenwerking bleek ook Breda, zij het op relatief kleine
schaal, toegankelijk voor de socialistische idealen.

") i~let name zijn te noemen. Van i~leeuwen, ~'erzuilinK en arbeidersbe~ceKing, in R:VA,
nr. ~, 31-i 1; Perry, Roontsche kiuir:e tegen roode koons; Stuurman, L'eruilir:g, kapitalisn:e en
parriarchaar.
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HOOFDSTL~I: II

DE 'OUDE' BEWEGING TOT t 1895

~ 1. De eerste introductie van sociale ideeën

Vóór het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw was er
in Breda geen georganiseerde socialistische arbeidersbeweging.
Arbeiders verbonden zích uitsluitend in gezelligheidsverenigin-
gen of zgn. gilden en stonden nog geheel vreemd tegenover de idee
van een belangenstrijd tegen de patroons. Alleen enkele intellec-
tuelen koesterden soms vooruitstrevende opvattingen over reorga-
nisatie van de samenleving; deze ídeeën moeten overigens meer
als verlicht liberaal dan als socialistisch get}-peerd worden. Zoals
het over het algemeen gegoede burgers waren die ideeën over een
nieuwe, meer humane maatschappelijke ordening in Nederland
introduceerden, zo maakte ook Breda kennis met de eerste uitin-
gen van vooruitstrevende gedachten via enkele intellectuelen. Als

voorlopers, misschien zelfs als wegbereiders en in ieder geval als
eerste lichtpuntjes verdienen zij hier aandacht.

a. Vooruitstrevende intellectuelen

Als uiting van de verontruste mentaliteit die in de tweede helft
van de vorige eeuw onder vooraanstaande burgers ontstond, werd
in 1870 in Nederland het 'Comité ter besprekíng der Sociale
Quaestie' opgericht.' In het comité werkten een aantal liberale
arbeiders samen met vooruitstrevende intellectuelen. Onder het
oppertoezicht van dit comité werd het Algemeen Nederlandsch
VVerklieden Verbond (ANWV) opgericht in 1871 en eveneens op
initiatief van het comité kwam het in 187~F tot demonstraties ten
gunste van de Wet op de kinderarbeid van mr. Sam van Houten.`

'} De Jong Edz., O~n de plaats rnn de arbeid, 2~1.
z) a.u~., 11. 2~: Ciele, Socialisme en ~akbess~eging, in Janrboek voor de geschiedei:is ran
socialrsme en arbeidersbeu.eging i~: Neaerárrui ( 1978), ~13-~~.
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Ook in Breda waren er in 187-F enkele leden van genoemd Comité

en wel de ingenieur J.I~1. Telders en de H.B.S.-leraar Armand

Sassen.; Laatstgenoemde betoonde zich niet alleen een tegenstan-
der van kinderarbeid, maar k~~~am in Breda ook naar voren als
pleiter voor openbaar én verplicht onderwijs.i Vanuit deze opvat-
tingen s}~rak Sassen in 187~F te Rotterdam op een 'demonstratie'
voor het kinderwetje van Van Houten en hij wees daar op het feít

dat meer dan drieduizend kinderen in Nederland op fabrieken

werkten, terwijl vele kinderen van onderwijs verstoken waren.'

Buitendien is nog bekend, dat Sassen met anderen inzake de in-

voering van een stelsel van faecaliënafvoer een vergadering belegde

en (vergeefs) een adres aan de Gemeenteraad zond.b
Behalve deze uitingen van sociale bewogenheid, stoelend op

verlicht liberalisme, was er in de jaren zeventig van het negen-
tiende eeuwse Breda slechts sprake van een íncidentele, passieve
kennismaking met vvUruitstrevende ideeën. Hiertoe althans zijn
te rekenen de in totaal vijf lezingen van E. Douwes Dekker
(l~~lultatuli) en de voordracht van twee pioniersters van het femi-
nisme in Nederland, Betsv Perk en I~Iina I~ruseman. ln mei 1873
deden beide dames ook Breda aan tijdens haar tournee door het
land.' Nlet haar conférence-achtige lezingen kritiseerden zij de
'heren~ op zeer scherpe, vaak choyuerende wijze, maar zij hadden
er niet mindcr succes om.~ Getuige het uitermate instemmende
verslag van de Bredasclze Couraut vielen haar 'belerende' voor-
drachten over de grote sociale vraag der eeuw, emancipatie, ook in
Breda in de smaak.y

í~9et de naam 1~Iultatuli verschuift de aandacht voor een ogen-
blik naar een ander aspect van het vooruitstrevende denken, na-

il Bymholt. Gesehiedenis der arheidersherreging, 16~-166.
'l Brok, De rerl:otuiink oyerrbaar-bij~oraler ardenrijs in Breda, 1 i6-1 i7, 2-17.
s) B}~mholt, n.tr~., 16~-166.
`' ) l'erslak Geureente Breda I 8 i i, I I.
') Posthumus-van der Gait, Van moederopdochter, 72, de tournee wordt hierin gesitueerd
in 1872. [ndien het echter correct is dat Perk en hruseman erna niet meer Rezamenlijk
optraden, a.u~.. 7~, dan moet de reeks coorstellingen in 18'r3 hebben plaats Re~onden.
"Í a.ir.. 70-i6.
y) Bredasche Caararet, 22 mei 18 i 3.
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melijk het vrije denken: denken dat niet afhankelijk wil zijn van
politieke en vooral religíeuze leerstellingen. De exponent hiervan
was in Nederland sinds 1856 Vrijdenkersvereeniging De Dage-
raad en vooral in deze kring werd 1`~lultatuli bewonderd.'o Anders
dan de meeste Dageraad-mensen, kan men de schrijver van de
Max Havelaar echter geen socialist noemen," hoewel men hem
in velerlei opzichten zeker als een baanbreker voor de socialisti-
sche beweging in Nederland kan beschouwen.12 In dit lícht is het
van betekenis hier te refereren aan de voordrachten die Nlultatuli
te Breda heeft gehouden in 1869 en jaarlijks van 1878 tot en met
1881.

Over de eerste lezing is niet meer bekend dan dat het selecte
gezelschap toehoorders voor een gepeperde toegangsprijs (heer
f 0,99 en dame f 0,50) een verhandeling over "vrije studíe" kon
aanhoren.13 De latere lezingen ondervonden niet veel instem-
ming, als althans de mening van de verslaggever representatief
was voor die der overige toehoorders. Waarschijnlijk kwam het
Bredase bourgeoispubliek alleen om "den koenen, dichterlijken
spreker zijn schat van gedachten in schoonen, beeldrijken vorm te
hooren uiten", maar was zij niet gediend van kritiek op professo-
ren en filosofen.'`' Weerzin wekte Multatuli zelfs vanwege "de
onbarmhartigste en banaalste aanvallen op 't geen aan een deel
des publieks dierbaar is", waarmee op de christelijke religie werd
gedoeld.''

Men mag zich er eigenlijk wel over verwonderen, dat in een
dergelijk klimaat toch nog enkele Bredanaars lid waren van De
Dageraad, waarin immers het atheïsme centraal stond. Ene mr.
J. van Heusden uit Breda, rechter bij de arrondissementsrecht-

"') Romein, ErJlaters, ïo8.
~~1 Ríiter, a.u~., ~6; vgl. Romein, a.ic.
1z} Vgl. Romein, a.ic., 723.
~;) Bredasche Courant. 18 april 1869.
~~) Leopold Hz. in Bredasche Courar:t. ~ april 1878. Leopold was burgerleraar in de
Nederlandse taal aan de KMA.
"1 Leopold Hz, in Bredasche Courant. 23 maart 18ï9. Aankondit;inR c.y. ~~erslag van de
laatste twee lezingen onder meer t.a.p. , 29 februari I880 en 23 januari 1881. Zie ~oor de
lezingen-tournees van ~lultatuli door Nederland, Spigt, I~eurig in de ko~aramine, I i 1 183.
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bank,1ó staat zelfs genoemd onder de bestuurs- en redactieleden

van De Uageraad in 1879.1r Voorts staan op de ledenlijst d.d. 1

juli 1887 vijf inwoners van Breda vermeld en op die van 1 januari

1890 drie; een echte afdeling ~i~as er in die jaren niet.'~ Opmerke-

lijk is dat de helft der genoemde leden militair was en (dus) van

elders afkomstig.

Hier treedt ook B. P. Kortevveg voor het voetlicht.'y Na een

aantal jaren bij de marine te hebben gediend, was deze werkzaam

als burgerleraar in de wiskunde aan de Koninklijke Itlilitaire Aca-

demie (Ií1~~IA) te Breda. Korteweg was daar werkzaam sinds sep-

tember 1873 tot hij in 1876 ontslagen werd vanwege zijn "bijzon-

dere opvattingen (. .) omtrent sociale toestanden en zijne zeer

ontwikkelde denkbeelden ten deze in zeer geavanceerde rich-

ting".`'" Uit een brochure van zijn hand over deze ontslagkwestie

blijkt, dat Korteweg sympathiseerde met de nieuwe wereldbe-

schouwing die volgens hem kwam aanzetten op de "dreigende

onweêrswolken van het socialisme" en dat hij de militarístische

geest die de oude opvattingen schraagde, in feite wilde ondermij-

nen.~' Zelf had híj "uit volle overtuiging" zijn officiersfunctie

opgegeven. In zijn betrekking aan de KNIA hoopt hij nu "door een

goed ondenvijs in de Wiskunde (en daardoor alléén j nog (. .) veel

nadeel toe te brengen aan het militarisme en (. .) nuttig werk-

zaain te zijn voor de beschaving".~~

Typerend is hier zijn vertrouwen in de menselijke rede, wan-
neer hij stelt: "Een goed ondenvijs in de wiskunde maakt den
militair onmogelijk". Volgens Korteweg bestond de vormende
waarde van de wiskunde uit "aankweeking van waarheidsliefde,
zucht tot en methode van onderzoek", waarden die volgens hem

16) ~1~Iresboek, gemeen[e Breda, 18ï8.
~') Bymholt, a.u~.. 2i~7.
'a) IISG, Archief De Da~eraad.
'"1 Bastiaan Pieter I~orteweK, Keboren 21 september 1899 te 's-Ilertogenfwsch, ocerleden

13 oktober 1879 te Groningen. Deze geQecens zijn ontleend aan een korte persoonsschets
door `leertens, in Alededelingenblad Soc. Hist. StudiekrinQ, aEl. ~X, 10-12.

21j liorteweg. ,M1lijr:e ~ti'iet-Herbertoemíttg, 12-13.
z~ ) a.i~~.. 16, vgl. 1 i.
Z') a.ic.. 19, 9.
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strijdig waren met de op gezag berustende militaíre geest. "Lelf
had hij door zijn "wijze van onderwijs altijd getracht een demo-
kratischen geest aan te kweeken bij de Kadets".`;

Na zijn ontslag ~-ertrok I:orteweg uit Breda; op een uitnodiging
van ~lultatuli om voor hem te komen werken, ging hij niet in.'~
In 1878 nam korteweg de redactie op zich van De 1-olk i~an de~a
Vooruitgang, een tijdschrift dat in dezelfde geest werkte als De
Dageraad en waarin het atheïsme vooral in samenhang met het
streven naar sociale hervorming werd belicht.`' Ue uitgave werd
gestaakt nadat horteweg zich, levensmoe, samen met zijn vrouw
het leven had benomen in 18ï9; zijn dood maakte in socialistische
kríngen in den lande diepe indruk. `'6

l~orteweg heeft geen sporen nagelaten in de ontwikkeling van
het socialisme in Breda zelf. Toch moet deze KiLL-1-docent ge-
noemd worden als een der weinigen die behoorden tot de vooruit-
strevenden in de stad en als iemand die, soms naar het woord,
maar in ieder geval naar de geest, als socialist bestempeld kan
worden. In de volgende sub-paragraaf treedt een voor Breda histo-
risch gezien nog belangrijkere 'F)~1~~-socialist' voor het ~~oetlicht.

b. Kiesrechtbe~veging 1 ti86-1888

In het eerste hoofdstuk is kort ingegaan op de kiesrechtbewe-
ging in de jaren tachtig van de vorige eeuw, een beweging die haar
hoogtepunt beleefde in 188~ met de grote, ultimatie~~e kiesrecht-
betoging in Ucn Haag. floewel van deze laatste ;ebeurtenis ver-
slag werd gedaan in de pla~ltselijke pers,'' mag men ~vel aanne-
men dat er toen in Breda geen actieve beweging was die propagan-
da voor het algemeen kiesrecht maakte, of durfde te maken. Up-
merkelijk is nu dat er wel een afdeling van de 1VBv,-~I~S in Breda
ontstond juist in de perir~de daarna, toen de bond landelijk gezien

`i) a.ir.. 15, 1i-18.
") Rleertens, t.a.p., I1.
'S) Bymholt, n.u., 255: Noordenlws, Het athèr'sn:e in ,~'ederlu~ul, 6i.
'h) ~4lcertens, t.a.p., 12; t3~mhol[, a.n~., 10, 25i.
Z~) Nieux-e Bredusche en Oosterhoutsche Courant, 20 en 24 september 188i.
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wegkwijnde en ook de stuwende kracht van de SUB erachter
taande.'`~ ~ind 1886 werd namelijk onder de bezielende leiding
van de I:RIr1-leraar I~arel van den Bussche een afdeling van de
NBrAI~S opgericht; zij zou overigens slechts ~ rij kort van zich
doen spreken. "Loals ook geldt voor de latere afdeling van de Bond
in het begin van de jaren negentig, lijkt het gerechtvaardigd haar
op te vatten als een dekmantel voor socialistische propaganda.
Deze veronderstelling stoelt op de aard van de sprekers die voor de
in totaal drie openbare vergaderingen werden uitgenodigd, op de
onderwerpen die zij behandelden, alsmede op de ideeën en stre-
vingen van Van den Bussche. Omdat laatstgenoemdc niet alleen
de initiatiefnemer tot de oprichting van de afdeling der NBvr1kS
was, maar vooral omdat het va~rtbestaan en de activiteiten van
deze waarschijnlijk geheel aan hem te danken waren, zal eerst
enige aandacht ~~~orden geschonken aan de persoon van Van den
Bussche.

"Onder de personen die (. .) niet ongenoemd mogen blijven,
niet omdat zij de arbeidersbe~~eging zoo'n grocten stap voor-
uit hebben gebracht, maar die als mannen van karakter
met een van verontwaardiging kloppend hart tegen de
bourgeoisie en vGór het verdrukte volk in ' t strijdperk tra-
den, behoort voorzeker genoemd te worden de oud-officier
van administratie bij de hon.Ned.llarine. Tï.J. van den
Bussche. ".

Zo begint de karakterschets van de hand van een onbekende au-
teur, door B. Bvmholt overgenomen in zijn klassieke werk Ge-
schiedenis der Arbeidersbeu~egirag in iVederlaizd.'-y De schets rept
alleen van Van den Bussche's activiteiten in Breda vanaf eind
1886, toen hij een afdeling van de NBvAI:S leidde. Over de
voorgaande periode is alleen van Van den Bussche bekend dat hij,
geboren op 29 juni 1852 te Cortgene (Zeeland), sinds september
1881 burgerleraar was aan de IkV1A in de Enaelse taal- en letter-

`"I ~'ql. P,iiter. n.ir., 31; Franssen, Ue Bnssche nrheider. Slo-SI I; `'an flnrssen en Riet-
celd, De SDB. I(, in TSG, II1, nr. ï, ~}1.
`'~1 B}'mholt, n.n~.. 50~-~07. 1Nellicht ~~~as de auteur D.H. ~leíjer, J. Cock uf G.L. Jans-
sen, tie ccx~r hen par. 3-d.
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kunde en de aardrijkskunde.3o Van zijn sociale bewogenheid
blijkt eerst vijf jaren na zijn aanstelling, zodat hij, door zijn
vroege dood in 1888, in feite niet meer dan een goed jaar openlijk
heeft kunnen "ijveren voor de belangen der arbeidende klasse".31

Het lijkt niet waarschijnlijk dat Van den Bussche - al was het
maar heimelijk-de radicale ideeën van de SDB aanhing, maar hij
wenste zeker méér ingrijpende maatschappelíjke hervormíngen
dan louter kíesrechtuitbreiding. Illustratief hiervoor was zijn
voorstel de NBvAItS om te vormen tot een Bond van Demokraten;
met dit voorstel stond hij echter letterlijk alleen op het congres
van de NBvAhS in januari 1888. Geen van de ~2 afdelingen (met
in totaal 3367 ledenj steunde het plan van de afdeling Breda, i.c.
Van den Bussche, om een ruimer terrein te bestrijken dan alleen
de zaak van het kiesrecht.3`

Op andere schaal had Van den Bussche ook al eens een verwan-
te poging gedaan om een organisatie in meer radicale richting te
doen opschuiven. In het Uepartement Breda van de 'Nlaatschap-
pij tot Nut van 't Algemeen' bepleitte hij, weer als enige, om aan
het hoofdbestuur voor te stellen het bestaande Sociaal Weekblad
voor rekening van de ~l~laatschappij' uit te geven. Het departe-
mentsbestuur meende echter dat het blad een politieke richting
had en dat dit aan 't 'Nut' vreemd moest blijven.33

Nog eerder, zelfs voor de oprichting van de Bredase afdeling
van de NBvAKS, deed Van den Bussche in de Gemeenteraad van
zich spreken met een adres (verzoekschrift), waarin hij diverse
maatregelen van overheidswege bepleitte ten gunste van "die
volksbelangen, welke door particulieren niet, of onvoldoende,
worden bevorderd". ;~ De Nieuure Bredasche en Oosterhoutsche
Courazat plaatste er de veelzeggende kop boven: 'Een veeleischend

3O) Van S[eijn, Gedenkboek Rh1A 1828-1928, 7ï; G,-1B, Bevolkingsregisters 1880-1889.
31) Bymholt, a.u~., i06.
32) a. u~. ,-{99-i00, ~06; Nieuu~e Bredasche er: Oosterhoutsclre Coiamtt. 16 december 1887 en
18 januari 1888. Volgens Bymholt ~cerd het voorstel "met groote meerderheid" venvorpen,
volgens de NBOC stemde alleen de indiener ervoor.
;;) Bredasche Courant, 12 mei 1887.
3~j GAB, Ingekomen stukken (inv.nr. A 188), adres K.J. van den Bussche d.d. 3 oktober
1886.
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adres'.3' De zes voorgestelde maatregelen waren alle gericht op

verbetering van de lichamelijke en geestelijke toestand van onver-

mogenden: een kosteloze z~~-eminrichting, gymnastiekonderwijs

aan alle gemeentescholen, het planten van vruchtbomen en plaat-
sen van rustbanken, beurzen voor de opleiding van kinderen van
onvermogenden, het eventueel aankopen van heidegronden ter
ontginning.

De meest vergaande maatregel die Van den Bussche in zijn
adres voorstelde, luidde:

"Het onderzoeken welke stegen, straten en huizen nadeelig
zijn voor de gezondheid der bewoners; - de afgekeurde te
vervangen door breede straten met gemeente-woningen, die
verhuurd worden voor de huursom der afgekeurde. -" 36

Dit voorstel is hier afzonderlijk vermeld, niet alleen omdat het in
de ogen van de toenmalige bestuurders ongetwijfeld onvoorstel-
baar, misschien zelfs dwaas, zal zijn geweest, maar ook omdat in
de toelichting iets duidelijk wordt van de ideeën waarop Van den
Bussche zich baseerde. Die ideeën kan men, zeker voor die tijd,
als radicaal kwalificeren. Hij meende namelijk dat een ongezonde
toestand onder de onvermogenden bestreden moest worden "zoo-
lang de algemeene kwaal van 't maatschappelijk lichaam (gebrek-
kige geldsomloop) niet is genezen".3i Weliswaar niet letterlijk in
woorden, maar toch zeker in de geest spreekt hieruit een aan het
socialisme verwant streven, dat wil zeggen, een streven naar
maatschappelijke hervorming opdat allen rechtmatig hun deel
hebben. 1Jlders in het adres prijst Van den Bussche nog eens
expliciet de "geleidelijke demping van de maatschappelijke stan-
denkloo~' aan. Ook met de middelen om het een en ander te
financieren betoont hij zich zeker radicaal, waar hij onder meer
het invoeren van een progressieve inkomstenbelasting voorstelt:

'Sj ~ti'ieurre Bredusche err Oosterhoutsche Couruut, i oktober 18A6, de naam tan de indiener
~~an het adres ~cerd er niet bij ~ermeld.
36) GAB, InRekomen stukken, adres I:.J. van den Bussche, t.a.p.
s,~ t.a.p.
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"Dit schijnt een eisch der noodzakelijkheíd: geen maat-
schappelijke hervorming is mogelíjk zonder grooter geldelij-
ke belasting van hen, die de grootste geldelijke voordeelen
trekken uit de maatschappelijke toestanden".3a

Bij de behandeling van Van den Bussche's verzoekschrift in de
Gemeenteraad, venvees de burgemeester naar mislukte proeven
met vruchtbomen en rustbanken, terwijl hij de andere ideeën uit
het adres negeerde of als onmogelijk afdeed. Aan nauwe straten
valt weinig te veranderen, men kan de huízen toch niet achteruit
schuiven, verzuchtte de burgemeester.3y De Raad nam het adres
slechts voor kennisgeving aan.~"

De leiding van de KI~IA was op z'n minst ongelukkig met de
maatschappelijke activiteiten van een van haar leraren. In novem-
ber 1886, enkele dagen na de eerste vergadering van de NBvAKS
in Breda onder zijn voorzitterschap, werd Van den Bussche ge-
waarschuwd door zijn superieuren "om uiterst voorzichtig te zijn
met het oog op betrekking en zich niet op voorgrond te stellen".~'
Dat was trouwens al de tweede waarschuwing; wanneer en waar-
om hij de eerste ontving is niet bekend. Toch lij kt het er níet op dat
hij daarna werkelijk onder druk is gezet door de KMA-leiding,
hoewel hij juist naderhand nog "meníg hartig woordje" sprak als
voorzitter op openbare vergaderingen van zijn Bond.~'-
Was het wellicht de ondermijnende ziekte die tot zijn vroege dood
in april 1888 leidde,``3 dat men er vanaf zag hem nog eens te
berispen~ Of was het zíjn innemendheid en zijn grote populariteit
onder de cadetten? In artikelen in de Cadettenalmanakken van
1889 en 1890 werd Van den Bussche zonder enige terughoudend-
heid gewaardeerd en geroemd. De cadetten zeiden in hem het
ideaal te hebben gezien van de deugden die bij henzelf, als toe-
komstige officieren, zo hoog in aanzien stonden: rechtvaardig-

ae~ t.a.p.
j9) Nieurve Bredasche en Oosterhnutsche Couraut, ZI oktober 1886.
u~') Gr1B, Gemeen[eraadsnotulen 16 oktober 1886, 6.
") Bvmholt, a.u.., ~06.
az~ a.u.

i31 GAB, Besolkíngsregister, hij overleed op 19 april 1888. B}~mholt, a.rr., i07, en de
Cadetteu-aln:artak 1889 ge~en ten onrechte 20 april als datum can o~crlijden.
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heid, kalmte en moed. Van den Bussche moet een imponerende
persoonlijkheid zijn geweest met zijn vlugge stap en opgeruimd
gelaat, met z'n kahne blik en flauwe glimlach, zijn energieke
woorden en uitdrukkingen. Zijn lessen waren kennelijk onverge-
telijk. "llen krachtigen man" werd als weínigen op dc I~~lr1 ver-
eerd. Toen ziju daxl bekend werd, was het "somber en stil in de
zwarte zalen van het grijze gebouw": de schok was verplette-
rend.~`~ In de hier aangehaalde herdenkingsartikelen werd overi-
gens met geen woord gerept van Van den Bussche's sociaal-maat-
schappelijkc ideeën. Hij werd kennelijk als persoon te hoog ge-
acht, dan dat men hem er in het militaire bolwerk op aankeek. In
de Bredase kiesrechtbeweging zelf herinnerde men zich Van den
Bussche jarcn later nog als "den ijverigen voorzitter".~'

c. De afdcling van de NBvAI~S

De eerste afdeling Breda van de NBvARS werd door tien leden
opgericht op 11 december 1886 ~~ en zij ging teniet met het over-
lijden van haar voorzitter in april 1888,~` zodat zij een kleine
anderhalf jaar formeel bestaan heeft. Het was echter niet meer
dan een goed half jaar dat de Bond in Breda de aandacht op zich
vestigde.

In de eerste maanden werden drie openbare vergaderingen ge-
organiseerd. De eerste hiervan vond plaats nog voor er een afde-
ling was, namelijk op 6 november 1886. Een lid van het hoofdbe-
stuur van de NBvAIíS, de Amsterdammer ~V.P. ~oopman, hield
toen een lezing over 'Algemeen stemrecht en volkswelvaart',
waarbij onder andere het belastingstelsel aan de orde kwam.
1~~1aar de spreker maakte blijkbaar een zielige, zelfs bespottelijke

"i Cadetterralmanak I889. 9-I1; s~l. idem IB~, 3-~. In de almanak can 1890 is een
tbtoKrafisch rxirtret opKenomen. In B~mhult, a.ir.. ~Oi, ~~ordt uit deze almanakken Keci-
trerd.
'') Ue 1'olkstrihrrurr, 28 mci 1892.
~6) Nieuu~e Bredasche en Oosterhoutsche Courant, 16 december 1886.
'-1 B~mholt, n.u~., 50i.
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indruk op zijn gehoor; dit vond het echter evenmin correct dat
Van den Bussche, de voorzítter van de bijeenkomst, de toespraak
overnam. Onder enig rumoer werd de vergadering besloten. Niet-
temin meldden van het tachtigtal toehoorders enkelen zich aan als
lid van de NBvAKS.~~ Onder het publiek bevond zich een sterke
vertegenwoordiging van de politiemacht,~9 die ongetwijfeld op de
been was gebracht naar aanleiding van een kort rapport van de
Amsterdamse hoofdcommissaris, op verzoek van diens collega uit
Breda geschreven. In het rapport wordt Koopman niet alleen ge-
schetst als een voorstander van algemeen stemrecht, maar ook als
een aanhanger van de ideeën van de SDB.'"

Nadat er ondertussen een afdeling van de NBv~1KS was op-
gericht, zoals hiervoor vermeld, vond er in januari 1887 voor de
tweede keer een openbare vergadering plaats, waarbij dr. ). h9.
Smit, een wegens kiesrechtpropaganda ontslagen leraar uít Apel-
doorn, een lezing hield over de vraag 'waarom algemeen kies-
recht?' Ook nu weer cverd de bijeenkomst (entree: 10 cent,
discussie vrij j door middel van advertenties en redactionele aan-
kondigingen in de plaatselijke pers onder de aandacht van de
Bredanaars gebracht.'' Uankzij Smit maakte de Bond ditmaal een
gunstige indruk op het publiek, al lijkt het niet waarschijnlijk dat
zijn bewering dat de NBvAKS niets te maken zou hebben met een
sociale of democratische richting, zonder bedenking voor waar zal
zijn aangenomen.'`' Opmerkelijk is dat onder de ruim honderd
belangstellenden zich een veertigtal cadetten van de K1~9A be-
vond.'; Dit lijkt een bevestiging van de populariteit van Van den
Bussche bij zijn leerlingen. Ook de politie was weer aanwezig,
hetgeen bij de Bredasche Courant de vraag deed rijzen of alle
aanwezigen ook werkelijk belangstellenden voor het kíesrecht wa-

aa) Nie:nre Bre~rsche err Oosterhoutsche Couraut, I I nocember 1886.
ae) t.a.p.
~) GAB, folitiearchiel~, afd. !f-~ I, brief politie Breda d.d. -1 november 1886 (inv.nr. 101:
t.a.p., brief politie Amsterdam, d.d. 5 november 1886 (in~.nr. 362j.
'~I Bredasche Counnet, 20 januari 188i; Nieuwe Bredu.u~he err Oosterhoutsche Courant, 20
januari 1887.
'~j t.a.p., 27 januari 1887.
';) Nieuree Bredusche ert Oosterhoutsche Courant, 27 januarí 1887.
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ren geweest. Het blad vervolgde snedig: ". ..is dit echter zoo, dan
bestaat er bij de Bredasche politie al eene zeer groote mate van
sympathie".'~ In ieder geval voelde de politie ook nu zich niet
gedrongen om op enigerlei wijze in te grijpen. Volgens het zeer
uitvoerige verslag in de Nieuu~e Bredusche en Oosterhoutsche Cou-
rartt " sloten zich acht personen aan als nieuw lid bij de afdeling
van de Bond.

Pas in mei 1887 organiseerde de Bond weer een openbare ver-
gadering, de derde dus. De onderwijzer en vrijdenker A. H. Ger-
hard uit rlmsterdam sprak toen in zaal Hof van Holland (Reiger-
straat) over o.a. weerplicht en vrouwen- en kinderarbeid. Dit
keer waren er slechts vijftig belangstellenden en de Bredasche
Couraut stelde, kennelijk met voldoening, vast dat het nog niet erg
wilde vlotten met de kiesrechtbeweging ter stede.'e Wat het blad
nog niet kon vermoeden, was dat deze derde openbare vergadering
meteen de laatste was in het bestaan van de NBvAKS in Breda.
Het feit dat de afdeling slechts kortstondig de aandacht wist te
trekken, moet echter zeker ook in verband worden gebracht met
nationale gebeurtenissen.

Men kan namelijk wel aannemen, dat er van de 'oranjefurie'
tegen socialisten, die met name in februari en maart 1887 daar-
voor had gewoed, enige preventieve werking uitging op plannen
om vergaderingen met socialisten of verwante geesten te organise-
ren. Ter verduidelijking: de oranjefurie was een opgehítst volks-
gericht tegen socíalisten, met name in Amsterdam, op en na
19 februari van dat jaar, de zeventigste verjaardag van koning
Willem III. Het was veelal een reactie op de bespotting van de
koning in de brochure Het leven van Koning Gorilla, die in grote
oplagen door het land was verspreid door personen uit kringen van
het SDB-blad Recht voor Allen.'' Ook in Breda schijnt er op

") Bredasclre Courant, 2i januari 188i.
") Op een i-koloms paKina beslaat het verslag 2 kolommen.
'h) Bredasche Courant, 12 mei 1887; iVieuu~e Bredasche en Oosterhouische Coarant, 11 mei
188i; t.a.p., 19 en 18 mei 188i.
"1 VgL Schouten, Ue Socialen zijn in aantogt, 18~i e.v.; Bymholt, a.u~., -138; l'liegen, Ue
Dageraad, 1, 265 e.v.; `'isschcr, Gesc{:iedenis r~an de ;`'ederlarulse arlxidersbeiregir:g, ïo-ï 1.
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's konings verjaardag een 'logenachtig bulletin' verspreid te zijn,'a
maar waarschijnlijk zonder enige directe reactie. t11s men hierbij
ook nog weet dat in diezelfde tijd de bewonderde socialistische
leidsman én redacteur van Recht voor Allen, Domela Nieuwen-
huis, in de gevangenis zat, dan is begrijpelijk dat men in zo'n
gespannen klimaat in Breda huiverig zal zijn geweest zich met
sociaal-democratísche of ermee in verbinding bestaande ideeën in
de belangstelling te plaatsen. In dit licht mag het zelfs opmerke-
lijk heten, dat de vergadering in mei ~~an het woelíge jaar 1887
zonder wanklank kon verlopen.

Hierna was het evemvel gedurende een aantal jaren gedaan met
de NBvAKS in Breda. Slechts is nog vermeldenswaard, dat de
afdeling een request zond aan de Nlinister van Justitie om kwijt-
schelding van de straf van Domela Nieuwenhuis.'y Reeds ge-
noemd werd de mislukte poging van de Bredase afdeling van de
NBvAKS om deze om te vormen tot een Bond van Demokraten.
19et dc dood van Van den Bussche viel definitief het doek voor de
afdeling. "De ziel was er uit, het lichaam stierf weg!" ~"

Van de leden der afdeling - het waren er vermoedelijk niet
meer dan tien à twintig - is slechts nog de secretaris bekend: J. F.
de Booy.~' Ueze koopman, voormalig fabrikant, later gemeente-
raadslid, was waarschijnlijk uitsluitend lid van de NBvAKS van-
wege de kiesrechtkwestie zelve. Toen Van den Bussche zich eens
'niet onpartijdig' in geloofszaken betoonde, bedankte De Boo}~ dan
ook onmiddellijk als lid en secretaris van de afdeling.b` Van de
overige leden kan men slechts vermoeden, dat zij vooruitstreven-
de liberalen waren, die 'de sociale quaestie' wilden doen oplossen.
Misschien was er ook een enkele ambachtsman bij betrokken,
maar men mag wel voor zeker aannemen dat fabrieksarbeiders

'al ~ti'ieuue Bredcrsche en Oosrerhoutsc{ze Couraut, 6 maart 18Ai. ~'olRens het bericht zou
men de daders op het spcwr ~ijn, maar het politiearchief biedt dienaanQaande geen infix
matie.
i9) ~~'ieuu~e Brednsrhe ei: Oosterhoutsc{re (:ournitt, 31 juli 188i er werd aldus besloten in
een s~erqaderinK can de afdeling ~an de NBv~ihS d.d. 2S juli 188i.
`~) Bcmholt. a.ir.. ~0?.
`'~) Nieuue Bre~sche err Oosterl:ontsche Coarant. 2i januari 188i.
fiz) t.a.p., 17 augustus 188i.
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geheel ontbraken. In die zin is dan ook vast te stellen dat, on-
danks de radicale ideeën van een Van den Bussche, er tot aan de
jaren negentíg in Breda nog geen enkele sprake was van een
arbeidersbeweging. ' De leerschool der ontgoocheling', zoals Ruter
de ontwikkeling ~-an de arbeidersbeweging in de periode 1~370 tot
-1- 1890 tvpeerC,`'~ moest in Breda nog worden doorgemaakt.

~ 2. Socuilistische pers in de jarera negentig over Breda

In het voorgaande bleek dat het socialisme, of eigenlijk alle
vooruitstrevende denken, in Breda tot aan de jaren negentig hoog-
uit een incident was, een zaak van enkele verlichte intellec-
tuelen. Pas in het laatste decennium van de negentiende eeu~~~
kan men spreken van bewegingen die meer poogden te doen dan
louter een ideaal aan den volke verkondigen. 1~1en ziet in Breda
dan niet alleen de eerste aanzetten om tot vakbewegingen en
politieke organisaties te komen, maar juïst ook dat deze tegenover
lijdzaamheid en aEhankelijkheid de confrontatie met overheid,
patroons en kerk predikten. Het is eveneens in deze periode dat
socialistische bladen een rol beginnen te spelen. Vooral dankzij
het toen nieuwe verschijnsel van de colportage wisten met name
De Volkstribzcun en Recht voor Allen veel aandacht op zich te
vestigen in Breda.

a. De ~'olkstribuun

Een deel van de emotionele weerstanden tegen de propaganda
via socialistische períodieken berustte zonder twijfel op het feit
dat ze een importartikel waren - en dan nog meestal uit het zich
superieur voelende Holland. Voor De Volkstribuun gold deze han-
dicap veel minder. Dit weekblad was namelijk afkomstig uit
~laastricht, vanwaar het over ~'oord-Brabant en Limburg ver-
`''1 Rurer, a.ir., titel ~~an het ier5te h~wtiltitul., m n. ~3.
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spreid werd. Redacteur was de Limburger W. H. Vliegen, die
naderhand een der leidende figuren in de SDAP zou worden. De
Volkstribuun was een van de regionale bladen die, naast Recht
i~oor Allen, officieel orgaan van de SDB waren en waarvan de
redacteur telkenjare door het SDB-congres werd benoemd.b~
Nadat in 189~} mede op inítiatief van Vliegen de SDAP was opge-
richt, noemde het blad zich niet langer Socialistisch, maar Sociaal-
Democratisch. In 1897 werd De Volkstribuun opgeheven, omdat
Vliegen te Rotterdam werd opgenomen in de redactie van het toen-
malige partijorgaan De Sociaaldemokraat.

Inhoudelijk probeerde De Volkstribuun zich aan te passen aan
de rooms-katholieke streek waarin zij verscheen: "een zeer moei-
lijk gewest".6' Vliegen besprak en bestreed bijvoorbeeld uitvoerig
de pauselijke encycliek Rerum Novarum en hij schreef veel mora-
listische stukken, bedoeld om de arbeiders erop te wijzen hoezeer
het kapitalisme hen tekort deed. bb De Volkstribuun was dan ook
vooral een colportage-orgaan,b' bedoeld dus als een middel om
propaganda te maken voor het socialisme.

Voor wat betreft Breda is De Volkstribuun interessant, omdat
er vanaf 1892 van de hand van een correspondent regelmatig
stukjes verschenen over plaatselijke toestanden en gebeurtenis-
sen. Ook de activiteiten van de Bredase socialistische bewegingen

zijn er grotendeels uit te reconstrueren. Wie als correspondent

achter het meestal gebruikte pseudoniem 'D' schuilging, is onze-
ker. Waarschijnlijk was het de h1~lA-leraar D.H. l~leijer, maar
misschien bediende ook de journalist G.L. Janssen zich van het
pseudoniem, hoewel deze zelf beweerde in die tijd onder de naam
Zondig Paterken te hebben gepubliceerd.bs Het spreekt dat juist
de artikelen over Breda het blad aantrekkelijk maakten voor col-
portage in de stad. Nadat in het voorjaar van 1892 de eerste

6~) Ue Vrankrijker, Flet u~errer:de ieoord, 69-70.
~s ) u. ic. , 90.
`'`') a.u~.. 69-70, vgl. 82-83.
6'') a.u~., 91.
ba) Na Ue Volkstribuun van 11 november 1893 ~~~erd niet meer met 'U' Retekend onder de
Bredase correspondenties, tenvijl M19eijer ~olgens het be~olkingsregister op 12 december
1893 uit Breda ~ertrokken ~cas. Zie omtrent ~leijer en Janssen par. 3-d.
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aflevering van 'Uit Breda' in De Volkstribuun verschenen was,
meldde de correspondent:

"Uat was me een drukte hier en daar, toen verleden week de
Volkstribuu~n ontvangen en gelezen was! Wie zelf geen exem-
plaar had gekregen, werd door den een of ander in de gele-
genheid gesteld er kennis mee te maken".e~

1~Ien kan wel vermoeden dat de aantrekkingskracht meer op sen-
satiezucht, dan op echte belangstelling voor socialistische ideeën
berustte.'" De verwachtingen die de schrijver had van de invloed
van de verspreiding van De Volkstribuun in Breda, kan men dan
ook moeilijk anders dan als naïef optimistisch duiden. Correspon-
dent 'D' meende namelijk dat heel Breda binnen korte tijd van het
blad en haar doelstellingen kennis zou hebben en dat dan, als
vanzelf, de onderdrukten de ogen open zouden gaan. Lelfs on-
danks de slaapwekkende invloed van de conservatieve en liberale
theorieën en van de berusting predikende kerkleer zou het socia-
lisme in Breda meer en meer doorklinken, zo meende 'D'.

"Waar dit eenmaal is doorgedrongen, daar vervult het den
armen lijder met nieuwen moed om te leven; zijn vroeger
dof oog schittert weer; hij gevoelt het, hoe onrechtvaardig
het is, dat enkelen in weelde en overdaad kunnen leven,
omdat men anderen te weinig geeft; de hoop wordt bij hem
levendig, dat zijn kinderen denzelfden lijdensweg niet meer
zullen behoeven te bewandelen; hij wekt zijn lotgenooten op
om zich krachtig te vereenigen en eindelijk laat hij fier, met
opgeheven hoofde, de kreet hooren: 'Ook ik wil met vrouw
en kinderen als mensch leven; ook ik wil mijn aandeel in
wat het leven voor goeds en schoons te genieten geeft; ook i k
wil voldoende voeding voor lichaam en geest in ruil voor
mijn arbeid!'. .. Wij leven dus in de stellige verwachting,
dat onze arbeid niet vergeefsch zal zijn, dat ook Breda eer-
lang deel zal gaan nemen aan den heiligen strijd onzer
dagen".'t

69) De 1~olkstribuun, 26 maart 1892.
"') Franssen, De Bossche ~rbeider, 51 ~, vgl. ~ iZ.
'~ j De l olkstrilnia~t. 26 maart 1892.
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Een maand later lijkt het enthousiasme al danig bekoeld wanneer
men, wederom van de hand van 'D', leest:

"Arbeiders, kleine burgers van Breda! ~Vaarom zijn er zoo
weinigen onder u, die den strijd mede hebt aangebonden,
den heiligen strijd voor vrijheid en recht~ Zegt, is het soms,
omdat gij het zoo bijzonder goed hebt? Is de toestand hier
zooveel beter dan in andere plaatsen? Of laat ge u nog steeds
bang maken voor den naam socialisten?" '~

Ongeveer anderhalf jaar lang schreef 'D' met regelmaat een kolom
in De Volkstribuun vo1.73 Het waren meestal algemene beschou-
wingen over de glorieuze toekomst van het socialisme (soms in de
vorm van een polemíekje met de plaatselijke pers) of beschrijvin-
gen van misstanden in Breda, zoals het ontbreken van waterlei-
ding en de dreiging van een cholera-epidemie. In mindere mate
bieden de stukjes informatie over de ontwikkcling van socialisti-
sche of verwante bewegingen in Bi~eda. Uit dit laatste spreekt
~~eer het typische propagandakarakter van De Volkstribuun:
mensen moeten allereerst overtuigd worden van de heilzaamheid
van het socialisme en de verderfelijke gevolgen van het kapita-
lisme.

Na het vertrek van 'D' verschenen in De Volkstribuun nog
slechts incidenteel bijdragen uit Breda. Pas later, van april 1896
tot de opheffing van het blad (september 1897), werden weer met
regelmaat, vrijwel wekelijks, correspondenties uit Breda opgeno-
men. "Toch werd ook in de 'slappe' periode in de stad gecolpor-
teerd. Opvallend is dat de colporteurs altijd van elders afkomstig
waren en ook slechts korte tijd in Breda bleven wonen. Colpor-
teurs werden zeker niet juichend de stad binnengehaald! Zo zou
de bekende SDAP'er H. Spiekman bij het colporteren met De

'zj t.a.p., 30 april 1892.
i3) !n het eerste half jaar ~anaf maart 12392 verschijnen de artikelen van 'D' ~rij~~~el om de
week. Vermoedelijk was de frequentie daarna, tot in het najaar 1893, niet veel kleiner.
Zekerheid hieromtrent ontbreekt, omdat de jaarKanR 1892193 can De ~'olkstribuun op het
IISG ~rotendeels ontbreekt.
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Volkstribuun in 189-F te Breda mishandeld zijn. `~` Een andere
colporteur en agent ~~an De Volkstribuun, Eduard SchaKen, die in
de t~~~eedc hclft ~~an dat jaar in Breda woonde, werd in de nerucht-
makende septembermaand (zie subpara~raaf b) door de politie in
de gaten gehouden en onder~~raagd toen hij biljetten uitdeelde
"aan vooral militairen en jeugdige personen uit den ~~~erkenden
stand".'' í1~a Schagen was in 1895 ene P. Hopman eniKe tijd
~erkoper ~-an De Volkstribuun. Uit een advertentie blijkt dat hij
nog meer bladen verspreidde:

"Bij hem zijn verkrij~baar alle Socialistische bladen, bro-
chures, boeken, liederen en gedichten. Abonnementen op
alle ~olksbladen worden aangenomen. Tevens gelegenheid
tot het lezen ~~an Socialistische couranten".ie

Het was o~~erigens juist in deze tijd ( 189-4-1895 ) dat De ~'olkstri-
buun minder spraakmakend was in Breda dan Recht roor Allen.'' De
over~anK van eerstgenoemd blad naar de toen pas opgerichte en
nog zeer kleine SDr1P zal hieraan niet vreemd ~eweest zijn.

Later, in 1896 en 1897, kwam De Dolkstribuun weer meer
onder de aandacht in Breda, hetKeen waarschijnlijk vooral te dan-
ken w~as aan de jonRe onderwijzer ~~'illem van Doorn. Deze ~~~oon-

-~) Spiekman maaku hienan melding toen hij in 1907 een spreekbeurt hield te Brcda.
Bred~sdte Crn~mtrt, 26 auKustus 190Z Ook Vliegen, De D~iger~tad, [1, 382 rcpt ran ecn
dergelijk coonal te Breda. Het is de ~ raaK of romantische herinnerinken tijd en plaats der
Kebeurtenis niet ~ertekenen, omdat cr rond 189-F gecn enkele meldinK tcordt ~emaakt tan
tti~erkelijke mishandeling can een coltwrteur in Breda. lb'el rverd in september 189~1 ene
colporteur Schagen bedreigd, maar de politie beschermde hem; zowel in Recht voor Allen,
als in de Bredase daQhladen ~cerd can dit ~rxir~al uihoerig cerhaald.
-'j G~B, Politiearchief, brief Commissaris can Politie aan de Officier van Justitie, d.d. 1 i
september 189~} fafd. II-~l, inc.nr. 13). lolgens Ue b'olkstribuun tras Schagen agent tan
het blad tan 6 oktober I89~1 tot het eind tan dat jaar.
'bj Dn 1'olkstrrbicaue, 29 december 189~1. P. Hopman staat op de lijst can agenten in het
blad genoemd can 29 december 189~ tot en met I I mei I895. ~'olxens het beeolkinksreKis
ter ~~oonde hij ~an 12 mei I89-1 tot i dcember 189i in Breda op het adres !T~ceedei
~lauritsstraat E92, nu Terheijdenstraat 29.
"j Zie par. 2-b.
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de van ongeveer 1895 tot 1898 in Breda '~ en schreef denkelijk al
regelmatig (hoofd-)artikelen voor De Volkstribuun toen redacteur
Vliegen hem in 1896 voorstelde een serie 'brieven' te starten
onder het pseudoniem 'Zondig Paterken'. Vliegen had duidelijk
verwachtingen van Van Doorn, want hij noemde hem de apostel
van het socialísme voor Noord-Brabant.'y Geleidelijk aan werd
het blad inderdaad weer via colportage in Breda verspreid, terwijl
via gratis proefabonnementen geprobeerd werd abonnees te wer-
ven, met als uiteíndelijk doel aan te zetten tot de vorming van
(sociaal-democratische) organisaties.so Om alle huiver weg te ne-
men konden lezers het blad per post en desgewenst naar binnen
gevouwen ontvangen.~t

In het laatste jaar van haar bestaan, dus tot september 1897,
~-erschenen er in De Volkstriba~un~ behalve de brieven van het
'Zondig Paterken' meer bijdragen uit Breda. Naast een enkele
ingezonden brief van 'Een Smid', een 'Bredasche Werkman' en de
soldaat 'Jan Kanon', zond waarschijnlijk F.P. Oudens uit Etten-
Leur onder het pseudoniem 'Yo Qu Soy Contrabandista' veelvul-
dig brieven uit Breda.~` In enkele der laatste nummers van De
Volkstribuun verscheen nog een brief van het 'Zondig Frater-
ken'.~3 Zoals gezegd, in september 1897 hield het blad op te
bestaan, omdat haar redacteur overging naar De Sociaaldemokraat,
die te Rotterdam verscheen. Uok de plaatselijke corresponden-

'"1 IISG l~leine pe,rsoonsarchieven, ~1'. can Docxn, brief can zijn broer Chr. A. van
Uaxn d.d. 20 september 1959 aan E. `'ermcer. 4'olKcns dezc brief promoveerde ~1'illcm
can Da~rn, ueboren in Iti; 5. naderhand in dc Engelse taal en letterkunde en was hij uok
actief als dichter en schrij~er. ` a zijn Bredascjaren ~~as Van Doorn voor zocer bekend
niet meer betrokken bij de scxialistische be~ceKink. In de besolkingsreKisters ontbreken
ReKevens omtrent tijn cerblijf te Breda.
79) t.a.p., brief ~~~.H. Vliegen d.d. 7 januari 1896 aan W. van Doorn. Tot eind I894 had
onder hetzelfde pseudoniem in Ue ~`olkstribuun Keschrecen G.L. Janssen.
""j De b'olkstribuur:, ~ september 1896.
"i~ t.a.p.
aZ) Van 1'o Qu Soy Contrabandista staan hoofdartikelen in De Volkstribuun, 20 juli 1895
en 12 september 1896. Vanaf 3 oktober 1896 verschenen eniRszins onreKelmatig zijn
briecen uit Breda. op Rrond can de inhoud lijkt de ~eronderstelling gewettiRd dat de
auteur F.P. oudens svas, zie hiertoe haifdst. ~', par. 2-a.
"') De Volkstribuun, 31 juli 189 ï en 21 augustus 189ï. Aannemelijk is dat ook hier 1V. ~ an
Dcwrn de auteur was.
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ties, althans die uit Breda, gingen mee naar dit blad, zij het onder
andere schuilnamen. ~i

Tot slot nog kort iets over de inhoud van de artikelen over
Breda die in de laatste periode (1896-1897) van De Vollzstribuun
verschenen. Het Zondig Paterken richtte zijn kritische pen op
allerlei situaties en gebeurtenissen in Breda. Hij klaagde bijvoor-
beeld over het gebrek aan kosteloze openbare scholen en het
slechte onderwijs dat volgens hem op de katholieke scholen werd
gegeven.~' Een andere keer stelde het Zondig Paterken het incon-
sequente stemgedrag van een gemeenteraadslid aan de kaak en
kritiseerde hij de afbraak door de gemeente van huisjes die plaats
moesten maken voor dure herenhuízen.sb Voorts uitte hij eens
zijn bedenkingen ten aanzien van de uitbundige viering in Breda
van het verjaarsfeest van prinses 'Willemientje'.s' Een dikwijls
terugkerend onderwerp van het "grijnslachen" Hs van het Zondig
Paterken vormden de toestanden op bedrijven. Toen bijvoorbeeld
een jongen op de fabriek van Frans Klep (De Etna) bij zijn werk
enkele vingers had verloren, was zijn sarcastische reactie dat het
wel eigen schuld van het slachtoffer moest zijn geweest gezien de
mooie fabriek van Klep met haar veilige machines en hoge
lonen. gy

De meeste kritiek en de venijnigste spot bewaarde het Zondig
Paterken voor de R.K. Volksbond en zijn voorzitter W.C. Men-
tink. Zo werd de Volksbond verweten, dat hij zich totaal onver-
schillig betoonde voor het kiesrecht, alsook dat hij werkstakingen
ongeoorloofd vond. Het Zondig Paterken vroeg zich af, hoe de
leden van de bond dan toch in vredesnaam tot verbetering van
hun toestand wilden geraken.y"

e') In De Volkstribuun, 14 augustus 1897 kondigt Yo Qu Soy Contrabandista aan dat hij in
De Sociaaldemokraat zal gaan schrijven; het pseudoniem is hierin echter nooit gebruikt.
ei) De Volkstribwnr. 11 juli 1896.
ab) t.a.p., ]Z september 1896.
a') t.n.p., í september 1896.
88j t.a.p., 3 april 1897.
s9) t.a.p., 2í april 1896.
~j t.a.p., 16 mei 1896.
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1~Iocht deze kritiek op de Volksbond nog vrij zakelijk genoemd
worden, voorzitter l~Ientink werd vaak ronduit belachelijk ge-
maakt. Toen er bijvoorbeeld eens een fotografisch portret van
l~lentink in een etalage in de stad hing, schreef het Zondig Pater-
ken spottend dat het volk er zich aan vergaapte en bewonderend
uitriep: "Liet, onze grote i~~lentink'.y' Een en ander liet het slacht-
offer waarschijnlijk niet geheel onberoerd, want hij maakte er
kort daarop gewag van "dat hem de eer is te beurt gevallen door
den bekenden schrijver in de Volkstribuun te worden aangeval-
len", waaruit volgens hem overigens slechts de nijd en de afgunst
ran de sociaal-democraten op de Volksbond sprak. y`' Op zijn beurt
liet het Zondig Paterken weten, dat zijn duivelenstaart van ple-
zier had gekruld waar í~lentink hem 'den bekenden schrijver'
noemde. Voor het overige was het volgens hem een vergissing te
menen, dat de Volksbond zélf nijd en afgunst opwekte; de bond
leverde immers veel stof tot schríjven, voegde hij er ironisch aan
toe. De sociaal-democraten mochten volgens het Zondig Paterken
wél jaloers zijn op de mooie vergaderruimten die de Volksbond
telkens ter beschikking kreeg.y3

Het Zondig Fraterken, onmiskenbaar een voortzetting van het
"Londig Paterken, trok alle registers open, toen 1~~lentink blijkbaar
eens een zandhok op de l~lachinefabriek Breda, waar hij als ploeg-
baas van de modelmakers werkte, als een soort privé-toilet had
gebruikt en daarvoor door de directeur was bestrafL Op uiterst
spottende toon veronderstelde het Zondig Fraterken, dat i~lentink
een aparte behandeling zou nastreven en kennelijk "in de ure van
benauwdheid'~ niet van dezelfde "geheime plaats" als andere ar-
beiders gebruik wenste te maken. Aan de Volksbond en zijn naar
achting strevende voorzitter droeg het Zondig Fraterken een ge-
dichtje op over de anti-socialístische~ houding van de bond:

"~~ t.a.p., 29 augustus 1ti96.
~'j ~~'iei~lre Breríasche Coincort. 23 september 1896, alsmede inEormatie uit onderzcek ,~1.
Laenen.
~'I De 1'o]kstrihuaia, 3 oktober 1896.
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"Uat hij ~~er~;a, die, diep verbasterd,
Uen Roomschen ~~'oddenbond miskent,
"Lijn doel en strckking sncxxi helastert,

l:.n spot met hcm, den President!
Hij le~~e ~~cxtrt, de ruige rooie, -

~'ex~r ons is hij ~oortaan een dooie!
~~'i.j schu~~~en hem, den bcx~zen aap!

Ïijn naam, en ~~aar hij ~tie~rd geboren, -
't lijn ~~loeken in onze ezelsooren:

~~~e~! met zcxr'n stinkend, schurftig schaap!" y~`
In de bríeven ~~an '1'o Qu So}~ Contrabandista~ k~~~am veelal het-
zelfde soort onder~~~erpen als in díe van het 'Londig Paterken aan
de orde, zij het dat de toon meestal aanzienlijk minder scherp
was.
In ~~-eer~~~il ~~an het besef dat sorialistische propaganda de be~~ol-
kin~ vaak afstocrtte in plaats van aantrok, sprak uit de brieven van
beide auteurs dik~~~ijls de hoop, dat er in Breda een st~rke arbei-
dersbe~~-eging zou ontstaan, met name in de ~.orm ~~an een afdeling
ran de SUr~P.

"Eens zal men op een goeden dan hier merken, dat er in
Breda 'n sterke afdeeling van cíe S. U. A. Y. is ontstaan, en
dan zal men zich verwonderen, hoe die er is gekomen. Uie
dag zal een dag des triomfs zijn ~oor 70 N U( G
P~ITERI:E1~".y'

Bij het ~.erwer.enlijken ~~an deze optimistische ~er~~achting~n r.a-
gen de auteurs ~an de stukjes uit Breda ecn belanKrijke rol ~~~ey.,~c-
legd vcx~r Ue Volkstribuzcn. Uoor het blad telkens te lezen zoudc:n
de arbeiders zich goed kunnen informeren en, zo ~~~erd ~ehoopt,
aldus ~~oor het socialisme gewonnen kunnen ~ti~orden:

Y;) i.U.~.. ~~ :iUkUStUí ~i)yÍ.

"sl t.n.p.. ~ juli en 3 riktober 1896.
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"~'rije mannen, zoudt ge u bukken
~~'oor gezag en priesterdom?

Scheurt die vaandels toch aan stukken
Van verdeeldheids reuzendrom!

Knechtschap veracht!
Vrijheid, vrijheid geeft kracht!" y~

b. Recht voor Allen

Hiervoor is beschreven, dat De Volkstribuun tot 189-F een offici-
eel, zuidelijk SDB-propagandaorgaan was, maar dat het blad zich,
met het merendeel der regionale bladen, na de oprichting van de
SDAP aan laatstgenoemde partij verbond. Recht roor Allen was en
bleef daarentegen hét landelijke blad van de SDB en na de breuk
in de beweging in 189~4 werd het toonaangevend in de SDB.y' Uok
in Breda was deze verschuiving merkbaar: vanaf inedio 189~4 was
het bovenal Recht voor Allen dat de aandacht alhier wist te trek-
ken, zowel door artikelen als door straatcolportage. Dat zou overi-
gens niet lang duren, want in 1896, toen het Zondig Paterken zijn
serie brieven in De Volkstribuun startte, werden de rollen voor wat
betreft Breda weer omgewisseld.

Vócír 1894 deed Recht voor Allen nauwelijks ~an zich spreken in
Breda. Tot aan het begin van de jaren negentig was er hier nog
geen als zodanig herkenbare socialistische beweging; voor zover
van socialisme sprake was, hulde het zich in de schutkleur van de
NBvAKS. Een blad als Recht voor Allen, en trouwens ook wel De
Volkstrihuun, zal tot dan hooguit door een enkel belangstellend
individu gelezen zijn, en waarschijnlijk nog min of ineer stiekem
ook. Bovendien was het verschijnsel van colportage met 'opruien-
de' lectuur in de jaren tachtig nog ongehoord in een stad als
Breda. Pas in 1890 wordt voor het eerst melding gemaakt van
colportage met Recht voor Allen onder arbeidcrs van de 1~9achine-
fabriek Breda. De plaatselijke pers schreef hierover dat de werk-

~) t.a.p., 13 februari 1897.
97) vgl. Van Horsssen en Rieneld, De SDB, 11, in TSG, Ill, nr. 7, 38-39.
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lieden in de duisternis misleid waren en dat de colporteur zich
maar beter niet meer kon laten zien.ys Toen nadien in de jaren
1892-189-F een socialistische beweging in Breda van de grond
begon te komen, was inmiddels De Volkstribuurt op de voorgrond
getreden. Dit blad was im~ners naast Recht noor Allen een officieel
SDB-orgaan, dat zich bij uitstek richtte op de regionale propagan-
da. Dat Recht voor Allen niet voor het midden van de jaren
negentig publiekelijk de aandacht kon trekken, hing wellicht ook
samen met de scherpe toon die het blad meestal aansloeg. Blijk-
baar moest men in Breda eerst via de wat gematigder Volkstribuun
enigszins aan socialistische propaganda wennen, alvorens zelfs
bescheiden verspreiding van de agiterende lectuur van Recht noor
Allen mogelijk was (de reacties in de stad komen hierna nog aan
bod).

Recht voor Allen was het blad van de belangrijkste Nederlandse
socialistische voorman van de jaren tachtig en negentig van de
vorige eeuw: Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Deze ex-predi-
kant, die zich via het parlementair socialisme uiteindelijk ontwik-
kelde tot anarchist, was de oprichter (1879) en redacteur van
Recht voor Allen. Het ontwikkelde zich al spoedig tot een agerend
blad, dat tegen klassejustitie en kapïtalisme schreef.9y Nadat eind
1883 Recht voor Allen officieel het 'Orgaan der Sociaal-Demokra-
tische Partij in Nederland' was geFVOrden, werd het blad een
voornaam propagandamiddel, dat met name door rellen rond col-
portage aandacht op zich vestigde. ~o" Dit culmineerde in 1886 in
de veroordeling van Domela Nieuwenhuis wegens een (niet door
hem geschreven!) anti-koningsgezind artikel en in de al gesigna-
leerde 'oranjefurie' ter gelegenheid van 's konings verjaardag in
februari 1887. "" Nlen mag wel aannemen, dat zeker in een stad
als Breda door dergelijke geruchtmakende episoden velen met
socialistische sympathieën ervan weerhouden werden zich open-
lijk te bekennen tot de sociaal-democratische beweging. Na deze

vKj Bredasel:e Courant, 16 januari 1890.
`") De Vrankrijker, a.ic., 3ï-~10.
iuo) a.u'., ~4~.

~"~) a.u., ~0-i2; ~gl. pae 1 b, nnU[ ii en i8.
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roerige jaren luwde de aandacht voor Recht 2~oor Allen enigszins,
mede door de opkomst van regionale bladen als De 1~'olkstribt~un in
í~~Iaastricht en De Toekornst in l~Iiddelburg.

Zoals reeds aangegeven, werd Recht tioor Allen na de scheuring
van de socialistische beweging in 189-F weer het meest vooraan-
staande blad. Dit vond zijn oorzaak vooral in het feit dat het
merendeel van de leden van de 'oude' SDB trouw bleef aan Dome-
la Nieuwenhuis. Pas geleidelijkaan verminderde de aanhang van
de Bond (in december 189~ omgedoopt in Socíalistenbond: SB),
terwijl de nieuwe SDAP meer naar voren trad. Waar echter de
eerste breuk Recht voor Allen een impuls had gegeven, met name
in cle regio zoals Breda, daar betekende de tweede breuk vrijwel
het einde van het blad. In december 1897 scheidden namelijk de
Vrije Socialisten, oftewel anarchisten, met Domela Nieuwenhuis
zich in groten getale van de SB af en hct nieuwe blad De Vrije
Socialist (vanaf april 1898) overvleugelde meteen Recht noor tlllen.

Deze ontwikkelingen zijn ook af te lezen aan de betekenis van
Recht ioor Allen voor Breda. Vanaf september I89~4, dus onmid-
dellijk na de oprichting van de SDAP, verschenen er correspon-
denties vanuit Breda in het blad en ook in de jaren daarna werd er
met grote regelmaat ruim plaats gemaakt voor een rubriek als
'Bredasche praatjes'. Vanaf april 1898, toen De Vrije Socialist
begon, werd in en over Breda niets meer van Recht voor Allera
vernomen. In de jaren dat Recht voor Allen interessant is voor
Breda, kwam het driemaal per w~eek uit (rond I890 kon het enkele
jaren als dagblad verschijnen). "''` Op een enkele uitzondering na,
werden berichten uit en over 'de provincie' steeds in het zater-
dag~zondagnummer geplaatst, zodat dit zich speciaal leende voor
verspreiding aldaar. Net als bij De ~'olkstri~uun gebeurde dat in

Schouten, a.ir., 13-1.
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Breda toch voornamelijk via enkele verkoopadressen, I"; terwijl
echte straatcolportage met Recht i~oor Allen alleen incidenteel
wordt gesignaleerd. In de zomer van 189~4 bracht dat laatste nogal
wat opwinding teweeg in de stad.

In het begin van de jaren negentig kwamen kloppartijen op

socialistische colporteurs in Nederland meer voor, in enkele ge-

vallen zelfs met dodelijke afloop, "'~ en in 189~ was de vijandschap
tegen socialisten op een hoogtepunt gekomen.l"' Internationaal
trok in augustus van dat jaar een proces in Parijs tegen anarchis-
ten sterk de aandacht 116 en zelfs ín een provinciestad als Breda
was waakzaamheíd tegen anarchisten ('bommengooiers') kenne-
lijk geraden. Nlen liet van hogerhand ( ministerie, Procureur Ge-
neraal) foto's van (internationale~j anarchisten langs Commissa-
rissen van Politie circuleren, alsmede geheime aanschrijvingen

m. b. t"het plegen van aanslagen met bommen". "''
In Breda was de spanning ertra groot door het bezoek dat de

dan aanstaande koningin Wilhelmina en haar moeder, koningin-
regentes Emma, op 25 september in 189~4 aan de stad zouden
brengen. lle Volkstriba~zan schreef:

"Breda krijgt een bezoekje van één dag van de beide dure
dames, die daardoor de heele stad in rep en roer hebben

gebracht. Er wordt gewerkt, gebedeld, geschreeuwd om

versieringen en andere poespas. De gemeenteraad stemde

"'3) P. Hopman, zie nait i6, trad beqin 189~ oni;etwijfeld iwk op als agent ~~an Reclrt roor
Aller:, 23 en 2-1 februari 1895. ~len kon zich bij hem als lid ~an de Socialistenbond
aanmeiden. Na hem was J. Baylé enige tijd colporteur ~~an Recht eoor Allen en andere
socialistische bladen, G~1B, Politiearchief, brief d.d. 8juli 1395 (afd. ll-~I, inc.nr. ISi.
totdat begin juli 189~ cijn 'lokaal' cernield a erd, zíe hiencwr par. 3-c In 1896 ~cas Recht
voor Allen cerkrijgbaar bij een niet nader bekend persocm die aan Gassstraat 638 scamde,
Recht i~oor Allen, 23 mei 1896.
""j van Horssen en Rietveld, t.a.p., ~2.
""j Domela ~ieu~cenhuis, 1'un Christen tot ar:archist, 102.
~"bj Constandse, rlrmrc{:isrne rau de daud, hfdst. ~'.
'o' Í GAB, Politiearchief, brieven Commissaris ~an Politie Breda aan collega te Bergen op
Icxrm, d.d. 15 en 22 september Iti9-4 (afd. II-~I. inrnr. 13j.
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een krediet van f 10.000,- voor de versiering der stad!
Daarvoor heeft men wel geld." "'8

Twee weken voor de grote dag was de nog kort in Breda gevestigde
socialist Schagen door de politie ondervraagd; in de vorige para-
graaf werd dit reeds aangestipt. Terwijl de politie hem echter
kennelijk niet belette zijn propaganda voort te zetten, kreeg hij
het vóór en na de komst van de ' dure dames' nog z~a~aar te verdu-
ren van de bevolking. Het colporteren met Recht voor Allen in de
Bredase straten enige weken voorafgaand aan de feestdag "'9 had
de gemoederen van een deel der burgerij waarschijnlijk nogal
geprikkeld. Op de zaterdag voor de hoogtijdag verspreidde Scha-
gen het vlugschriftje Een koningin en haar moeder, een uittreksel
uit ~lultatuli's ' Vorstenschool'. Omdat hij daarbij gevolgd werd
door "eenige razende bourgeois", nam de politie hem ter bescher-
ming mee naar het bureau; na een lang gesprek met de inspecteur
werd Schagen weer vrij gelaten. Díezelfde avond ging hij echter
weer op pad en in een oogwenk had hij, volgens eigen zeggen, wel
vijfh~nderd mensen achter zich aan; enkele burgers zouden geld
hebben uitgedeeld, opdat men hem met stokken te líjf zou gaan en
met stenen zou gooien. De massa probeerde Schagen ' Oranje
Boven' te laten schreeuwen en toen hij dit weigerde regende het
slagen. Ontzet door enkelen riep hij, op de Grote Nlarkt aangeko-
men, de hulp in van de politie, die hem andermaal in bescherming
nam.'t~ Het oordeel van Schagen over de politie mag opmerkelijk
worden genoemd:

~"nl De 1 olkstribuun. 22 september 189~. Volgens de raadsnotulen d.d. 17 november 189~4,
384; 4'erslag nan de Geneeente Breáa 1894, 126, bedroeg het krediet f 9W0,- voor "recht-
streekse kosten".
'~j ~'olgens De 1 olkstribuun, 2~ augustus 189d, had "onze partijgenoot Schagen uit Fra-
neker" zich gevestigd te Breda en de zaterdag tevoren voor 't eerst gecolporteerd. Daar-
naast blijkt uit de berichten in de Bredasche Courant. 23 september 189~1; de Nieuive
Breciasche Courant. 3 oktober 189~4 en Recht roor rlllen, 29-30 september 189~{ dat steeds
een en dezelfde colporteur aan het scerk was. i~len kan hierbij veronderstellen dat Schagen
na de oprichting van de SDAP, 26 augustus 189-1, Recht voor Allen prefereerde boven De
~'olkstribuun.
""j Persoonlijk verslagdoor'C ~- colporteur?~, in Recht roor Allen, 29-30 september 1894;
vgl. Bredasche Courant, 23 september 189~1. ~
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"i~loge men op de politiebureaux in Holland soms liederlijk
mishandeld worden, hier heb ik zelfs aangenaam met de
agenten zitten praten en zij toonden zich humaner dan hun
noordelijke kollega's. Toen het volk afgezakt was, bracht de
politie mij nog een eind weg, opdat men mij geen last zou
veroorzaken". "'

De grote dag van het koninklijk bezoek brak aan. I-Iet enthousias-
me van de inwoners was zo groot, dat elke socialistische wanklank
bij voorbaat uitgesloten cvas. Uit de dagbladen van die dagen blijkt
niets dan de grootste eerbied voor het vorstenhuis. In een verga-
dering een paar dagen naderhand deed de ere-voorzitter van de St.
Josephkring, een gezelligheidsvereniging voor katholieke arbei-
ders, verslag van het koninklijk bezoek en na een aanhankelijk-
heidsbetuiging aan het koningshuis riep hij begeesterd uit:

"Laat dan de roode vlag maar zwaaien,
Wij geven kloek elkaar de hand;

Wij volgen bij al 't oproer kraaien
Alleen de vlag van 't vaderland". "`

Volgens de verslaggever van de Niez~we Bredasclae Courant had de
St. Josephkring aldus "in onze dagen van wanorde" haar liefde
voor het koninklijk gezag weer bewezen.

Het laat zich raden dat in deze sfeer colportage met socialisti-
sche bladen opnieuw rellen zou uitlokken. Toch probeerde Scha-
gen het kennelijk nog een keer. Een week na de eerste kloppartij
werd hij prompt aangevallen en míshandeld en men wilde hem
zelfs in het water van de haven werpen.13 Ook nu weer werd de
colporteur door de politie ontzet. "~ De Nieuwe Bredasche Courant

~~~ j Recht roor Alleu. 29 30 september 189-4.
"`) ~1'ieuu~e Bredasche Courma. 3 oktober 189-1. Een jaar eerder had deze ere-voorzitter
t.g.v. de viering van het tweede lustrum van de St. Josephkring zijn rede met hetzelfde
vers afgesloten, t.a.p., I november 1893.
13) t.a.p., 3 oktober 1894. Ook Brok, a.u~., 192 noemt, zonder datering, het voorval dat
een center van Reeht voor Allen in de hacen werd gesmeten; het lijkt welhaast zeker dat
het om dezelfde gebeurtenis ging. ~'isser, Ur. Jan van den Brink, socialist in priestertaig,
in Jaarboek 'De Chanjeboone', `X1~'. 6i-9-I, heeft dit met onjuiste bronvermelding ocerge-
nomen, t. a.p. , 71, noot 13.
"') Nieuu~e Bredasche Courant, 3 oktober 189~1. Over beide opstootjes rond de colporteur
van Recht voor Allen is geen informatie aamvezig in het politiearchief.
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vond het laf dat men met meerderen één man te lijf was gegaan.
1~9en moest volgens de krant gewoonweg Recht voor Allerz niet
kopen: "Dan zal van zelf blíjken dat de socíaal-demokratie in
1~'oord-Brabant geen vruchtbaren bodem vindt". "'

Na deze gebeurtenissen vonden er in de volgende jaren geen
opvallende incidenten meer plaats, op één belangrijke uitzonde-
ring na: de vernieling in 1895 van het volksbierhuis 'De Toe-
komst', waarover meer in paragraaf 3, sub c Onduidelijk is of de
burgerij de colporteurs hun gang maar liet gaan, of dat er veilig-
heidshalve niet of weinig gevent werd. In ieder geval werden de
socialistischc bladen wel via vaste verkoopadressen verspreid. "`'
Men mag ook aannemen dat Recht voor Allen in Breda gelezen
werd door niet-socialisten, louter uit nieuwsgierigheid naar de
vaak prikkelende stukken over misstanden of schandaaltjes die de
onbekende auteur op enigerlei wijze in de stad oppikte. Tot slot
enkele voorbeelden hien-an:

Een vishandelaar werd met zijn twee knechts beschuldigd
van brandstichting. Terwijl de knechts door de Bredase
straten, onder de ogen van het publiek, door de politie wer-
den opgebracht, werd hun patroon in een rijtuig naar de
gevangenis gereden. Klassejustitie, stelde de correspondent
~ ast. ~ ~'

De Gemeentelijke Gezondheidscommissie zou in 1895 geen
onderzoeken hebben ingesteld. Volgens de correspondent
van Recht voor ~llen zouden " de heeren-niet-arbeiders" van
de commissie alleen iets ondernemen bij een epidemie, zoals
bij de cholera ( in 1892 - CtT), "doch dan ook alleen omdat

de bourgeois voor eigen gezondheid beducht raakt". "s

De losbandigheid, de drankzucht en de uitspattingen die de

~~;~ r.a.p.
16) De l'olkstrrbiAUn. 21 augustus 189ï.
"') Iiecht roor Alle~~. 5-6 december 1896.
'~R) t.a.p., 1~-16 auKusws 1896.
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kermis telkenjare met zich meebracht, w~aren de schrijver
van de 'Bredasche praatjes' een doorn in het oog. Natuur-
lijk, ook de armen, "hun die zoo weinig genot kennen",
rnogen wel eens een verzetje hebben, erkende de correspon-
dent. Zijn verwijten richtte hij vooral tot "de moordenaars
van het hooger bewustzijn in den mensch, tot hen ~~~ier
schuld het is, dat de arme bevolking geheel vervreemd van
genotsmiddelen, gehoorzaamt aan dierlijke hartstochten,
omdat zij 'toch ook wel eens wat mogen hebben!' ". "y

Een patroon dwong zijn knechts (passementswerkers) brood
bij zijn schoonzoon te kopen. Deze verplichte winkelnering
was een der staaltjes van uitzuigerij door patroon í~~lol, die,
aldus de auteur, ook een van zijn knechts zou hebben verbo-
den elders wat bij te verdienen om zijn "hongerloon" (f 1,20
per dag) aan te vullen.'~"

Het bestuur van de vereniging 'Bredasche r~rmenzorg' gaf
zeer oppassende mannen die door haar ondersteund cver-
den, gelegenheid als schoenpoetser te werken om hen zo
"een eerlijk stuk brood te verschaffen". De auteur van de
'Bredasche praatjes' rekende in Recht voor Allen voor, dat
zo iemand f 1,20 per w~eek zou kunnen verdienen. Belache-
lijk meende hij en hij vervolgde met de klacht en oproep:
"O! arbeiders, hoe lang zult gij nog den spot met u laten
drijven? Nadat gij den bourgeois hebt helpen vetmesten, wil
men u een paar centen terug laten verdienen, door de schoe-
nen te poetsen van hen die de oorzaak zijn van al uw leed!
Leest en onderzoekt onze bladen en brochures, en gij zult
tot de overtuiging komen, dat gij recht hebt op nuttiger
arbeid, dat gij recht hebt u aan denzelfden disch te scharen,
waarom zich thans de rijke nietsnutters schikken, ín één
woord, dat gij recht hebt op een menschelijk bestaan".'Z'

~w) t.a.p., 8-9juni 1895.
~Z") t.a.p.. 2 Éebruari 1895.
~Z~j t.a.p.. 12 januari 1895.
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~ 3. De socialistische beweging irz de eerste helft
van de jaren negentig

In de voríge paragraaf over de socialistische pers is al duidelijk
geworden, dat in de jaren negentig het socialisme eindelijk enige
voet aan de grond begon te krijgen in Breda. De beweging onder-
nam daadwerkelijk pogingen om, anders dan in voorgaande jaren,
ook de arbeidende bevolking voor zich te winnen. Via de propa-
gandabladen zette zij haar beginselen uiteen, terwijl zij door het
vormen van (weliswaar kleine) organisaties concreet gestalte be-
gon te krijgen. Juist dít laatste deed echter de burgerij beseffen,
dat het socialisme in Breda geen gedachtenspinsel was. We zien
dan ook, dat deze periode tegelijk het begin was van groeiende
tegenstand.

a. kiesrechtbeweging 1891-189~

Op 12 maart 1891 werd, voor de tweede keer in Breda, een
afdeling van de NBvAKS opgericht.1zz De aanleiding vormde een
vergadering die avond, waar de socialist J.K. van der Veer een
rede had gehouden over 'Algemeen kies- en stemrecht'. De rede
viel zo in de smaak bij het vijftigtal aanwezigen, dat men een
afdelíng oprichtte op initiatief van het gemeenteraadslid De Booy,
dezelfde die zich ook in de jaren 1886-1888 al geïnteresseerd had
getoond in de kiesrechtbeweging. Twintig personen werden lid en
De Volkstribaznn stelde tevreden vast:

"Zoo is dan ook daar een begin gemaakt en het begin, dat is
immers het halve werk!"'Zj

Reclzt voor Allen zag nog meer in het verschiet, namelijk dat Breda
het centrum van een beweging in Noord-Brabant zou kunnen
worden. Het blad spoorde de vrienden uit Breda aan om toegewijd
"'t evangelie der ontevredenheid" te verspreiden ten dienste van

~`"j Gegeaens hierocer in De b~olkstribui~n, 21 maart 1891; Recht roor tlllen, 14-1i maart
1891; de Bredasche Courant 12 en 15 maart 1891.
1Z3) De Volkstribuun, 21 maart 1891.
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het streven het volk uit haar "afgrijselijken toestand" te verheffen

en geluk en recht voor allen deelachtig te doen worden.''~` Uf de
afdeling zelf ook die grootse taak voor zich zag weggelegd, kan
betwijfeld worden, al leek de Bredasche Courant de betekenis van

het gebeuren hoog te schatten gezien het bijna paginagrote verslag

(in extra kleine letter!) van de rede van Van der Veer.'`'' Voor de
socialistische bladen sprak het kennelijk vanzelf, dat kiesrecht-

verenigingen ook de sociaal-democratische beginselen aanhingen.

Deze veronderstelling lijkt zeker voor Breda op te gaan. Zo waren

de sprekers die de Bredase afdeling van de NBvAkS voor haar

openbare (propaganda-)vergaderingen uitnodigde, vrijwel zonder

uitzondering bekende socialisten. Opmerkelijk is ook dat de afde-
ling naderhand opging in de SDB, waarvan in 1892 een afdeling
te Breda zou zijn opgericht.

In de loop van 1891 en 1892 organiseerde de NBvAKS in Breda
een achttal openbare vergaderingen. Behalve Wilhelmina Druc-

ker, die in november 1892 voor een zeer talrijk publiek over

vrouwenkiesrecht sprak,'`6 waren alle sprekers bekende socialis-

ten: ~V.P.G. Helsdingen, ds. W. Bax (2 keer), R. van Zinderen
Bakker, W.H. Vliegen en A.H. Gerhard;1z' laatstgenoemde trad

ook in 1887 al eens op in Breda voor de toenmalige afdeling. Het

aantal belangstellenden dat gemiddeld aanwezig was, kan men
veilig stellen op 80 à 10(l.'`s Politieke tegenstanders waren kenne-

lijk zelden aanwezig en van de gelegenheid tot debat werd dan

ook, tot ongenoegen van de NBvARS-leden, weinig of geen ge-

bruik gemaakt.1zy Na het gesignaleerde verslag van de oprich-

tingsvergadering, deed de Bredasche Courant alleen nog uitvoerig

verslag van de vergaderingen met Helsdingen, ds. Bax en mej.
Drucker.'3o Voor het overige beperkte het blad zich tot aankondi-

~~~Í Recht roor A{leu, I-1-li maart 1891.
~~') órec{asche Courant, IS maart I891; Nieuu.e Bredasche Courant, I~ maar[ 1891.
''61 Bredasche Courant, 10 nocember 1892.
~'') Bredusche Courarrt en De ~'o{kstribrrun 1891 1892, dicerse nummers.
'-a) In de pers~ersla~en van cier der Kenrxmde bijeenkomsten srorden deze cijfers
qenoemd.
1zyÍ De 1 olkstrihuun, 28 mci 1892.
~;~) Brednsche Courant, 16 april, 1 i mei 1891; 10 no~'ember 1892.
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gingen van de diverse bijeenkomsten. De Nieuwe Bredasche Cou-
rant kondigde alleen de eerste twee vergaderingen van de
NBvAKS aan, waarbij van de tvt~eede, die met Helsdingen, ook
uitvoerig verslag werd gedaan.13' Daarna ging het blad geheel
voorbij aan de bijeenkomsten van de afdeling. De Volkstribuun had
dus gedeeltelijk gelijk, toen de redactie beweerde dat de plaatselij-
ke pers de openbare vergaderingen van de afdeling negeerde.13z

De onderwerpen w~aarover zoal gesproken werd, maken duide-
lijk dat de belangstelling naar méér uitging dan louter de strijd
voor algemeen kiesrecht. Van Zinderen Bakker sprak bijvoorbeeld
over 'Onze ellende en de middelen tot beterschap' 13 en ds. Bax
over 'Christendom en socialisme'.13~ Ook waar de titel van een
rede dan nog wel op het algemeen kiesrecht betrekking had, daar
ontwikkelde het betoog zich veelal naar een pleidooi voor maat-
schappelijke veranderingen in sociaal-democratische zin. Zo
sprak ds. Bax in mei 1891 aan het slot van zijn rede 'Waarom voor
alles Algemeen Kiesrecht?' als zijn mening uit, dat allen die het
met hem eens waren, zich zouden bewegen in de richting van de
sociaal-democratische partij. Deze richting zou volgens hem de
rechtvaardigste blijken te zijn en voor de toekomst zou men er het
heil van kunnen verwachten.' i'

Inderdaad bewoog de afdeling Breda van de NBvAKS zich in
socialistische richting. Zoals een oud-Bredanaar zich een jaar of
vijftien nadien herinnerde ' 36 was het algemeen kiesrecht in feite
slechts de vlag om Hof van Holland, plaats van de meeste openba-
re vergaderingen, te kunnen binnenzeilen. Volgens dezelfde bron
waren er ongeveer zestig leden, waaronder, behalve enkele spoor-
wegarbeiders en onderwijzers, aanvankelijk nog weinig arbeiders.
Op grond van de beschikbare gegevens, zoals die terloops in kran-
teverslagen genoemd worden, lijkt dat ledental niet ondenkbaar;

13~) Nieuu~e Bredasche Courant. 8 maart, 12 en l~ april 1891.
132) Ue tolkstribuun, 28 mei en I I juni 1892.
133) Bredasche Couratat. 1~} januari 1892.
13a) t.a.p.. 8 december 1892.
i3s) t.a.p.. 17 mei 1891.
136) ~Veritas~, dan te Nijmegen, in Ue Eerairacht, 10 augus[us 1907.
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in ieder geval moeten het enkele tientallen zijn geweest. ln 1891

bestond het bestuur van de afdeling 13~ uit: voorzitter C. L. van

Koert, handelsreiziger;"s secretaris J. Cock, burgerleraar aan de

1~tiIA;13Y penningmeester ~V.J.N. Severijn, onderwijzer. Laatst-

genoemde overleed begin 1892, 31 jaar oud, en volgens De Volks-

tribz.cun weigerde hij beslist om "op zijn sterfbed zich eene zooge-

naamde bekeering te laten opciringen".'-"' De geciteerde opmer-

king wijst er andermaal op, dat er in de kiesrechtbeweging méér

leefde dan de naam doet vermoeden: socialistísche ideeën en ken-

nelijk ook anti-religieuze gevoelens. Dit gold ongetwijfeld niet

voor alle leden. Het al genoemde lid De Booy bijvoorbeeld stelde

in een der vergaderingen "dat de beweging niets te maken heeft

met het socialisme" en dat hij een evengoed katholiek was als

ieder ander.'~' Aannemelijk is dat hij, net als in 1887 (zie hoofd-

stuk II, par. 1, sub b), de NBvAKS weer spoedig verlaten zal

hebben.
Buiten de al aangehaalde openbare vergaderingen zijn voor wat

betreft de meest actieve jaren van de afdeling in Breda, 1891 en
1892, slechts nog enkele feiten te melden. Allereerst is noe-
menswaard het aanplakken op verschillende plaatsen ín de stad
van 'socialistische' plakkaten, waarin de achturige werkdag werd
gepropageerd. Dat geschiedde tot twee keer toe na een openbare
vergadering van de NBvAKS, op de avond zelf of kort erna.'iz
Hadden de sprekers van buitenaf hierin de hand? Een feitelijk
antwoord op deze vraag is niet te geven, maar welhaast zeker lijkt,
dat de leden van de afdeling zelf nimmer dergelijke vormen van
actieve propaganda bedreven. Het is niet vast te stellen of de
oorzaak hiervan gezocht moet worden in passiviteit van de leden
of in te duchten repercussies.

Van de afdeling is uít haar eerste bestaansjaren voorts nog

13') Brecinscl:e Courn~at, 16 april It391.
13S) Geboren 27 januari I8~y te Den Haag, geen kerkgenootschap.
"~) Zie cerder ocer Cock, par. 3-d.
'aoj De 1'olkstribuun 6 februari 1892: ~gL Brecl{uche Courmu, -! februari 1892.
~a~ ) Breclnsche Courartt, 16 april 1891.
~a~) t.n.p., 22 en 26 maart Ifl91; 23 februari 12393.
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bekend, dat zij in 1891 de Rotterdamse socialist `-V.P.G. Helsdin-
gen kandidaat stelde voor de Tweede Kamer ín het district Bre-
da.'{3 Hij was kandidaat namens de Volkspartij. Deze partij was
noch radicaal, noch sociaal-democratisch en streefde allereerst
het algemeen kiesrecht na; de leden waren echter in hoofdzaak
sociaal-democraten (zoals Helsdingenj en vooruitstrevende libera-
len.'~~ Uverigens behaalde de kandidaat in het hele district niet
meer dan 37 stemmen!'~' Tot slot is nog slechts te vermelden, dat
de afdeling in een motie "volle adhesie" betuigde met een protest-
meeting van de NBvAKS in mei 1892 te Den Haag tegen de
verschuiving van de regeling van het kiesrecht.'~6 Of er onder de
vijfduizend aamvezigen aldaar '``' ook leden uit Breda waren, is
onbekend.

In de jaren 1893 en 189~F werd steeds duidelijker dat de
1`iBvAKS in Breda in feite een dekmantel voor socialistische pro-
paganda was. Ook de plaatselijke pers ging dit blijkbaar beseffen.
Aankondigingen van openbare vegaderingen werden minder opge-
nomen en van verslaggeving was in het geheel geen sprake meer.
Voorzover er wel aandacht werd geschonken aan de activitciten
van de beweging, werd de toon negatief en zelfs vijandig; de lezers
werd nu en dan aangeraden r.ich niet met het socialisme in te
laten. 1~'aar aanleiding van een bijeenkomst in januari 189~4
schreef de ~~'iet~lve Bredasche Courant bijvoorbeeld over een spre-
ker: "Voor hen, die het niet weten, zij medegedeeld dat de heer
Van líol een bekend socialist is".'~s T~wee maanden tevoren was
hetzelfde blad al volstrekt ondubbelzinnig geweest, toen zij een
zeer druk bezochte spreekbeurt van Domela Nieu~~~enhuis afdeed
met de woorden: "~angezien onze courant niet wil medewerken
tot verspreiding der socialistische beginselen, geven wij van der-
gelijke redevoeringen geen verslag". "y Begrijpelijkerwijs werd ín

1i3i t.a.p, -I juni 1891.
~"i Riiter, a.sc., 12.
~'') Bredasche Courant, I I juni 1891.
~ab) De l'olkstribuern, 28 mei 1892.
r"j `'isscher, a.ir., 11~}.
'a") ~ti'iernre Brerlusche Courant, ójanuari 189d.
1i9) t.n.y.. ~ nuccmber 1893.
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Recht roor Allefa en Ue Volkstribuurt dit zwijgen uitgelegd als een
erkenning van de onweerlegbaarheid van de socialistische denk-
beelden.''~

Dat tegenstanders van het socíalisme confrontatie schuwden,

blijkt overigens temeer uit het verla~p zelf van díe avond waarop

Domela Nieuwenhuis sprak. De grote zaal van Hof van Holland

was stampvol en enkelen van de (vermoedelijk) talrijk aanwezige

tegenstanders leken aanvankelijk er op uit te zijn de orde te ver-

storen. Aarzelend gezang werd ingezet: ". .. zakkiesplakken, hi,

ha, ho ... Leve Willem llI", een herinnering aan de spotliedjes

op Domela Nieuwenhuis in 1887. Toen deze echter zijn rede

eenmaal begonnen was, hingen alle aanwezigen, ook de tegen-

standers, aan zijn lippen. Tot de door de socialisten ook nu weer

zo begeerde discussie kwam het niet. Van de aanwezige tegen-

standers - katholíeken, liberalen en anti-revolutionairen - ver-

dwenen sommigen schielijk voor het einde, terwijl van de anderen

niemand durfde te debatteren, ondanks een herhaaldelijke uitno-

diging daartoe. Snerend schreef De Volkstribuutt in een verslag:

"Waar waren ze nu, de helden, die altijd zoo schreeuwen
over opruiers en volksmisleiders? Thans hadden ze de
schoonste gelegenheid om die 'opruierij' en die 'volksmislei-
ding' eens E1ink aan de kaak te stellen en D.N. voor goed in
den hoek te zetten".'''

Behalve van de genoemde Van Iiol en van Domela Nieuwenhuis

waren er in 1893 en 189~F nog door de NBvAkS georganiseerde

spreekbeurten van de al eerder opgetreden Vliegen, alsmede van

de socialisten r1. van Emmenes en J.A. Fortuyn.t''̀ De latere

SDAP-leider mr. P.J. Troelstra sprak in oktober 1893 in Breda

voor de 'Vereeniging tot Afschaffing der Tienden'.'i3 In die tijd

was er namelijk verzet onder boeren uit de Langstraat tegen de

zogeheten tienden, een vorm van belastingheffing, en de socialis-

''oj Recht roor Allen. ~~ no~ember 1893; De 1'olkstribuwi, 1I november 1893.
~S~j De b'olkstribuuu, ll nocember 1893.
~''j Bretiasche Courant, 19 februari 1893; De l'olkstribnun, I juli 1893; Nieuwe Brecíasche
Courant 2 juli 1893; De t olkstrrbuun, 31 maart 189~1; Bredasehe Courant 8 april 189d.
1i3) Nierni~e Bredasche Conrant, 1 oktober 1893.
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tische beweging maakte van die geestestoestand gebruik om open-
bare vergaderingen als die te Breda te beleggen.''~ Onzeker is, of
er ín 189~F (voor het eerst in Breda) een I mei-vergadering werd
gehouden. Volgens een aankondiging in De Volkstribuun zou die
dag mevr. Schook-Haver, bekend in de bewegíng voor vrouwen-
kiesrecht, in Breda spreken,'" maar een enkele verwijzíng uit de
plaatselijke pers doet vermoeden dat de bijeenkomst geen door-
gang had.1i6 Uit vermoeden wordt versterkt door een politierap-
portje, volgens ~~'elk er op de eerste mei 189-} in Breda "geene
betoogingen van werklieden hebben plaats gegrepen".''' Wel
schijnen er die dag feestnummers van Recht voor Allen in de stad
te zijn verspreid. t's Ue afdeling Breda van de NBvAKS zou spoe-
dig daarna ophouden te bestaan en zich aansluiten bij de plaatse-
lijke afdeling van dc SDB.''y Die openlijk beleden socialistische
overtuiging zou nog forse reacties oproepen!

b. Sociaal-Democratische Bond (SDB)~
Socialistenbond 1892-1895

Reeds in 1892 is in Breda sprake van een afdeling van de
SDB.16C Dat was niet erg opmerkelijk, omdat ín de jaren 1891-
1893 door het hele land vele nieuwe afdelingen van de Bond
werden opgericht: het aantal afdelingen steeg van ~5 tot 133,
ten~ijl het ledental eveneens steeg, namelijk van 2000 tot ~500.
Breda had de 6~4e SDB-afdeling binnen zijn grenzen.1ó' Ze gaf

~"i 4`IicRen, a.ir., ll, 3-}(1; 4'isschrr, a.u., 116-I lti. In Ue 1'olkstrihuutr, 22 juli 1893
schreef dc Bredase corresprmdent ' U' ouk os~er het probieem.
's'J Ue 1'olkstribuwr, 29 april 189~1; Therxlora tichtx~k-Hacer uit ,~lmstcrdam ssas met o.a.
lVilhelmina Drucker lid ~an de Vrije l'rouwen-VereeniKinR, Posthumus-van der Gart.
a.u., 96. 99.
''"l In een lijst can ` ederlandse 1 mei-meetings in de Bredasche Couraat, 29 april 1899
~~ordt Breda niet Kenoemd. Volqens de ;~'ietnce Bredasche Courant. 2 mei 189-1, ~~as er Keen
I meibesceRin~ in Breda.
~''1 Gr1B, PolitiearchieE~, brieC d.d. 3 mei 189-! van de C'ommissaris ~~an Nolitie Breda aan

de Procureur Generaal ( atd. II-~}1, im.nr. 13i.
1iel iV`ieutre Bredasche Couraut, 2 mei 189~{.
~'y) De Colkstribuuu, ~ augus[us 189~.
'M') l'an Horssen en Rietveld, De tiDB, 1, in TSG I, 53; Vliegen, a.u~., [[, 296.
16~) ~'an Fiorssen en Bieheld, t.ay., 3o e.c., i3.
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echter geen enkel teken van leven. Vooralsnog werden alle bijeen-
komsten met socialistische sprekers - en vrijwel alle in de vorige
sub-paragraaf genoemde sprekers waren lid van de SDB - georga-
niseerd door de plaatselijke afdeling van de NBvAKS. Aanneme-
lijk is dan ook, dat de SDB in Breda niet meer was dan een
papieren, misschien zelfs geheime afdeling, eventueel met (vrij-
wel) dezelfde ledenlijst als de NBvAKS.

Opvallend is dat, nadat de afdeling van laatstgenoemde bond
was opgegaan in de SDB, het oude propagandamiddel van de
openbare vergadering op een uitzondering na niet meer gebruikt

werd. Zoals in par. 2 sub b beschreven, trokken de socialisten in
Breda in en na 189~ vooral de aandacht door hun colportage met

Recht voor Allen en andere geschriften. Dat er geen propaganda-

bijeenkomsten als voorheen werden gehouden, was waarschijnlijk

te wijten aan het feit dat de socialisten nog slechts bij hoge uit-

zondering in de gebruikelijke zalen (zoals Hof van Holland) kon-

den vergaderen.162 ~laar al in de zomer van 189~ is er sprake van

een eigen lokaaltje, waar vergaderd kon worden en waar de leden
socialistische bladen konden lezen.163 Waarschijnlijk betrof het
hier café De Oude Schouwburg.'6~ Hoe lang dit lokaal als zodanig
gebruikt werd, is niet bekend. In ieder geval was in de eerste helft
van 1895 een ander lokaal het belangrijkste trefpunt voor de soci-

alisten in Breda. Het werd een episode met een onverkwikkelijke

afloop, zoals hierna zal blijken.
Ondertussen werd in december 1894 de SDB omgedoopt in

Socialistenbond. Dit was niet ingegeven door de wens zich qua
naamgeving te onderscheiden van de inmiddels opgerichte SDAP,
maar door het feit dat de SDB door de overheid verboden was. De
Bond had namelijk in 1892 statutair ook gewelddadige methoden
ter bereiking van de doelstellingen goedgekeurd.16' Dat de SDAP
was opgericht - een afscheiding was het nauwelijks te noemen -

16z) Zie noot 136.
16;) Ue 1 olkstribte:vt, - 1 augustus 189-1.
~h~) Recht roor ;lllert, 29-30 september 1894. Net blad schreef een en ander te ondenen
aan een krant in Breda, maar dienaangaande kon niets ~corden aangetroffen.
16iJ ~'an Horssen en Rirheld, t.a.p., IL 8-9.
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had vooral als oorzaak de steeds meer antí-parlementaire weg die
de SDB ~was opgegaan. In 1893 had deze op een congres besloten
om onder geen enkele voorwaarde aan verkiezingen deel te ne-
men 166 en ondanks pogingen een jaar later van diverse afdelin-
gen, waaronder Breda, om het besluit enigszins af te zwakken,167
was de scheiding der geesten in de l~'ederlandse socialistische
beweging definitíeE. En hoewel de jonge SDAP in haar eerste
jaren niet hard groeide, tastten de ontwikkelingen de aanhang van
de Socialistenbond aan; zo daalde het ledental in 1895 tot 25~F0. tba

In Breda ging het echter aanvankelijk nog voorspoedig met de

Socialistenbond. In de eerste helft van 1895 stond er vrijwel elke
week een uitvoerige kolom uít en over Breda in Recht i~oor Allen.
~llerhande, meer of rninder kwalijke bijzonderheden over pa-
troons, kerk, politie en bourgeoisie werden daarin met naam en
toenaam beschreven en men kan zich indenken, dat dit de aan-
dacht trok bij colportage in de stad. ~~i~aarschijnlijk was het de al
eens genoemde P. Hopman die sinds 't begin van dat jaar een
socialistisch lokaaltje in de IV~Iauritsstraat beheerde. tey Breeduit
hingen daar de socialístische bladen voor twee wínkelramen:
Recht roor Allen, De Roocie Duinel, De Arcnrclzist, De Seingever, De
Volkstribuurt, De Voona~aarts; en ze werden kennelijk gretig gele-
zen door de talrijke fabriekswerkers die de Terheijdense overweg

dagelijks passeerden.''t' Het was een "flink, zindelijk leeslokaal,

met lange tafel en zonder verplichte verteríng", waar onder de

talrijke bezoekers ijverig propaganda voor de socialistische ideeën

werd gemaakt.'''
Over het aantal leden en sympathisanten is concreet niets

bekend. Het laat zich vermoeden, dat het er niet zoveel meer

16`') b'lie~en, a.u~., Il, 3~8-3-19.
~`'') SDB, [3eschrijcingsbrief conKres 189-1 (te Uen NaaQ), 9. Hierin ~cerd ~oorgesteld dat

de bond niet zelf aan ~erkiezingen zou meedoen, noch propaKanda daanc~or zou steunen,
maar dat de afdelingen daarin vrij zouden zijn.
"'"~ Visschcr, a.u~., 129.
~ó9) zie par. 2-a en noot ïfi.
~'~j Recht voor Allet:, 1 I-12 juli 189i, o~erQenomen uit De Tijd. In dit bericht staa[ dat
het lokaal "in een fatsoenlijke drukkc buurt" lag, nabij dc Terheijdense ocen~e~.
i;i~ t.a.p..
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geweest zullen zijn als in de tijd van de NBvAI;S, dus waarschijn-
lijk enkele tientallen. Naar het schijnt traden dankzij alle monde-
linge en schriftelijke propaganda langzamerhand wel meer arbei-

ders toe tot de bew-eging. "' Vooral spoorwe~- en fabrieksarbeiders

woonden de socialistische bijeenkomsten bij '' 3 en de aamve-ti~-

heid van eerstgenoemden doet veronderstellen, dat er in de bewe-
ging nogal wat niet-autochtone Bredanaars zaten. Zeker is ook dat

de met name bekende propagandisten - genoemde Hopman en
later J. Baylé - slechts tijdelijk in Breda woonden.

Hoe dan ook, de socialistische bevveging leek in Breda op de
~oede weg. In juni 1895 kon er onder redactie van genoemde
Baylé in Breda zelfs een eigen weekblad voor Noord-Brabant ver-

schijnen: De Annklager,' `~ terwijl het lokaaltje van Hopman ken-

nelijk te klein begon te worden en men naar een grotere ruimte
uitkeek.'" De stemming zat er blijkbaar in en wellicht had het
Zondig Paterken gelijk, toen hij naderhand in De Volkstribuun
schreef dat "het heele kleine troepje ~roode luijden' " in Breda "de
revolutionaire koorts" te pakken had.''`' Een dag na de opening
werd het nieuwe lokaal echter totaal verwoest en la~en alle illu-

sies aan diggelen.

c. Het schandaal te Breda '~'

In de maand juni, of misschien even daarvoor, van het jaar
1895 kwam Volksbierhuis De Toekomst tot stand; het was gele-
gen aan de Stationsweg no. 87 (nu no. 4). De meeste leden van de

"'-) Zie nax 136.
''j) Brerlasche Couraut, i juli 189ï.
'~~) Recht voor Allen, 29 juni en 2-3 juli 1895; zie ook De Volkstribuun, 25 april 1896. Hei
blad De .~anklager is helaas nergens aanKetroffcn
~''i Lie noot I ï0.
'''') De 1'olkstribuur:, ~} april 1896.
'''1 Deze sub-paragraaf is Kebaseerd op de di~~ersc cerslaQen ~~an de Krbeurtenissen in
Bredasc{te Courant, ~1 en 1~4 juli 189ï; .ti'ieuu e Breckrsche Conrnut, .3 juli 189ï; De Brecianaar,
2juli I89ï: De Eendracht, 10 auKustus 190i, cKl. nait 136; Recht roor Allen, 2-R en 16-I ~
juli 189ï. !~let name ~cwr wat betreft dc feitrlijke Kebeurtenissen scordt ocrr het al~emeen
niet apart naar deze bronnrn ver~~ezen. Dcze sub-paragraaf is in eniKszins be~~erkte vorm
Kepubliccerd, in Rrerkr irt aktie, ~'111, nr. 9, 16-19.
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Socialistenbond hadden zuurverdiende penningen aan het met
veel moeite verworven en ingerichte lokaal opgeofferd. Van Koert,
in 1891 voorzitter van de NBvAKS, had het pand gehuurd. De
decoratieschilder J. Baylé, recent uit Arnhem gekomen,''8 trad op
als propagandistJlokaalhouder en met zijn vrouw en vier kinderen
bewoonde hij waarschijnlijk de bovenverdieping.''9 Aldus be-
schikten de socialisten in Breda over een ruim lokaal waar, zo
hoopten ze, arbeiders niet alleen elkaar konden ontmoeten, maar
zich ook door het lezen van zgn. volksbladen, brochures en boe-
ken konden ontwikkelen en zich in politieke organisaties en vak-
verenigingen konden organiseren. Jenever, de 'volksdrank' in die
tijd, werd er niet geschonken, want sterke drank was in de ogen
van de meeste socialisten voor de arbeider slechts een vlucht voor
zijn dagelijkse misère en een sta-in-de-weg voor zijn bewustwor-
ding.

De feestelijke imvijding van De Toekomst zou plaats hebben op
zondag 30 juni; het lokaal was overigens al korte tijd in gebruik.
Geheel in de strijdbare stijl van de socialísten zou de bijeenkomst
het karakter krijgen van een protestmeeting, en wel tegen "het
meer dan gemeene boetenstelsel op enkele fabrieken te Breda".'~o
í~~laar liefst drie sprekers waren uitgenodigd: J.L. van Herwerden
van de (Algemene) Nederlandsche Nletaalbewerkersbond
(ANIVIB); J.K. van der Veer, redacteur van het socialistische
weekblad De Toekomst te IVliddelburg; en, als klap op de vuurpijl,
Domela Nieuwenhuis. Tersluiks werden in de stad biljetten aan-
geplakt om de meeting bekend te maken, terwijl de afdelingen in
Dordrecht en Tilburg hun leden al weken van te voren opriepen
ter gelegenheid van de opening naar Breda te gaan.'H'

Om vier uur die zondagmiddag waren er zo'n 250 belangstel-

1e) GAB, Bevolkingsregister, Johannes Ba~lé, geáiren 12 mei 18i0 te Deventer, geves-
tigd te Breda 13 mei 189~, vanuit Arnhem.
"y) t.a.p., Baylé woonde net als Hopman, in het logement ~lauritsstraat E92, net om de
hoek.
1eO) Recht roor Allen, ~{-5 juli 189~.
1e~ ) t a p 8-9 juni 189~: oproep afd. Tilburg. Op de aanplakbiljetten zou hebben gestaan
dat de meeting werd georganiseerd door de afd. Breda, Tilburg en Dordrechr, De Tijd,
geciteerd in Recla roor Allen, 6-ï juli 189~.
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lenden komen opdagen; sommigen schatten het aantal zelfs op
-F00. Voor deze omvangrijke bezoekersschare cvas het zaaltje toch
wel te klein en omdat het weer het uitstekend toeliet, werd de
vergadering in de tuin erachter gehouden. Dat trok de aandacht.
(h.eral hingen mensen uit de ramen, tervvijl anderen vanuit om-
liggende tuinen toekeken. Vooral in de tuin ~~an het naast De
Toekomst gelegen café van ene Van Boxtel had zich achter de
houten schutting die beide tuinen scheídde, een groot aantal
nieuwsgierigen verzameld die al spoedig onmiskenbaar anti-socia-
listisch bleken te zijn. Nadat Baylé de bijeenkomst had geopend,
voerde Van Henverden als eerste het woord. Hij was echter nog
maar amper begonnen, of de eerste scheldwoorden vlogen over de
schutting naar de aandachtige toehoorders. ~Vellicht werden ver-
scheidene bezoekers in het naast gelegen café op jenever getrac-
teerd en opgehitst, maar vooralsnog reageerden de socialisten
niet. Van Herwerden en na hem Van der Veer konden dan ook
ongestoord hun 'roocie evangelie' verkondigen, regelmatig toege-
juicht door hun eigen publiek. Nadat Van der Veer had gespro-
ken, brak het tumult aan de andere kant van de schutting werke-
lijk los. Aanleiding vvas vooral het feit dat hij in zijn rede de term
'zwartrokken' had gebruikt. De anti-socialisten zagen hierin een
belediging van de geestelijkheid en de verwensingen waren niet
meer van de lucht, terwijl de opwinding onder invloed van de
jenever toenam; zelfs zou er door iemand f 25,- zijn uitgeloofd
aan hen die de boel bij de socialisten in elkaar wilden ranselen.
Het rumoer was kennelijk zo groot, dat een "deftigen hoofd-
agent", die op de socialisten-meeting waarschijnlijk uit voorzorg
ter plaatse was, het café van Van Boxtel wilde doen ontruimen.

Enkele eveneens aanwezige marechaussee's verzetten zich ech-
ter hiertegen en bleven lijdzaam toezien. Toen dan na een korte
onderbreking van de vergadering Domela Nieuvvenhuis het woord
zou krijgen, begonnen de 'anti-socí's' ook nog te zingen: vader-
landse liederen en het bekende spotlied 'Nieuwenhuis moet zak-
kies plakken'. De onderbrekingen beu, zette Domela Nieuvven-
huis zijn rede voort in de gelagkamer. Onder groot enthousiasme
van de aanwezigen onthulde hij na afloop van zijn aandachtig
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aangehoorde rede het vaandel van de afdeling, waarop in goudge-
stikte letters op een donkerrood fluwelen achtergrond stond te
lezen:

"Voor het ~'olk, door het b'olk, S.B., afdeeling Breda".
Geestdriftig werd het Vrijheidslied gezongen, waarna de op zich-
zelf zeer rustig verlopen meeting om kwart over zeven werd
beëindigd.

"I'ijdens de rede van Domela Nieuwenhuis was een deel van de
socialisten in de tuin achtergebleven, noodgedwongen, omdat de
zaal te klein bleek. Onder glimlachend toezien der aanwezige
ordebewaarders ontstond er tussen de partijen aan weerszijden
van de schutting een hoog lopende scheldwedstrijd, waarin de
socialisten het onderspit moesten delven. Toch waren het juist de
socialistísche scheldwoorden over godsdienst, koningin en vader-
land, die de gemoederen om het gebouw die hele zondagavond
verhit bleven houden. Zelfs zou later op de avond vanuit een
zolderraam van het socialistisch lokaal een revolverschot zijn ge-
lost, kennelijk zonder enige gevolgen. De politie stelde onmiddel-
lijk een onderzoek in, maar kon dader(es) noch waYen vinden.

De sprekers waren toen, nageroepen door de tegenstanders,
allang vertrokken. Hen was door de buiten wachtende menigte
niets in de weg gelegd, al zou later het gerucht gaan dat zij
hadden moeten vluchten. Van der Veer en Domela Nieuwenhuis
bezochten nog een partijgenoot in de stad. Nadat Domela Nieu-
wenhuis met de laatste trein Breda had verlaten, werd Van der
Veer gewaarschuvvd, dat de beschonken tegenstanders de achter-
zijde van De Toekomst met stenen aanvielen. Enige ruiten wer-
den verbrijzeld 'a`' en Van der Veer begaf zich naar het politiebu-
reau om assistentie, maar volgens de dienstdoende hoofdagent kon
de politie aan de achterzijde van het huis niets doen, omdat het
particulier terrein betrof. VVeI werd er aan de voorzijde een agent
op wacht gesteld, hoewel deze kennelijk niet kon verhinderen,
dat er ook daar nog een ruit werd ingegooid.

Maandagmorgen was de schade reeds bijna hersteld. Maar al in

'"'~ Onduidelijk is of dit cair uf na het recolverschot gebeurde.
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de namiddag schoolde er weer publiek samen in het naastliggende
café, tenvijl tegen de avond enkele, vermoedelijk dronken kurpo-
raals medestanders uit andere kroegen gingen halen - volgens
socialisten onder de belofte van vrij drinken. Tegen negen uur
was er al een flinke oplcx~p va~r het vermaledijde lokaal, maar in
plaats van dat de politie cen oogje in het zeil bleef houden, ver-
volgden drie surveillerende agenten gewoon hun ronde. Inmiddels
was het donker geworden en met de wetenschap dat er geen
tx~litie meer te zien zou zijn, begonnen enkelen uit de menigte
onder gejoel en gezang de jalouzieën en ramen van het volkshuis
met stenen te vernielen. Het bombardement was zo hevig, dat er
aan de voor- en achterzijde geen ruit heel bleef. Tenslotte werd
de dcur ingetrapt en de inboedel vernield: de brandende lamp
werd van het plafond geslagen, het glaswerk stuk gegooid, het
buffet geheel verwoest en een verzameling boeken op straat ge-
gooid. Naderhand vond men brokken steen van liefst 20x30 cm in
de gelagkamer. Uok de bovenwoning kwam aan bod. Beddegoecl
werd door de vernielers stukgescheurd en huisraad van de trap-
pen gegooid. l~e vrouw~ en kinderen van Baylé waren niet meer
aanwezig en hijzelf was met enkele anderen via het achter gele-
gen huis van het Kamerlid Tydeman (aan de Delpratsingel) naar
het politiebureau gevlucht om hulp.

Het ivas toen al tegen twaalf uur in de nacht van maandag 1 juli
op dinsdag 2 juli. Twee tot drie uur lang had een stel opgestookte
en beschonken anti-socialistcn vrij spel gehad en men toonde zich
zelfs nog verwonderd op het politiebureau, toen Baylé van de ver-
nielingen melding kwam maken. Een hoofdagent werd naar de
Statíonsvveg gezonden en toen kort na twaalven de drie surveille-
rende agenten van hun ronde terugkeerden, begaven ook zij zich
onmiddellijk naar de plek des onheils. De politie verdreef de nog
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steeds verzamelde menigte en vatte post voor het huis.183 Het
lokaal waar de Bredase socialisten zo trots op waren geweest,
stond er ontredderd, open en verlaten bij. Baylé pakte nog diezelf-
de nacht zijn boeltje bij elkaar, verkocht de volgende ochtend het
restant van zijn huisraad en vertrok met vrouw en kinderen naar
Arnhem. Die dinsdag ~~~aren er 's avonds nog wel samenscholin-
gen voor de huizen van enkele socíalisten, maar de commandant
van de marechaussee's kon níeuwe ongeregeldheden voorkomen.

Ondanks een ingesteld politieonderzoek naar de vernielers,'s~
werden dezen nooit opgespoord.'ss Op aanwíjzing van Baylé liet
de Officier van Justitie de politie nog wel enkele getuigen verho-
ren, die de namen van de daders zouden kennen. tsó Uit niets
blijkt echter, dat de politie de enkele met naam in Recht voor Allen
genoemde ophitsers heeft verhoord; ook tegen een aldaar genoem-
de stenengooier werd voor zover bekend nooit proces-verbaal op-
gemaakt. ~s'

De socialisten waren vanzelfsprekend het meest verbolgen.
Recht voor Allen beschreef het gebeuren direct in een groot voor-
pagina-artikel onder de kop ' Het schandaal te Breda', zodat het
landelijk onder de aandacht kwam. Ook in de dagen en weken
erna kwam het blad vaak nog uitvoerig op 'het schandaal' terug,
hetzij met nieucve gegevens, hetzij met reacties op de berichtge-
ving van andere kranten. tss Natuurlijk was Recht voor Allen zeer

'";) G~B, Politiearchief, brief van de Commissaris can Politie aan de Procureur-Generaal
te 's-Hertogenbosch, d.d. 8 julí 1895 afd. II-~1 (in~.nr. 18j. Volgens dezelfde bríef
verklaarden de drie agenten naderhand dat zij tíjdens hun ronde om tkwart voor elf de
Stationsweg hadden aangedaan. Dit is niet in oeereenstemming met uitspraken in de
Bredasche Courant en de ~ieu~~e Bredasche Courant van getuigen, volgens welke de
politie zich tijdens het 2 à 3 uur durende schandaal in het geheel niet had laten zien.
Anderzijds behoeft de politieverklaring niet per se onjuist te zijn; het is m.i. namelijk
vrijwel zeker dat het stenen gaiien in volle omvang tussen elf en hvaalf uur plaats vond.ieaj t.a.p.
185j GAB, Politiearchief, zowel uit het register processen-verbaal 1895, als uit de uitgega-
ne correspondentie blijkt niets ~an enig resultaat van het onderzoek (afd. II--41, im.nrs.
96 en 13j.
'eó) t.a.p., brief Officier can Justitie aan Commissaris can Politie d.d. 12 juli en drie
brieven juli en augustus, van Commissaris van Politie aan resp. Hoofdcommissaris van Uen
Haag en de Officier van Justitíe, twee keer (inv.nrs. 3ái en 18j.
~a') Zie noot 183.
~aa~ Zie noot 17i.

Ó~



Y
X

- T̀- r

ir ~

T
i r



DE SOCIALE GIDS.
Socialistisch Tijdsch~ift ~oo~ Noo~d- e~ tuid-Nede~la~d,

ONUF;R REDACTIE VAN

UBER, ~.SECUTUS EN ~EER ~,ORSTIAAI~I

r;r

mef zoelr~illende medeznerhiny

VA~i

~~ÍZ.evwuw ~ax c1{oi ~~eiiie~, ~miiie C` iae~.~, c`~Y. ~omeia

~,ieuwex~tui~~ ~e. ~ax ei~oi ~e~íZ.iexyi~, ~~. á~c~, ~z.

`J. Q. ~an ~c~i, ~ax ~iacr~e, ~. Qx~eeie, c~am.

~ax c`~evezex, Cc iiz. ~ozxeii.~~ex~ c`1Z.. ~ax ~inóezex

e~a~i~isez, Q. ~. ~ez~azó, ~. ~. ~ax áez rwaa~,

Q. ~a-n ~mmexe~, ~. é~. ~i.ie~ex e. a.

---o~`~-~

18A3.

AMSTERDAM,

J. HOEFiS'i'RA.

~tb. 6. Titelblad ~~an De Sociale Gids, met daarop onder hun pseudoniemen aanKeduid de
in F3reda ~conende redacteuren D.H. ~leijer, J. Cock en G.L. Janssen.



eenzijdig in deze zaak; zo is het opmerkelijk te noemen, dat het
blad in haar toch zeer uitvoerige verslagen met geen woord repte
van het revolverschot dat zou zijn gelost. In plaats van op de
nalatigheid van de politie, legde Recht voor Allen de nadruk op
het feit dat de vernielers opgestookt en dronken zouden zijn ge-
weest. Als voorbeeld hiervan werd ene Janus Jongbloed opge-
voerd, die ook al bij een enigszins vergelijkbare kloppartij in 1892
tegen het Leger des Heils 'sy haantje de voorste zou zijn geweest.
Ook zou Janus in 189~, alweer opgestookt, de socialistische col-
porteur Schagen hebben belaagd.'y" N1et onder meer dit voorbeeld
poogde Recht voor Allen te benadrukken, dat de vernielers niet
meer dan arme, misleide stumpers waren die niet wisten wat ze
deden. Arbeiders (lees: bewuste arbeiders) hadden volgens Recht
voor t111en niet aan het schandaal meegedaan.

Ook de plaatselijke dagbladen waren verbolgen over de nalatig-
heid van de politie. De Bredasche Cou~rant suggereerde, dat de
politie zich bewust afzijdig had gehouden, een lezing die ook uit
een ingezonden brief in de Nieuwe Bredcische Courarzt sprak. De
Bredasche Courant schreef, dat de politie de wet in alle gevallen
diende te handhaven en dat zij niet bepaalde categorieën mocht
uitsluiten van haar bescherming.'y' Nu was er volgens het blad
grote schade toegebracht aan het prestige van de overheid en het
blad eiste dan ook, dat de politie zich zou verantwoorden voor
haar onverklaarbare afwezigheid tijdens de rellen. Ook in de
Nieuu~e Bredasche Coatrarat werd door G. L. Janssen (zie sub d) de
hoop uitgesproken, dat de daders opgespoord en gestraft zouden
worden. Hier was eveneens de teneur dat keistenen geen argu-
menten tegen socialisten waren; als men socialisten gevaarlijk en
ongewenst vond, dan moest men hen maar negeren of in woord en
geschrift bestrijden. Opvallend is dat geen van beide Bredase

'"yi De Lepper, Rumoer rond het Leger des Heils, in Jnarboek De Qrnirjeboom, ?~~kR~,
100- l l l .
reu~ Recht i~oor Alletr, 9-IOjuli ]89~.
'y') ~'lie~;en benadrukte in zijn sociaal-demcxratische Volkstribmu: 13 juli IK95 in een
paQinagroot artikel i~k dat ~olgens de Krond~~et ieder qelijke rechten heeft op beschennink
can de overheid.
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kranten melding maakte van het door de socialisten zo uitvoerig
beschreven ophitsen door 'bazen' en verstrekken van borrels. De
Bredartaar, een knip- en advertentieblaadje, was in tegenstelling
tot de zojuist genoemde bladen zeer tevreden over het resultaat
van de kloppartij en zij zag er het bewijs in, dat "de woekerplant
van het socialisme" in Breda niet zou kunnen gedijen.19z

Ook het landelijk dagblad De Tijd toonde er zich bij monde van

zijn Bredase correspondent gelukkig mee, dat men er in geslaagd
was de meeting van 's zondags dusdanig te verstoren, dat Domela
Nieuvvenhuis zijn rede niet normaal in de tuin had kunnen uit-

spreken. Het beledigen van de hooggeachte geestelijkheid kon
níet vvorden geduld, vond het blad. ty3 Enkele dagen later sloeg De
Tijd een veel gematigder toon aan en kritiseerde zij met name de
triomfantelijkheid die kennelijk van velen in de stad afstraalde.
Het was volgens het blad een bedenkelijke vreugde, die bovendien
berustte op een valse gerustheid: immers, voor een weggejaagde
colporteur kon spoedig weer een andere komen om het "schadelijk
zaad" van het socialisme uit te strooien. Bestrijders van het socia-
lisme konden volgens De Tijd beter waakzaam dan voldaan
zijn. ly~

Ondertussen werd er door de socialisten een steuncampagne
opgezet om het bierhuis te kunnen herstellen en zo de propaganda
in Brabant te kunnen voortzetten. Zoals gebruikelijk werd er
ingezameld in de vorm van zgn. strijd- of steunpenningen van
socialisten in den lande of door te collecteren op vergaderingen.
Naar het schijnt, ontving de Socialistenbond inderdaad veel
strijdpenningen 'y' - wellicht zelfs een bedrag van f 300,- 'yb -
maar het lijkt twijfelachtig dat hiervan veel aan de afdeling in
Breda of andere afdelingen in de provincie ten goede is gekomen.

~y`'1 De Bredunnar, 2juli 1895.
193j Recht voor Allen, 6-7 juli 1895, geciteerd uit De Tijd. Het 'karakterloos stuk' ~~~as
volgens De Toekomst, 16 maart 190ï geschre~en door de beruchte' Bredase Tijdcorrespon-
dent ene Brinkman, bcekhouder bíj sigarenfabrikant Meeu~~issen.
19ij Recht roor Allen, l l-l2 juli 1895, geciteerd uit lle rijd.
'y') De 1'alkstribueut, 28 september 1895.
'~) IISG, archief `vibaut, brief van H. Spiekman d.d. 26 auKustus 189~ (ds.nr. 13a); De
1 ólkstribum:, 2i april 1896.
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Van herinrichting van lle 'I'oekomst of van opening van enig
ander volkshuis kwam nimmer wat terecht. ~Vel werd al binnen
twee weken na de grote slag in Breda nog een keer gecolporte erd
met Recht voor rlllen; ". ..behoudens eenig nala~pen en ge-
schreeuw van enkele kwajongens, werd den kolporteur niets in
den weg gelegd".'y' ~'olgens de colporteur van De l'olkstrihtttnt,
H. Spiekman, was het echter met de colpcn~tage van Reclrt rnor
Allen gedaan, ook in de rest van Brabant.'`'" Er zijn cx~k geen
aanwijzingen, dat in de eerstvolgencíe jaren colporteren in Breda
meer dan een uitzondering was. Nogal wat Socialistenbonders
verlieten de stad,'yy terwijl de overgeblevenen waarschijnlijk de
schrik flink in de benen zat.

De ontwikkelingen in de Bredase socialistische beweging in de
eerste jaren na 189~ wijzen er op, dat de ' furie' succesvol was.
Niet alleen vanwege het vertrek van sommigen, maar ook doordat
het restant aan onenigheid ten prooi viel, waarbij de anarchisti-

sche elementen zich begin 1898 afscheidden.'t~ Een indicatie

voor de ( tijdelijke) teruggang is ook het feit dat er vrijwel geen
openbare vergaderingen meer plaats vonden. Pas na een aantal
jaren zou in Breda het socialisme als politieke beweging weer op
krachten komen en zich weer openlijk manifesteren.

d. G.L. Janssen: socialist op papier

In de jaren negentig van de vorige eeuw woonde in Breda een

opmerkelijke socialistísche propagandist: G.L. Janssen. Upmer-

kelijk in meerdere opzichten. Allereerst omdat hij zijn propagan-
da voor het socialisme enkel schriftelijk bedreef - en dan ook nog
altijd onder een pseudoniem. Janssen was dus een "gemaskercl

~y'j Rec{a noor Allerr, 16-I i juli 1895.
'y8) IISG, Archief Wibaut, t.a.p.
'~j De Volkstribunn, 25 april 1896: het'hele stel' Is'an de 5B1. rou dc stad rijn uitKeklopt.
~'olRens De Eendracht, 10 auRustus 190i, Ring de besseginu in I3reda na het schandaal'
k~sijnen, o.a. door cerhuizin~ can Ieden.
L~) Zie noot 136.
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strijder voor het socialisme".2~' Juist deze wetenschap maakt dat
ook zijn maatschappelijke positie in Breda opmerkelijk te noemen
is: hij was namelijk redacteur van de Nieuwe Bredasche Courant.
Tot slot is opmerkelijk, dat Janssen samen met twee KNIA-lera-
ren in 1893 de in Breda zetelende redactie vormde van De Sociale
Gids: het eerste sociaal-democratische tijdschrifi in Nederland,
zoals Vliegen het noemde.20'-

G. L. Janssen was afkomstig uit Den Haag `'"3 en toen hij in het
midden van de jaren tachtig in Recht l~oor Allen begon te schrij-
ven, was hij onderofficier bij het regiment grenadiers en jagers;
als straf voor zijn recalcitrante gedrag werd hij in 1886 overge-
plaatst naar Bergen op Zoom. z~`' Onder een van zijn vele pseudo-
niemen,`o' '1~Iucius Scaevola', schreef Janssen in de jaren 1885-
1887 anti-militaristische artikelen in Recht voor Allen,~ob terwijl
hij als Peer Corstiaan in deze en volgende jaren meewerkte aan
het Groninger Weekblad, radicale courant voor Nederland, en de
opvolger hiervan, het Radicaal Weekblad, orgaan van de Volkspar-
tij in 1`'ederland. zt''

ln 1889 kreeg Janssen het aanbod redacteur te worden van de
Nieuu~e Bredasche Courant, waarvoor hij ondertussen als corres-
pondent aandacht trekkende bijdragen over Bergen op Zoom had
geleverd. Hij slaagde erin ontslag uit de krijgsmacht te bewerk-
stelligen, zogenaamd wegens fysieke onbekwaamheid, met be-

'-"') IISG, Archief Domela Nieuwenhuis, brief Peer Corstiaan (G.L. Janssenl aan Dome-
la Nieuwenhuis d.d. 7 no~~ember 189-1 i ~lap ll c 8).

-"'-) Vliegen, a.u~., 11, 34~.
zoa~ GAB, Bevolkingsregísters 1890-1899, Gerardus Lambertus Janssen, gebrxen te
s-Gravenhagc 3 oktober 18~9, Nederlands Hercormd, Ke~estigd te Breda 25januari 1890,

vertrokken IOjuli 189i.
Z"`) Vlíegen, a.u~., I, 38?-388; Memoires G. L. Janssen, ter inzage gegeven door zijn klein-
zoon dr. E.M1I. Janssen te Rotterdam; 1[SG, Archief Domela Nieu~cenhuis, t.a.p., brief
ongedateerd (waarschijnlijk 188ij en brief uit Breda d.d. 18 maart 189-4.
`'o'j Zie pseudoniemlijsten: Harmsen, Een voorlopige pseudoniemenlijst, met aamvlling,
in Ilfededelir:Renhlad, K`X, I~-2ï; l~~elcker en Campfens, Aanvullingen Derde aanvulling,
in TSG (19itíj, 309-31 i; t.a.p. I1978), 16~i-268. In deze lijsten rvorden totaal zestien door
Janssen gebruikte pseudoniemen gencemd.
2"bj Vliegen, a.u-.. 1, 38i-388; Bymholt, a.u~., 35~, 395, 3i2. Titel van de artikelen rcas
'i~lilitaire Brieven' of '~iilitaire Omtrekken'.
-'~') Vliegen, a.ic.; Joan vieuwenhuis, Eerr halre eeuu, 72-73; Bvmholt, a.iv., 52~.
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houd van een klein pensioen.~"~ Eind 1890 vestigde hij zich in
Breda als de eerste 'echte' redacteur van de Nieuwe Bredasche

Courant voor een salaris van f 800,- per jaar.~"~ Dit betekende

niet dat Breda daannee ook een socialistische krant rijk werd,

integendeel. lle Nieuwe Bredasche Courant werd grotendeels

geredigeerd en gezet in t!trecht,`"' ~vaar de eigenaar ~an de Bre-

dase drukkerij Oukoop, Gebroeders Van de ~i'ever, gevestigd

was.'" Janssen besefte dat de katholieke eigenaren het blad neu-

traal hielden "om der wille van de smeer" en dat hij daarom

politieke en godsdienstige zaken onbesproken diende te laten.`'`
Op de ronduit anti-socialistische (hoofd-)artikelen, die regelma-
tig in de Nieuwe Bredasche Courant verschenen, had hij geen

invloed. De bemoeienis van Janssen reikte niet verder dan het

stadsnieuws, maar ook in die kolommen bleek er geen ruimte te

zijn voor enig sympathiserend geluid over socialistische ideeën of

bewegingen in Breda, als er al aandacht aan kon worden geschon-

ken. Alleen uit zijn gemeenteraadsverslagen, die in die tijd meest-
al in extenso in de kranten verschenen, blijkt zijn kritische en
onafhankelijke geest. Die verslagen vonden na enige tijd ook aan-
zienlijk weerklank in de stad,`13 maar wekten juist de ergernis op
van diverse gezaghebbers van de gemeente. Dit zou tot het vertrek

van Janssen in 189ï hebben geleid. Z'~
Omdat Janssen niet alles in zijn eigen Nieui.t~e Bredasche Corr-

rant kwijt kon, ging hij daarnaast pro deo artikeltjes voor De
Volkstribuun schrijven, onder de naam Zondig Paterken.`''' Aldus
was hij iemand met twee levens. Enerzijds leidde hij een behoed-
zaam, door geldzorgen belast burgermansbestaan. Anderzijds was
hij, zoals ook al in de jaren daarvoor, "een der beste penvoerders"

'~8) ~lemoires G.J. Janssen, t.a.p.
'-19) Dagbind De Stetre, jubileumnummer 5 no~ember 1960.
Z'o) IISG, Archief Domela `'ieus~enhuis, t.a.p., brief d.d. I~ april 1898.
'-~~) Dagblad De Stem, ~ november I960 [.a.p.
'-1zi l~lemoires GL Janssen, [.a.p.
'13) t.a.p.
'-"j Dagblad De Stenr, S no~ember 1960, t.a.p.
Z~') Alemoires G.L. Janssen, t.a.p., ~gl. par. 2-a.
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van de toenmalige socialistische bewegíng.z'6 Door zijn stukjes in
De Volkstribuun kwam Janssen in contact met enkele geestver-
wanten in Breda,-''' leden van de afdeling(en) van de NBvAKS en
de SDB. In het bijzonder maakte hij kennis met twee Kl~'IA-
leraren die (heimelijk) socialist cvaren, D. H. í~leijer en J. Cock.
Het eerste contact met hen stamde wellicht al van eerder datum.
In ieder geval is bekend dat Janssen en Nleijer in 1889 of 1890 de
latere SDAP-voorman J.H.A. Schaper tot een bezoek uitnodig-
den, toen deze als dienstplichtige in de Bredase Kloosterkazerne
gelegerd was.'`'g

Samen met IVleijer en Cock richtte Janssen eind 1892 De Socia-
le Gids op, een 'socialistisch tijdschrift voor noord- en zuid-neder-
land'; hun pseudoniemen luidden resp. B. Ruber, Secutus en
Peer Corstiaan. [n dit tijdschrift verschenen artikelen van alge-
mene aard over socialisme en sociale omstandigheden. Behalve de
redacteuren leverden vele prominenten uit de socialistische bewe-
ging, onder wie Domela Nieuwenhuis, bijdragen aan De Sociale
Gids. Janssen nam buitendien de administratie op zich Z'y van de
formeel te rlmsterdam verschijnende gids, die een oplage had van
ongeveer driehonderd exemplaren.'"'o

D. H. Nleijer kwam in 1889 in Breda wonen vanwege zijn be-
trekking als burgerleraar aan de k1~1A, kennelijk als opvolger van
Van den Bussche.ZZ' Mísschien was hij (een van) de onbekende
auteur(s) van de artikelen die in de jaren 1892-1893 over Breda in

`rb) Uitdrukking ran Vliegen, a.u~.
~"} MemoiresGL. Janssen, t.a.p.
`'r"1 Schaper, Een halre eeuu~, I, 58. In zijn memoires verrelt Schaper o.a. ook dat het een
strafoverplaatsinK betrof en dat dit door krantenberichten in de stad sensatie tev.~eeg had
Kebracht; voorts dat hij in de 'pro~oost' die hij nog te goed had, socialistische liederen zong
die buiten te horen waren, a.rr., 53, 58-6ï. OveriKens is in de Bredase kranten dienaan-
Kaandc niets aan te treffen.
`'r~j ~lemoires Janssen, t.a.p.
`z") ~lulder, Theorie en scholinK in de vroege SDAP, in Het ar-eede jaarboek roor het
denrocratisch socialisnte, ï i.
ZZr) GAB, bevolkingsreKister, D.H. iWeijer, geboren 10 juli I8~7 te Hekendorp (ZH),
EcanRelisch Luthers, vanuit Rotterdam naar f3reda rerhuisd 3 januari 1889, vertrokken
naar Rotterdam 28 december 1893; Cadetteu-~rlnurnak 1890.
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De 1'olkstribuurt verschenen.2'" ]~leijer~Ruber werd dcx~r Janssen

omschreven als "revolutionair in merg en been".2`3 l~leer nog dan

aan deze, waarschijnlijk nooit openlijk beleden eigenschap, zal

het (eervol) ontslag van ~Ieijer aan de h~lA `'`'~ vercx~rzaakt zijn

door het wellicht uitgelekte feit dat hij redacteur was van De

Sociale Gids. Immers, de eerste aflevering hiervan kwam in de
eerste helft van 1893 uit, terwijl 1~leijer in de tweede helft van dat

jaar werd ontslagen.
Van J. Cock is niet veel meer bekend. Sinds 1877 was deze

tekenleraar aan de l;i~IA.~~' Ongetwijfeld kende hij Karel van den

Bussche goed en mogelijk was hij in de jaren tachtig al lid van de

NBvAKS. In 1891 was Cock secretaris van de dan bestaande

afdeling van de NBvAKS.z`6 Janssen omschreef CocklSecutus en

zichzelf als "meer gemoedsmenschen en juist dáárom revolutio-

nair".'"'' Hoe goed Cocks superieuren op de hoogte waren van zijn

denkbeelden en van zijn bemoeíenissen met De Sociale Gids, is

onbekend, maar het is op z'n minst opvallend dat hij vrijwel

gelijktijdig met Nleijer ontslag aan de KMA kreeg, eveneens eer-

vol.z2a Overigens bleven beiden vanuit hun nieuwe woonplaatsen

het redacteurschap van De Sociale Gids bekleden.

In 189~F kondigde Peer Corstíaan, G. L. Janssen dus, in Ue
Sociale Gids aan, dat hij gedwongen door "bijzonder omstandíghe-
den" de redactie ging verlaten. Wellicht dezelfde omstandigheden
hadden hem er in december 1893 al toegebracht voor het geheim
lidmaatschap van de SDB te bedanken.~~y Het was een eerste
blijk van Janssens snelgroeiende aE~Ceer van de socialistische be-

~~~) Zie par. 2-a.
z2;) IISG, ,~lrchief Domela Nieuwenhuis, t.a.p., brief d.d. 8 mei 1893.
~~~) Cadetten-Almanak 189~. LXXXIIL Opmerkelijk is dat ~~leijer niet qenoemd staat in de
lijst van KhIA-docenten in Van Steijn, Gedenkboek I~A1A 1828-1928.
~'-') Van Steijn, a.u~., i7; GAB, bes~olkinXsreKister, Jentje Cock Reboren 3 oktober 185~7 te
Sneek.
'-Z`') Vgl. par. 3-a, onder noo[ 139.
~~') zie noot 223.
ZZ8) Cadetren-almanak 1894, CXXXIV. VolRens Van Steijn, a.u~., 77, vertrok Cock op 16
september 1893 en ~rerd hij leraar aan een Cadettenschc~ol; in 1922 ~ing hij met pensioen.
volgens GAB, Bevolkingsregister vertrok Cock 31 juli 1893 naar ,~lkmaar.
'Z9j IISG, Archief Domela Vieutaenhuis, t.a.p., brief d.d. 18 maart 189~.
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weging. l~let het vertrek van Janssen hield ook De Sociale Gids op
te bestaan. ~~el werd in 1896 nog door enkele leden van de Socía-
listenbond gepoogd het blad nieuw leven ín te blazen. Langer dan
een jaargang zou men het echter niet volhouden.'-3"

ln 189~} raakte Janssen in onmin met Domela Nieuwenhuis ten
gevolge van diens kritiek in Recht roor Allefz op Janssens houding
bij enkele gebeurtenissen in Breda. Hoogachting werd vertroebeld
door bitterheid. De verhouding tussen beiden werd misschien
mede verstoord door een geldkwestie. Kennelijk had Janssen geld
van Domela Nieuwenhuis geleend, maar had hij nogal wat moeite
om terug te betalen.Z;' Een poging om wat bij te verdienen door
tegen betaling een artikeltje voor De 1Vieuu~e Tijd te schrijven,
werd hem echter kwalijk genomen door zijn geldschieter. Deze
vond blijkbaar dat iemand als Janssen voor zíjn blad, Recht voor
Allen, behoorde te schrijven. Janssen had als '~ournalist om te
eten" het geld echter nodig, terwijl hem, zo vond hijzelf, inhoude-
lijk geen enkele blaam trof, omdat hij niets dan zijn eigen mening

~schreef. `
Felle verwijten in Recht voor Allen moest Janssen over zich

heen laten gaan, toen hij zich bij het koninklijk bezoek aan Breda
in september 189~ met vrouw en kinderen en met oranje versier-
selen op de borst in een rijtuig had laten rondrijden. Hij werd in
een door pomela Nieuwenhuis waarschijnlijk zelf geschreven
artikel voorgesteld als een politiespion.233 Janssen voelde zich,
blijkens een uitvoerige, vertrouwelijke brief aan Domela Nieu-
wenhuis, vooral getroffen omdat hij zich niet in Recht voor ~llen
kon verweren zonder bij zijn krant ontslagen te worden. Lijn
rondrit door de stad beschouwde hij als een weliswaar berispelijk,
maar in een kapitalistische maatschappíj onontkoombaar gevolg
van zijn maatschappelijke positie en zijn verantwoordelijkheid

zau) `lulder, t.n.p., ~}2.
zi'j IISG, Archief Domela Nieu~tienhuis, t.a.p., on~edateerde brieven (~~ermoedelijk
188i), 8 mei 1893, ï november 189-}.
`;zj t.a.p., brieven d.d. 6 en l8 maart 189-1.
z33) ~gl. Recht roor Aller:, 2-3 oktober 189-I.
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voor een gezin van zes kinderen: "Ik heb den moed níet mijne
kinderen prijs te geven aan armoede". Volgens Janssen was zijn
orangistische vertoning niet erger dan het feit dat Secutus met de
koningin aan één tafel had gezeten en net als Ruber bourgeoisjon-

gens kennis bijbracht om later tegen het volk te gebruiken; en ook
niet erger dan het feit dat Domela Nieuwenhuis rente trok van
z'n belegde kapitaal. ~3~

Amper had hij zich verweerd, of Recht voor Allen, i. c. Domela
Nieuwenhuís, kwam met een nieuwe beschuldiging aan het adres
van Janssen. 23' Bij een staking van typografen op de drukkerij van

de Nieuive Bredasche Cournrat in oktober 189-4 zou hij namen van

vakbondsleden hebben doorgegeven aan een baas en op hun ont-
slag hebben aangedrongen. Ook zou hij de opsteller zijn geweest
van een verklaring waarin typografen aanhankelijkheid aan hun
werkgever betuigden en hun lidmaatschap van de bond opzegden;
onder pressie van hun patroon hadden twaalf typo's de verklaring
getekend.`'36 Hoewel denkelijk van Janssen inderdaad enige mati-
gende invloed op de stakers was uitgegaan,`'3i voelde hij zich
schandelijk belasterd. Hij ontkende de beschuldigingen ten enen-

male en vond dat Recht voor Allen 'hoor en wederhoor' had dienen

toe te passen ah~orens iemand in het blad te vonnissen als verrader
v-an het socialisme. Z3~ Janssen kon zijn walging voor de ondervon-
den behandeling niet overwinnen, en keerde omniddellijk Recht
voor Allen, maar ook De Volkstrihu~asn en De Sociale Gids de rug
toe.23y

Ook jaren nadien handhaafde Domela Nieuwenhuis zijn kri-
tiek op Janssen,`'`'~ ondanks diens herhaalde en geduldige pogin-
gen een en ander uit te leggen. Janssen vond alle op hem gelever-
de kritiek onrechtvaardig en hij gevoelde het als vervolging, smaad

'-;;) 11SG Archief Domela Nieu~senhuis, t.a.p., brief d.d. 7 no~ember 189~.
`3'i t.a.p., brief d.d. 11 nosember 189~; vKl. Becltt t'aor Allen 10-I 1 oktober 189-1.
z36) Zie noot 235; Laenen, Van Staking en ander cerzet, [, in Breda in Aktie, VI11, I I-12.
`j'I ~lemoires G.L. Janssen. t.a.p.
23"1 IISG ,-lrchief Domela Nieuwenhuis, t.a.p., brief d.d. I I nocember 189-1.
'-'`'t ~lemoires G.L. Janssen, t.a.p.
'-~07 IISG. Archief Domela Nieuss~enhuis, t.a.p., brief d.d. 2fi j uni 1898.

69



en laster. `~' Hij beschouwde zichzelf vóór alles als een onafhan-
kelijk socialist: ". ..ik haat alle banden, die eng knellen en
tracht alleen rust te vinden met mïjn eigen hart".~~` Zijn onaf-
hankelijkheid probeerde hij ook in zijn journalistieke werk te
handhaven: "Vrijheid van meening was mij altijd lief'. Als redac-
teur van de 'neutrale' Nieuine Bredasche Courarat probeerde hij zo
weinig mogelijk concessies aan zijn overtuiging te doen, terwíjl,
eveneens naar eigen zeggen, de anti-socialistische geluiden in het
blad niet van zijn hand waren.`~3

Domela Nieuwenhuis stelde zic6 toch wel erg hard op jegens
Janssen, wellicht uit onvermogen zich in andermans gedachten te
verplaatsen. z~`~ Hoezeer Janssen had afgedaan in de ogen van de-
geen die hij, ondanks alles, nog lang bleef achten, bleek vooral
toen Recht voor Al1eFa meende te kunnen onthullen dat Janssen de
auteur was van de stu~jes die onder het pseudoniem Zondig Pa-
terken sinds april 1896 in Ue Volkstribuutz verschenen. `111e in
189-1 geuite kritiek werd nog weer eens opgerakeld, terwijl Jans-
sen zelfs een "vijand van het socialisme" werd genoemd. In de
richting van De Volkstribuun (dan SDAP-orgaan) én van Janssen
klonk het grove verwijt: ". ..den parlementairen schijnt de sme-
rigste hond niet vui] genoeg te zijn. Alles is aanwinst in dat
kamp". Z~' Reclzt voor Allen vergiste zich overigens, want in para-
graaf 2-sub a bleek al dat niet Janssen, maar VVillem van Doorn
voor de wederopstanding van het Zondig Paterken had getekend.

Hoewel hij zich had afgewend van de propaganda voor het
socialisme, kwam Janssens positie bij de Nieuwe Bredasche Cou-
rant meer en meer onder druk te staan. Door tal van kleinigheden
meende hij te kunnen bemerken, dat het blad zich in Rooms
Katholieke richting ontwikkelde,`~6 terwijl wellicht bovendien,

z~~l t.a.p., brief d.d. 1~1 april 189~}.
ziz ) t. a. p. , 18 maart 1893.
z'3) t.a.p., 1~1 april 189-4.
Z'a) ~'gl. De ~'rankrijker, Het men~ende ivoord, 81, 93.
z's) Recht roor Allen, 9-]0 april 1896.
z{6) Memoires G.1.. Janssen, t.a.p.
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zoals reeds aangestipt, zijn artikelen over de Bredase gemeentepo-

litiek niet in goede aarde víelen bij de eigenaren van de krant. In

de verwachting dat hij naar het tweede plan zou worden gescho-

ven, nam Janssen zelf ontslag bij de Nieuwe Bredasche Cou-

rant.`'i' In juli 1897 vertrok hij als verzekeringsinspecteur met

zijn gezin naar Antwerpen en naderhand bekleedde hij dezelfde

functie in Arnhem.z`~8 Zeker vanaf 1899 schreef hij onder het

pseudoniem Perio regelmatig bijdragen voor het aanvankelijk on-
afhankelijk-socialistisch, dan vrijzinnig-kritisch te noemen week-

blad De Controleur. ~~y "Terzijde zij hier vermeld dat al in 1896

artikelen uit en over Breda in dit blad verschenen en dat ook regel-

matig 'Bredasche brieven' werden geplaatst na de eeuwwisseling;

wie de auteur(s) was (waren), is onbekend.

Onder het pseudoniem Perio bepleitte Janssen de sociaal-aris-
tocratie, zoals hij het noemde. Hij meende dat het gros van de
mensen, ook de aanhang van de sociaal-democratische beweging,
nog niet rijp was om socialist te worden, maar moest worden
opgevoed (door de sociaal-aristocraten) tot socialist én tot kiezer.
Toch betekende dit niet, dat Janssen zich nu bekende tot de
'parlementaire richting', oftewel de SDAP. Was hij in de jaren
tevoren anti-parlementair geweest uit revolutionair-socialistische
overwegingen, vanaf de jaren direct na de eeuwwisseling stelde
hij zich steeds kritischer op tegenover de socialistische bewe-
ging, inclusief de SDAP. In plaats van te streven naar algemeen
kiesrecht en daar alle heil van te verwachten, was het volgens
hem beter zich te richten op praktische verbeteringen.Z'" Als
consequentie van deze denkbeelden zette Janssen zich in de na-
volgende jaren dan ook in voor met name ouderdomsvoorzienin-
gen; hij schreef er artikelen en brochures over en trad op als
propagandist voor de Nederlandse Pensioenpartij.~'' In De Con-

Z;') t.a.p. In een naschrift uit zijn zoon G.L.J.B. Janssen eniKe twijFel t.a.c. deze lezinK;
vgl. ook noot Z1~1.
Z'") Dit blijkt uit adcertenties in De Condolenr in de jaren 1901-1903.
Z~v) Scheffer, De Controleur, ~3--1~.
zsoj a. u~.

Z'~j Vliegen, a.u~., 388.
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troleur bleef hij sociaal-economische onderwerpen behandelen.Z'z
r11 teleurgesteld door de vele "ontevredenen, gelukzoekers, baan-
tjesjagers en eerzuchtduikelaars",2'3 die hij in de socialistische
beweging had leren kennen, bleef Janssen afkerig van partijpoli-
tiek en ging hij allengs in afzondering werken.

Socialist w~as hij in feite niet meer, weshalve Joan Nieuwen-
huis hem in zijn herinneringen in het hoofdstuk 'verdwaalde
schapen' opnam; niettemin omschreef hij hem als "een groot en
braaf inensch".-''i Janssen overleed in 1932 te Rotterdam.

Voor Breda is Janssen interessant, omdat hij, zoals bleek, in de
tijd dat hij er woonde nog radicaal-socialist was, al gaf hij hiervan
nauwelijks onverhuld blijk ín verband met zijn functie als redac-
teur van een burgerkrant. Hij manoeuvreerde aldus in een erg
moeilijke positie, die hem in beide kampen verdacht maakte. Was
het feit dat hij nooit openlijk als socialist optrad, wellicht een
gebrek aan moed of juist een gebrek aan overtuiging? 1~1en moet
hem toch de gunst van de twijfel geven en er vanuit gaan dat voor
alles de verantwoordelijkheid voor zijn gezin op hem drukte. Als
redacteur van de Niea~u~e Bredasche Courant, zo kan tot slot nog
worden vastgesteld, is Janssen er niet in geslaagd om echt radicale
geluiden in de krant te laten doorklinken; het lijkt zelfs twijfe-
lachtíg of hij serieus pogingen in die richting heeft ondernomen.
Het zou w.aarschijnlijk ook een té gmte opgave zijn geweest.

~~. Overzicht i~an de reacties uit de samerrlerirag

lle eerste pogingen in de jaren tachtig en begin negentig van de
negentiende eeuw om socialistische of sterk verwante bewegingen
in Breda te introduceren, verliepen weliswaar moeizaam, maar
hadden toch nog niet erg veel tegenwerking te verduren. Dè hou-
ding die overheid, burgers en kerken innamen ten opzichte van
het nieuwe verschijnsel, is over het algemeen als afwachtend te

z'zj Scheffer, a.x., ~3.
z5') `lemoires G.L. ]anssen, t.a.p.
zsa~ `ieu~senhuis, a.ir., li6-I~ï.
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typeren. Pas toen het socialisme eenmaal vaste voet op de Bredase
bodem begon te krijgen, werden de reacties afwijzender en ging in
het bijzonder de almachtige R.K.Kerk over tot actieve bestrijding.

Deze kentering vond plaats in de jaren 189-4-1895, met als hoogte-

punt de eliminatie van het socialistisch lokaal De Toekomst.
Die aanvankelijk afi~'achtende houding betekende niet, dat

men in Breda onverschillig was ten aanzien van hct opkomend
socialisme. Reeds in 1853 g~tf het gemeentebestuur blijk van haar
waakzaamheid, getuige het gemeenteverslag van dat jaar, waarin
de vrees voor de invloed op de mindere standen van "verkeerde
theorieën" werd uitgesproken.~" En al was er dan van die waak-
zaamheid in de eerstvolgende decennia concreet niets te merken,
er heerste in de stad toch een sfeer waarin het voor de burgerij op
z'n minst compromitterend was belangstelling te tonen voor vraag-
stukken betreffende arbeiders. Een blijk hiervan vormt een brief
uit 1883 van de socialist Van Kol `'~ aan de Bredanaar H. van
Engelshoven. llaarin bood hij aan regelmatig een socialistische
krant op te sturen, met de belofte deze in een andere krant in te
vouwen opdat "onze vijanden" het Van Engelshoven niet lastig
zouden kunnen maken.27

Maar ondanks die wat verdachtmakende sfeer rond het socialis-
me, werd het in den beginne geen openlijke belemmeringen in de
weg gelegd in Breda. Er konden althans openbare vergaderingen
worden gehouden zonder dat deze hetzij van overheidswege, het-
zij van de kant van de burgerij werden verstoord of onmogelijk
gemaakt. Opmerkelijk is in dit verband, dat juist in een tijd
waarin anti-socialistische emoties hoog oplaaiden in Nederland,
namelijk 1887, de NBvAKS in Breda ongestoord vergaderingen
kon organiseren. Ook toen in het begin van de jaren negentig
diverse socialistische kopstukken spreekbeurten hielden op door
de afdeling van de NBvAKS georganiseerde bijeenkomsten, was

z") ~'ermeulen. De arbeidende klasse te Breda in de neqentiende eeuw 1 1 820-19001. in
Van den Eerenbeemt (red. i, rlspectert, 210.
zse~ Over Van Kol, zie hfdst. IV, par. 2-b.
`''') IISG, Archief ~'an I~ol, brief d.d. 28 mei 1883, cerzonden uit Ostende 1 BelKíë), nog
niet geïncentariseerd, ter inza~e KeKe~en dWr merr. ,~. `1'elcker.
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er, voor zover bekend, geen enkel geval van daadwerkelijke orde-
verstoring.

Ook van de plaatselijke politie is niet bekend, dat zij feitelijke
pressie uitoefende op socialistische propagandisten om hun activi-
teiten, met name vergaderen en colporteren, te staken. Zij was
vooreerst waakzaam. Zo bleek in dit hoofdstuk dat de politie in
ieder geval de eerste twee openbare vergaderingen van de
NBvAkS in 1886 en 1887 bezocht; van haar eventuele belangstel-
ling voor de derde (en laatste) bijeenkomst in die tijd wordt al
nergens melding gemaakt. Politionele waakzaamheid blijkt ook
ten aanzien van de Zwolse socialist Willem Teeuwissen, toen
deze van september tot en met november 1886 in Breda verbleef.
Na door de Zwolse politiecommissaris geattendeerd te zijn op zijn
komst, registreerde de Bredase politie de data van zijn aankomst
en vertrek; naderhand meldde de commissaris van politie te Bre-
da, dat in die periode over Teeuwissen "niets nadeeligs is bekend
geworden". z's De politie was door de bank genomen meer passief
dan actief waakzaam. Dat vvordt nog eens nadrukkelijk bevestigd
door het feit dat uit niets blijkt, dat de politie belangstelling
toonde voor de vele vergaderingen van de NBvAKS in de jaren
1891-189-4. Toch kon deze houding niet veroorzaakt zijn door de
idee, dat het socialísme onbetekenend en ongevaarlijk voor de
maatschappelijke orde zou zijn. Vanaf 1891 werd de Bredase poli-
tie namelijk vrijwel jaarlijks door de Procureur Generaal van het
Gerechtshof te 's-Hertogenbosch gewaarschuwd voor mogelijke
l mei-betogingen. 'y Dat de politie socialisten zelfs wel in be-
scherming nam tegen lastige burgers, bleek in par. Z-b uit het
relaas van colporteur Schagen in 189~. Echter, de verdenking is

ZSS) G.-1B, Politiearchief, brief d.d. 8 september 1886 can de Commissaris san san Politie
te "L~colle aan zijn colleKa te Breda, aangetroffen in het register processen-~erhaal lafd. Il-
-41, inv.nr. 96); brief d.d. 2~ december 1886 van Commissaris van Politie Breda aan de
Administrateur ~~an Openbare ~'eiligheid te BrusseL t.a.p. ("inv.nr. 10).
Z'yj t.a.p., brief d.d. 27 april 1891 can de Procureur-Ceneraal te Den Bosch aan de
commissaris van Politie te Breda 1im.nr. 363j. Vermoedelijk ongeveer [ien jaar lang werd
een jaarlijkse herinnering Kezonden, ~caarna de commissaris aan zijn becindinqen telkens
cerslag uitbracht. Preciese KeKe~ens ontbreken, omdat een groot deel ~an deze correspon-
dentie geheim was en ook in geheime registers werd opgetekend.

Ï-F



groot, dat de politie willens en wetens de ruïnering van volksbier-

huis De Toekomst liet gebeuren. Ter~wijl zij bij soortgelijke volks-
gerichten tegen het Leger des Heils in 1892 wel bescherming
verleende,`~" liet de politie zich bij ' het schandaal te 13reda' niet
zien, hoe~~el zij ernstig had kunnen vermoeden dat de affaire uit
de hand zou lopen.

~~~anneer men de houding van de Bredase kranten ten opzichte
van de socialistische beweging afineet aan haar aandacht voor
bijeenkomsten hiervan, dan kan men vaststellen, dat ook zij zich
aanvankelijk meestal neutraal opstelden. Zeker tot in 1892 wer-
den vergaderingen vrijwel altijd aangekondigd en vaak zeer uit-
voerig verslagen. Geleidelijkaan werd de benadering echter nega-
tief: verslaggeving van socialistische bijeenkomsten werd meer
en meer achterwege gelaten, terwijl de toonzetting van artikelen
en berichten over socialisme en arbeidersbeweging steeds afwij-
zender werd. I n de Nieui~~e Brec~sche Courant, de krant van G. L.
Janssen, kwam deze tendens scherper tot uiting dan in de liberale
Bredasche Coacrant. Wel werd inzake 'het schandaal te Breda' in
beide bladen ondubbelzinnig de lakse houding van de politie ver-
oordeeld, terwijl de rellenmakers werd voorgehouden, dat stenen
kwalijke bestrijdingsmiddelen tegen socialisten waren; dat socia-
lisme - met argumenten - bestreden diende te worden, leek voor
beide kranten vast te staan.

Wat waren de oorzaken van het feit dat het socialisme in Breda
een steeds meer vijandige bejegening ondervond? De eerste orga-
nisaties die in de stad socialistische ideeën propageerden (met
name de twee achtereenvolgende afdelingen van de N BvAKS), trok-

ken vooral niet-arbeiders aan. Tegenstanders ervoeren het socia-

lisme waarschijnlijk dan ook als een ideeënstelsel, waarover geïn-

teresseerde burgers, en dan vooral intellectuelen, konden lezen,

vergaderen en discussiëren. De onbevangenheid die dit met zich

meebracht, zal wellicht nog versterkt zijn, doordat het socialisme

Z`'ol De Lepper, Rumoer mnd het LeKer des Heils, t.a.p. Vermeldenswaard is dat aik hier
sprake zou zijn geweest van ophitsing door 'beter gesitueerden'; voorts dat het publiek
zich, ondanks charges, tegen de politie keerde en deze met stenen bekoKelde.
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als een allochtoon - en daarmee voorbijgaand - verschijnsel in
Breda werd gezien. In de jaren negentig zetten de socialisten
echter steeds meer kracht bij aan hun pogingen de bevolking
rechtstreeks voor zich te winnen: hiervan getuigt de colportage
met lle Volkstribatiun en Recht roor Aller~i, waarin juist de artikelen
over Breda als aandachttrekkers fungeerden. r~ldus werd het soci-
alistisch ideeëngoed meer en meer onder arbeiders verspreid; ook
al was de aanhang onder hen zeer miniem, hierin lag natuurlijk
het gevaar verscholen voor de gevestigde orde van bourgeoisie en
Kerk. Het was juist dit laatste instituut dat zich bevreesd ging
tonen voor het socialisme, toen dít zich in Breda - voorzichtig -
ontwikkelde van een intellectuele stroming tot een arbeidersbe-
weging. Die vrees zal zijn ingegeven door een complex van facto-
ren: de sociale encyclíek Rerum Novarum van 1891, waarin Paus
Leo XIII zich tegen het socialisme (en het liberalisme) uitsprak;
de egalitaire geest van het socialisme die zich nauwelijks verdroeg
met het hiërarchisch model van de R. K. Kerk; maar ook de vaak
spottende, anti-religieuze uitlatingen in woord en geschrift van
socialistische zijde. Hoe dan ook, de R.K. Kerk begon haar positie
tegenover het socialisme definitief in te nemen en dat was ook in
Breda merkbaar.

Socialisten verweten de R. K. Kerk in de kern, dat zij de oplos-
sing der 'sociale quaestie', want daar ging het toch uiteindelijk
om, tot individuele problemen herleidde. Zo ~~~erd tegen Rerum
Novarum ingebraeht, dat deze encycliek wel gunstig kon uitvver-
ken voor personen, maar niet de oorzaak van ellende in het maat-
schappelijk stelsel zocht.'-61 Voor zover de Kerk wel in collectie-
ve termen dacht, was vrijvvel altijd sprake van een reactie op
groeiende belangstelling voor het socialisme. Typerend is bijvoor-
beeld dat r. k. vakbonden in de meeste gevallen werden opgericht
(in Breda vanaf 1895) om de katholieke arbeiders te beschermen
tegen de vermeende gevaarlijke invloeden van socialistische en
neutrale vakbonden; in hoofdstuk V meer híerover. Zo ook was de
stichting van scholen minder bedoeld als een middel ter verhef-

`~~) De l'olkstribuun, 21 oktober 1893.
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fing van de volksklassen, alswel een poging de schaapjes voor
dwalingen te behoeden, getuige een relaas van Brok in zijn boek

De verhoudiiag openbnar-bij~onder onden~~ijs in Breda gedurende de

~zegentierade eeul~i~. Daaruit blijkt dat R1gr. Ley'ten, bisschop van

Breda, rond 1890 herhaaldelijk bij de Vincentius-vereniging (die

zich met armenzorg bezig hield) aandrong op het stichten van

armenscholen. Volgens Brok speelde vooral de angst van de bis-

schop voor het opdringende socialisme hierbij een rol; de armen-

scholen waren volgens de auteur geen middel tot sociale mobili-

teit, maar louter bedoeld als bescherming tegen gelcx~fsafval en
socialisme.`'`'`' ~-11dus werden in de jaren 1890-1895 in Breda de
eerste aanzetten zichtbaar van de groei van een katholiek besef
tegenover het opkomende socialisme, een ontwíkkeling die zich in
de jaren daarna in versterkte mate zou voortzetten en die uitein-
delijk resulteerde in een hechte katholieke 'zuil'.

Socialisten ergerden zich aan de 'achterbakse' methoden van de

Katholieke Kerk om de arbeiders van het socialisme af te houden:

de invloed die van het priesterlijk gezag uberhaupt uitstraalde, de

beïnvloeding via echtgenotes en het ontwijken van elk debat.

Vooral dit laatste was een veel gehoorde klacht uit socialistische
kringen. Regelmatig daagden zij priesters en katholieke voorman-
nen uit om met hen over de socialistische beginselen te debatte-

ren, maar nimmer ging iemand van katholieke zijde erop in. Het

socialisme werd, begrijpelijk overigens, ervaren als een bedreiging

voor het zieleheil van de mens. Een dergelijk in het verschiet

liggend, immateriëel geluk kan moeilíjk anders dan met niet-

rationele, sterk gevoelsmatige argumenten verkondigd en verde-

digd worden. Bijvoorbeeld zoals in 1895 een pater in zijn predika-

tie tegen het socialisme deed, toen hij niet alleen de gelovigen
waarschuwde voor de socialistische periodieken, maar daar tevens

de suggestief geladen wens aan verbond, dat die bladen niet in
handen van kinderen zouden komen. Z~3 Een ander voorval waar-

Z`'Zj Brok, a.u~. , 192; hier rvordt m. n. venvezen naar een verslag van de Vincentiusrereni-
gingd.d. Ijuli I891.
'-bj~ Rec{a roor Allera. 16 februari 1á95.
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bij een priester louter op sentimenten inspeelde, deed zich vrijwel
tezelfdertijd voor. Een pastoor op huisbezoek zag een exemplaar
van Recht voor Allen in de kamer hangen. Kennelijk probeerde hij
de vrouw die het blad had opgeplakt, schrik aan te jagen met de
hel en de duivel. 1~laar zonder succes, want de vrouw diende de
pastoor fors van repliek door hem af te schilderen als een dienaar
van de 'geldgod' die liever 'het vette der aarde' genoot dan het
'vette hiernamaals'. Plotseling, aldus werd in Recht voor Allen
naderhand verhaald, vloog de pastoor als een krankzinnige de
straat op en ging voor de deur staan schreeuwen, dat in het
betreffende huis mensen woonden die eeuwig verdoemd en van
hel of duivel niet bang waren.`6~

Deze voorvallen illustreren, dat er een steeds meer agressieve
houding tegenover het socialisme werd ingenomen. De afwach-
tende waakzaamheid die burgerij, overheid (waaronder politiej,
pers en toch ook de R.K. Kerk aam~ankelijk kenmerkte, maakte
plaats voor doelbewuste tegenwerking van de verspreiding van
socialistische ideeën en voor actieve bescherming daartegen. En
al was er sprake van een wisselwerking tussen de reacties van
herk, pers, overheid en burgerij, het was onmiskenbaar de Kerk
die in deze ontwikkeling een voortrekkersrol vervulde, die de
meest geprononceerde positie tegenover de socialistische bewe-
ging innam en die, niet in de laatste plaats, de belangrijkste en
meest tegen-'argumenten' inbracht. Vanaf 1895 was het socialis-
me in Breda definitief verdoemd.

Tot slot van deze paragraaf dient nog kort de bijzondere positie
van enkele socialistische leraren aan de KMA te worden gememo-
reerd. In alle opzichten nam deze officiersopleiding steeds een
geheel eigen, geïsoleerde plaats in te Breda. Vanzelfsprekend wa-
ren socialistische opvattingen taboe binnen de muren van het
elitaíre opleidingsínstituut, en wel dusdanig dat men ze ook als

Zba) t.a.p., 2 februari 1895. In het bericht is sprake van ene 'vrouw C'. Aannemelijk lijkt
dat hiermee croutis Crul-~leeusiissen bedoeld zal zijn: in hfdst. 111 worden haar activitei-
ten als colportrice ~an anarchistische lectuur beschre~en.
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pri~-é-opvatting niet kon accepteren. Niettemin ~~~aren er in de
jaren ~~an het jonge socialisme enkele K1~lA-docenten die zich in
een dergelijke dubbelrol ~~~aagden. In een tijdsbestek van een
kleine t~~.intig jaren ~~~aren dat achtereem~olgens Korte~~~eg. ~'an
den Bussche, Cock en ~leijer. Geen ~-an 6en ~~-as ( nogj militair;
allen ~~~aren burgerleraar. Eerstgenoemde werd in ieder ge~al ~an-
~~~ege zijn ideeën ontslagen, tenvijl ~an de laatste t~~~ee kan ~~or-
den vermoed, dat ook hun ontslag samenhing met het feit dat zij
(al dan niet onder pseudoniem) in hun burgerbestaan ~cx~ruitstre-
vende idealen uitdroegen. Betreffende Van den Bussche is zeker,
dat hij door de I~~IA-leiding ~~~erd berispt, maar kennelijk ~ras hij
zo geliefd, dat men geen ~~erdere stappen tegen hem durfde te
ondernemen; wellicht heeft zijn ~~roege dood hem ~cxrr laterc con-
flicten met superieuren gespaard.
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HOOFDSTI'I: III

VRI]E SUCIALISTEN V~N~1F } 1898

~ 1. Vrije socialisten in ~ti'ederlnizc~ rond 1900

Zoals in de hoofdstukken I en II naar voren kwam, w'erd de
eenheid in de socialistische beweging in Nederland in het midden
van de jaren negentig verbroken. De beweging viel toen in feite
uiteen in een anarchistisch en een sociaal-democratisch georiën-
teerde richting. In dit hc~ofdstuk komt eerstgenoemde, extreme
variant van het socialisme onder de aandacht, omdat een aantal
vertegenwoordigers ervan zich actief betoonde in Breda geduren-
de een tiental jaren rond de eeuwwisseling.

ln het vorige hoofdstuk is al kort aangegeven, dat in de Socialis-
tenbond (SB) de richtingenstrijd opnieuw ontbrandde en begin
1898 resulteerde in een afscheiding van Domela Nieuwenhuis en
zijn (talrijke) anarchistische volgelingen. Het restant van de SB,
voorstanders van parlementaire actie, onderscheidde zich daar-
door niet wezenlijk meer van de in 189~F gestichte SUr1P en in
1900 slnUt de bond zich dan ook hierbij aan.' Voor zover valt na te
gaan, had de SB in dc jaren 1898-1899 in Breda geen enkele
aanhang meer, nadat de afdeling in januari 1898 met algemene
stemmen had besloten zich van de SB af te scheiden en een
zelfstandige Socialistem~erenigíng op te richten.~

Deze 'Vrije Socialisten Vereeniging' (~'SV) was een der vele
van soortgelijke plaatselijke groepjes van anarchisten in den lan-
de. Over het algemeen hadden deze vrije socialisten veel sympa-
thie voor het s~~ndicalisme zoals dat in het NAS gestalte kreeg,
hoewel juist Domela Nieuwenhuis zelf er vrij gereserveerd tegen-
over stond. Deze had evenzo bezwaren tegen de pogíngen die rond

' i ~'isscher, Geschieelenis rar:de :`'erierlundse arbeidersbeu~egirr~, 130-13I; Domela Nieu~cen-
huis, 1'ae Christen tot anarchèst. 105-109.
ZI Recht roor Allere, 20 en 29 januari 1898.
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1905 ondernomen ~a-erden, om de vrije socialistenverenigingen in

Nederland federatief te organiseren.3 í~ien kan zich echter voor-

stellen, dat kleine groepjes als die te Breda zich moeilijk geheel

zelfstandig konden handhaven en daarom steun bij elkaar wcn-

sten te zoeken. Vooral na het échec van de spoorwegstaking in

1903 waren zij in een isolement terecht gekomen en was hun

betekenis dienovereenkomstig afgenomen.
Van de vrije socialisten in Breda en hun rol in de stad is nogal

svat bekend, doordat zij met een vrijsvel niet aflatende volharding

'correspondenties' lieten opnemen in De Vrije Socialist en in De

Toekomst. Vooral laatstgenoemd blad is interessant, omdat de be-

richten uit Breda niet alleen het wel en wee van de vrije socialis-

tengroep vertellen, zij het vaak terloops, maar ook talrijke voor-

beelden geven van maatschappelijke misstanden in de eerste jaren
na de eeuwsvisseling. De Toekomst zal dan ook ín een afzonderlij-

ke paragraaf voor het voetlicht worden gebracht.

De Vrije Socialist was voor anarchisten in Nederland de opvol-

ger van Recht voor Allen. Na het afscheiden van de Socialisten-

bond richtte Domela Nieuwenhuis het blad op en vanaf het begin

ín april 1898 overtroefde het Recht voor Allen verre. Ook ten

aanzien van de berichtgeving uit en over Breda was dit zeer goed

te merken. Tot het moment van eerste verschijning van De 1~'rije

Socialist stonden in Recht voor Allera veelvuldig artikelen afkomstig
uit Breda. Daarna mankeert Breda geheel in de kolommen van

Recht voor Allen. Net als alle andere oud-Socialistenbonders,

stapten de Bredase vrije socialisten over naar De Vrije Socialist;

artikelen door en over hen verschenen in het eerste jaar van het

blad (1898) gemíddeld twee keer per maand, daarna aanzienlijk

minder frequent.~
Vergeleken met het regionale weekblad De Toekomst was in De

Vrije Socialist zowel het aantal als de omvang van de berichten uit

'j Ramaer, De pira~r:ideder tirmn:ie. 19 21.
') O~erdejaren 1899-1907 telt De Vrije Socialist gemiddeld cier berichten ~i~rr Rreda Exr
jaar.

8i



Breda kleiner. Tevens beperkte de inhoud ervan zich over het
algemeen tot informatie over de activiteiten van de Bredase vrije
socialisten, met name aankondigingen en verslagen van vergade-
ringen en resultaten van colportage met bladen en brochures;
kritische beschrijvingen van misstanden in Breda kwamen slechts
incidenteel voor. Dat De Vrije Socíalist van geringere betekenis
was voor de Bredase beweging, kan men ook opmaken uit het feit
dat in de lijst van agenten geen verkoopadres te Breda was opgeno-
men, dit in tegenstelling tot De Toekomst. Waarschijnlijk werd
De Vrije Socialist in Breda alleen door de eigenlijke, overtuigde
aanhang gelezen en ondernam men geen of weinig pogingen het
blad op ruimere schaal te verspreiden.

a. De Toekomst

In 1893 begon de uit Friesland afkomstige letterzetter J.h. van
der Veer in l~liddelburg met de uitgave van een eigen blad: De
Toeko~~tst, Socialístisch Weekblad voor Zeeland en Westelijk Bra-
bant.' Het was dezelfde Van der Veer die hiervoor al figureerde
als spreker bij de (her-)oprichting van de Bredase afdeling van de
NBvAKS in 1891 en bij de opening van het Volksbierhuis De
Toekomst (!) in 1895. Het blad was een van de weinige regionale
periodieken in Nederland die na de oprichting van de SDAP in
189~4 trouw bleven aan de Socialistenbond.e Na 1897 werd De

'1 De Vrankrijker, Het iren~ettde iroord, 90. Jlinstens vanaf ~I maart 1899, jrg. V1. nr. ~19
luidde de ondertiteL Scxialistisch ~leekblad ~~oor het "Luiden. Vanaf 1I november 1902,
jr~. X, nr. 28: `'rij-socialistisch orgaan van de Federatie der Zuidelijke gruepen. Hierbij zij
te~ens ~astQesteld dat uít dejaren tot 1902 slechts enkele nummers op het IIGS aanwezig
zijn; ~anaf dat jaar zijn de jaarRangen compleet.
6~ lle Vrankrijker, a.u~., 9i.
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Toekomst vrij socialistisch; Van der Veer was toen al geen redac-

teur meer.'
Vanaf waarschijnlijk 1899 verschenen in De Toekomst Bredase

correspondenties, tertvijl het blad in ieder geval vanaf dat jaar vUk

bij een plaatselijke agent verkrijgbaar was.~ Er werden langs die

weg vermoedelijk niet meer dan hooguit enkele tientallen num-

mers per week verspreid,y waarbij slechts incidenteel met De

Toekomst op straat gecolporteerd werd. In 1903 kwam de even

daarvoor uit Breda vertrokken vrije socialist Achterdenbosch een

tijdlang elke zaterdagavond in de stad colporteren. "' De Bredase

'vrouw Crul' was in 1906 enige tijd colportrice van anarchistische

lectuur, maar vermoedelijk bracht zij vooral brochures aan de

man.'t
De Toekomst werd in Breda waarschijnlijk dus niet op grote

schaal gelezen, ondanks de opmerkelijke correspondenties van de

plaatselijke Vrije Socialisten Vereeniging (VSV). Hoewel die arti-

kelen slechts bij uitzondering ondertekend waren, lijkt aanneme-

lijk dat ze vrijwel alle van de hand waren van de kleermaker l~~I. P.

Vermeeren, over wie meer in par. 2a.
Vanaf 1902, de periode waarover gegevens voorhanden zijn,

kon men gemiddeld vrij~~'el elke veertien dagen, dus om het ande-

re nummer, een uit Breda afkomstig bericht aantreffen, soms nog

') Vgl. noot i. Na Van der Veer werd in 1897 of eerder de Socialistenbonder J.A.
Bergmeijer uit Dordrecht redacteur. In 1899-I900 staat de anarchist ~. can Emmenes

(Amsterdam) als redacteur vermeld, tencijl in laatstgenoemd jaar de redactie oser~inK

naar de anarchist I.M. ~~'ink ÍGorinchem, later .~imersfaxtj; tot in 190~ ~sas deze
(mede-j verantsti~ourdelijk s~air het blad. Vanaf 1902 ss~as J.L.,~. de Lange (AliddelburK)

(mede-) redacteur van Ue Tuekomst. Geheel ten onrechte ~eronderstelt Ue !'rankrijker,
a.ir., p. 90, dat de ont~~~ikkeling can het blad te danken ~~~as aan Van der Veec AfKezien

nog ~~an het feit dat deze niet meer mee~~erkte, was hij allanK geen re~ulutionair sucialist

meer-, hij is nl. Tolstojaan en later sociaal-democraat ge~~orden. Ue `I'oekonest. ~ april

1903.
aj Vanaf 1899 was H. Holland, ~iiddellaan, agent, Ue Toekomst, 29 april 1899 en 3
januari 1903. Later in 1906, stonden M.f. Vermeeren, Van Guorstraat 31 en J. Crul,

Gasthuisstraat, als verkoopadressen genoemd, t.a.p., 2~ februari 1906. ~'anaf inei 1906 is

Breda niet meer opgenomen in de lijst van aKenten, t.a.p., 12 mei 1906 e.c.; ~~el ~cas het

blad waarschijnlijk verkrijgbaar in het socialistische café van ~L'. J.G. Paesie, loutstraat 6.

9j Vgl. Ue 't-oekonat 2i oktober 1906 en 23 maart 190i.
~") t.a.p. 3 januari en 20 juní 1903.
'~) Zie ~oor haar optreden pae 2-c.
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vaker. Vermoedelijk zal in 1899 en 1900 de frequentie niet veel
lager zijn geweest.1z. Die berichten besloegen in De Toekomst
meestal een halve tot één kolom, en soms meer.13 Ze waren,
gezien de onderwerpen die erin aan bod kwamen, zeker niet al-
leen bestemd voor de 'partijgenoten' in Breda. Weliswaar waren
aankondigingen en verslagen van vrij-socialistische bijeenkom-
sten steeds in de correspondenties opgenomen, maar het overgrote
deel der inhoud bestond uit beschrijvingen van en kritieken op
allerlei al dan niet vermeende misstanden. Hoe Vermeeren als
correspondent zijn informatie precies verzamelde, is onbekend.
Hoogstwaarschijnlijk had hij een aantal (anoniemej contactperso-
nen die hem regelmatig inlichtten over gebeurtenissen in fabrie-
ken en organisaties. Verder maakte hij er waarschijnlijk een ge-
woonte van zo hier en daar in de stad een praatje te maken met
arbeiders. Dezen, bang voor repercussies, toonden echter kenne-
lijk nogal eens een zekere huiver getuige een opmerking van de
correspondent:

"Flinke kerels van vroeger krijgen kippevel wanneer je ze
iets vraagt omtrent hun patroon, vreezende dat er iets van
publiek zal v,~orden gemaakt".'~

Het lijdt geen twijfel dat de tegen misstanden gerichte aanklach-
ten, altijd in felle bewoordingen gesteld, als provocaties bedoeld
waren. Dat dit ook een averechts effect kon hebben, wordt nog
geïllustreerd in hoofdstuk V, par. 5 met de directeur van de
jamfabriek die als represaille na een publikatie geen overuren
meer wilde betalen.

Het is overigens onduidelijk in hoeverre De Toekomst er in
slaagde indruk te maken buiten de kring van vrije socialisten. In
het enkele geval waarin sprake is van een negatíeve reactie op
artikelen in De Toekomst, is namelijk het blad zelf de enige bron.
"Lo is er de bewering dat de RK. Volksbond woedend was, nadat
De Toekomst dankzij een verklikker de vuile was van de bond had

'`j Zie ook opmerking bij noot i.
") Het formaat ~ras onQeceer A2, het aantal pagina's a.
~') De 7oekontst. I I februari 190~.
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buiten gehangen.'' Noch uit de notulen van de bond, noch uit de
pers blijkt echter iets van ao'n reactie. tb 1`1ag hier reeds de vraag
gesteld worden of de correspondent de invloed van zijn stekelige

stukjes niet te hoog schatte, welhaast zeker lijkt dat de Bredase
burgerij en haar verenigingen en organisaties hooguit incidenteel
kennis namen van hetgeen er in Ue Toekomst over hen werd
geschreven.

De onderwerpen van kritiek ~~~aren velerlei: woon- en arbeids-
omstandigheden van de arbeiders in Breda, de houding van over-
heid en herk, de rol van de r. k. vakbonden. Nlaar niet minder fel
werden in De Toekomst soms arbeiders gekritiseerd die zich te
buiten gingen aan uitspattingen, zoals het drinken van veel bor-
rels en het vieren van carnaval. Om een indruk te geven van die
vele kritische correspondenties, volgen hier een tiental (deels ge-
parafraseerde) fragmenten, die de feitelijke inhoud en de pittige
schrijfstijl illustreren.

Gemeentebestuur

Bij het 25-jarig dienstjubileum kreeg een onder arme Breda-
naars populaire verloskundige niet meer dan een bloemetje,
terwijl de gemeentearchitect liefst f 1000,- kreeg. 1~~Ieten
met twee maten dus.''

Justitie

Een staaltje van klassejustitie volgens de correspondent: de
onderdirecteur van cie gevangenis werd vrijgesproken van
diefstal, terwijl een kok die daar ook werkte tot 3 maanden
werd veroordeeld.
"Wanneer toch het eigenlijk gezegde volk eens gaat inzien
dat we een klasse justitie hebben, wanneer het volk eens
gaat begrijpen wat het zeggen wil te worden ge- en veroor-
deeld door klasse-rechters, dan zeker zal het niet bij een

~') t.a.p., 12 december 1903.
"'~ Informatie uit onderzoek A. Laenen.
"~ De Toekomst, 18 april 1903.
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dreigend vingeropsteken blijven en zal de justitie het aan
zichzehe te wijten hebben, als het lang getergde volk revan-
che gaat nemen".'s

Pers

Het Dagblad van Noord-Brabant deed uitvoerig verslag van
haar onderzoek naar de toestanden in 'het donkerste van
Breda', de steegjes en straatjes achter de Haagdijk. Het was
volgens de correspondent van De Toekomst echter een on-
derzoek om de schijn te redden, nadat een raadslid die toe-
standen al aan de kaak had gesteld. ~~iat, zo vroeg de corres-
pondent zich af, weerhoudt de redacteur van het DvNB,
Van der Kallen, er eigenlijk van om de namen van "die
ingemeene, hebzuchtige huisjesmelkers aan den schandpaal
te nagelen? Wat hem weerhoudt? Lafheid, oogendienerij,
zijne aan het kapitaal en Jezuïtisme verkochte ziel".'y

K~1A

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de KMA werd
in Breda geld ingezameld onder de bevolking. De vrije socia-
listen beschouwden dit als "bedelen" voor een instelling
waar slechts zonen van kapitalisten komen: opgeblazen lie-
den die tot drilmeesters opgeleid worden. "'t Is alles volks-
verneukerij!" Zo

Kerk

- In Princenhage vonden tijdens de kermis vechtpartijen
plaats als gevolg van "den beschavenden invloed van het
katholicisme". De misdaden in Brabant, zo vervolgde de
correspondent, komen voor 95~Io op rekening van de pries-
ters die het volk dom houden.21
- Na een andere grote vechtpartij in Breda stond er in De

'd) t.a.p., 21 november 1903.
19) t.a.p., li augustus 1903.
zo~ t.a.p., 20 juni 1903.
21) t.a.p., 10 oktober 1903.
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Toekomst te lezen: "En dat in een plaats die wemelt van
zwartrokken, welke de goe-gemeente dag en uur voorpreve-
len dat zij allen zijn broeders en zusters. Uf er ook invloed
uitgaat van die preekheeren!"`'~
- Een zwangere non in het R.K. Gasthuis!, meldde de cor-
respondent met leedvermaak.'`3

R. K. Volksbond

- Het rommelde weer eens in de 'Vlodderbond' of 'Vodden-
bond'; hun boeken klopten niet. "Alleen het drankmisbruik
in den R. K. V. sloot met een voordeelig saldo! Bravo!" De
Toekomst wist haar lezers ook nog te vertellen dat de leden
van de Volksbond elkaar vaak blauwe ogen sloegen of elkaar
overtuigden met de achterkant van de biljartkeu. z~
- Socialistische sigarenmakers wonnen hun staking: allen
waren weer aan het werk.
"En gij, R.K. katuílen, schaamt ge u niet om thans het

smoesje rond te strooien dat gijlieden er de oorzaak van zijt
dat de stakers er weer in zijn? Schaamt ge u niet om zoo'n
fatale leugen de wereld inteslingeren? Juist het tegendeel is
waar; ze hadden er reeds veel eerder in geweest, wanneer ze
niet waren tegengewerkt geworden door uwe den-patroons-
stroop-om-den-mond-smeerende zoetejongens-organisa-
tie!"`s

Fabrieken

"Uit alles blijkt dat de toestand bij Frans Klep is wat men
noemt rot, door en door rot. Wij raden de arbeiders die daar
werken aan wat meer hunne grieven bekend te maken,
want de schurkenstreken die daar worden uitgehaald, blij-
ven veel te veel onder den dekmantel. Wanneer er iets is dat
men meent dat publiek moet ~vorden gemaakt, laat men het

z'̀ ) t.a.p.. 12 maart 190.1.
z') t.a.p., 2~Ijuni 190i.
'') t.a.p., 8 februari 1903.
2i) t.a.p., l8 auQustus 1906.
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dan vertellen aan de colporteuse van dit blad of laat men
's avonds in 't geheelonthouderscafé komen; door publiciteit
kunnen we den Scheele best een toontje lager laten zingen,
want de uitzuigers beweren wel dat ze er maling aan hebben,
maar, rondweg gezegd, ze liegen dat ze scheel zien. Nlaar,
arbeiders, er is nog een ander, nog een veel beter middel, en
dat is: organisatie! Kom, denkt er eens over na!" 26

~-~rbeiders

- De arbeiders op de lucifersfabrieken, zo klonk de klacht
in lle Toekomst, schijnen nog steeds geen behoefte aan
organisatie te hebben, hoewel ze voor een hongerloon afge-
beuld worden. "Hebben zij dan geen moed of kracht om
hunne klachten om te zetten in eischen, om in vereeniging
dc noodige kracht te zoeken?" Uok de arbeiders hebben
recht om te genieten van alles wat de aarde biedt, zo ver-
volgt het artikeltje. Daarom, uit eigen belang, moet men
zich verenigen, maar dan wel eerst de jeneverfles aan de
kant, want die sloopt niet alleen lichaam en geest, maar
geeft ook de patroons een argument tegen eisende arbeiders,
namelijk dat deze het in feite nog te goed hebben.~'
- Revolutie was in Breda niet te verwachten, meende de
correspondent. Patroons en Kerk konden de rust wel bewa-
ren. "Dc arbeiders, ze zijn hier nog niet te vinden voor
hooge idealen; er wurdt helaas nog veel te veel gezopen, wat
aan het zwarte monster (- de geestelijkheid - CtTj een niet
te onderschatten steun bezorgt. "`'~
- Een suikerbakker met "uitzuigersstreken" dreigde al zijn
personeel te ontslaan. ~Vanneer komt er nu eens leven on-
der de uitgezogen en in ellende gedompelde arbeiders in
Breda, zo verzuchtte de correspondent.
"Vooruit, mannen van de cacao- en suikerbewerking, sluit u

~61 t.a.p., li februari 1906.
zi) t.a.p., 28 juni 1902.
`'") t.a.p., 31 december ly~.
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aaneen, leest onze bladen en brochures, opdat ge tot de
overtuiging komt wat 'n kracht ge kunt ontwikkelen en ver-
klaart den oorlog aan al wat u uitzuigt en tvranniseert!
Rammelt aan uwe slavenketenen!" `y

Carnaval

De tijd van "zuipen en liederen uitbalken", "banaliteiten"
en "de straten vol modder en drek" was een steen des aan-
stoots voor de vrije socialisten in Breda. De schrijver van de
stukjes in De Toekomst constateerde cchter dat de omvang
van het feest elk jaar minder werd, "een bewijs dat de men-
schen beginnen te verlangen naar edeler en nuttiger ver-
maken. "3~
De mensen moesten toch eens verstandig worden "en zich
andere vermaken verschaffen dan deze rotte smeerboel";
". .zoolang men zich aan blíjft stellen beneden het dier kan
er van eene betere en menschelijker samenleving geen spra-
ke zijn."31

SDAP

"Ze hebben nog niet eens den moed om flink weg hun begin-
sel te propageeren en dat huichelt en liegt er maar op los, zit
wat te schelden op socialisten die er geen paus of koningin
op na wenschen te houden, kramen wat kletspraatjes uit
tegen domme vrouwen en doen verder geen steek. Zo wordt
hier door de SD~1P het socialisme met drek gesmeten!"3z

~ 2. De Vrije Socinlisteta Vereeniging (VSV)

a. De ontwikkeling van de plaatselijke groep

Het groepje vrije socialisten in Breda was slechts klein. Precie-

-'y) t.a.p.. 21 juli 1906.
i") t.a.p.. 3 maart 1906.
;~j t.a.p., 16 februari 1907.
32j t.a.p.. 7 april 1906.
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se cijfers ontbreken, maar de indruk is gewettigd, dat er minder
dan tien leden zullen zijn geweest. Huishoudelijke vergaderingen
werden bijvoorbeeld meestal bij iemand thuis gehouden;33 een
zaaltje was er kennelijk niet voor nodig. Tekenend is ook, dat in
1905 de vrije socialisten in Breda, Tilburg en llen Bosch tezamen
slechts 21 leden hadden,;~ van wie vermoedelijk het merendeel in
laatstgeiwemd stad.3' IVlaar er was hoe dan ook een voorpost(je)
van de anarchistische beweging.3ó
Over de jaren 1898-1907 worden in de correspondenties in de
propagandabladen, De Vrije Socialist en De Toekomst, in totaal elf
Bredase vrije socialisten met name genoemd - hetzij als inzender
van een brief of artikel, hetzij terloops vanwege bijvoorbeeld
moeilijkheden die iemand ondervonden had. Gelijktijdíg bestond
de Vrije Groep, zoals ze zich ook wel noemde, in Breda echter uit
nooit meer dan 6 à 7 personen.

Opvallend is dat, op een uitzondering na, alle met naam beken-
de vrije socialisten vroeger of later Breda verlieten. Uat gold niet
alleen voor de enkelen die slechts kort in de stad woonden, maar
ook voor een aantal onder hen die er meerdere jaren woonden, ja
zelfs geboren waren. Zo was er bijvoorbeeld de meubelmaker
Holland die, geboren en getogen in Breda, nog op drieënvijftig
jarige leeftijd met zijn gezin naar llen Haag verhuisde.;' Het ligt
voor de hand te veronderstellen dat hij in de stad of directe omge-
ving geen emplooi meer kon vinden. Ook werd eens ene Raemaec-
kers werk geweigerd op instigatie van een pastoor, omdat hij niet
burgerlijk gehuwd was, maar in 'vrije liefde' samenleefde.3s

Het ~vas dus in een Brabantse stad als Breda kennelijk niet
eenvoudig voor een vrije socialist om het dagelijks brood te ver-
dienen, vooral niet in loondienst bij ecn patroon. Vaak verliet men

'3j t.a.p., 2ójuli 1902.
;'j t.a.p.. I I maart 190~.
3ij In 1898 hadden de vríje socialisten in Den Bosch ongeveer 30 leden, Franssen, De
Bossche arbeider, 5ï6-578, een aantal dat in Brc~cía zeker bij lange na nooit Rehaald is.
"'1 Ue i~oekomst, 10 mei 1902.
'-) H. Holland, geboren te Breda, certrokken naar Uen Haagin 190i, CAB, Bevolkingsre-
Qister 1910-1918.
'"i Ue Toekomst, 20 mei 190i.
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dan maar de provincie of begon iets voor zichzelf.3y De beroepen
van de meest op de voorgrond tredende anarchisten in Breda
leenden zich trouwens goed voor zelfstandige uitoefening: kleer-
maker, zadelmaker, meubelmaker, huisvrouw.~t'

De kern van het groepje vrije socialisten in Breda was uit de
stad of directe omgeving afkomstig.i' In die zin was het anarchis-
me zo vlak na de eeuwwísseling dus een autochtoon verschijnsel.
Dat wil zeggen: het was geen beweging die geïntroduceerd en
georganiseerd werd door louter buitenstaanders. Degenen die van
buiten de streek kwamen, wocmden relatief kort in Breda en
lieten geen sporen na die wijzen op een invloed van veel belang.

De drijvende kracht achter de VSV in Breda was zeer beslist de
kleermaker IVI. P. Vermeeren. Zonder hem was er in Breda waar-
schijnlijk geen anarchistisch geluid te horen geweest, zeker niet
in de jaren na 1902.~' Deze Vermeeren, in 1873 te Breda gebo-
ren,~3 was mogelijk al lid van de'oude' SDB, dus vcíór 1895. In elk
geval was hij lid van de Socialistenbond tot 1898, want in 1896
treft men zijn naam al een keer aan in Recht i~oor Allen.44 Aard
en stijl van de berichten in dit blad wijzen erop, dat hij toen al
Bredase correspondenties verzorgde. Na de oprichting begin
1898 van een zelfstandige Socialistenvereeniging in Breda,
was Vermeeren degene die, daarover lijkt weinig twijfel te
bestaan, vrijwel alle stukken over Breda in Ue Vrije Socialist en
De Toekomst voor zijn rekening nam. Hij wordt tenminste in 1902
een keer genoemd als correspondent van de VSV, terwijl in ande-

3y) t.a.p., 11 februari 1905.
~) Beroepen van resp. M. P. Vermeeren, J. Crul, H. Holland en A. Crul-Meeuwissen;
hetis overigens niet zeker dat zij allen inderdaad niet in loondienst werkten.
~') Voor zover ter achterhalen: 3x Breda. Ix Teteríngen, Ix Etten, Ix ~~'illemstad, lx
Gorkum.
aZ) Tot dan waren waarschijnlijk ook de fabrieksarbeider Achterdenbosch en de typograaf
Weverling actief.
"j GAB, Bevolkingsregister 1910-1918, Alatheus Pieter ~'ermeeren, gebaren I S januari
18 i 3 te Breda, wonende Van Goorstraat 31, R. K.
") Recht roor Aller:. I i ok[ober 1896.
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re jaren soms terloops blijkt, dat hij de auteur was van de Bredase
stukjes in De Toekomst.~'

Maar Vermeeren deed meer. Hij organiseerde en leidde verga-
deringen en propagandabijeenkomsten; hij gaf een 'cursus' over
socialistische onderwerpen en poogde daarbij een bibliotheekje op
te zetten; hij bezocht veelvuldig vergaderingen van de SDr1P en
de diverse vakbonden om aldaar te debatteren en propaganda voor
zijn eigen beginselen te maken; hij onderhield ook de contac-
ten met vrije socialisten elders in Brabant. Kortom: Vermeeren
wás de VSV-Breda. Dat betekende dan ook, dat als hij eens een
periocle minder actief was, de VS~~' uit Breda weinig of geen blijk
van bestaan gaf. l~~lísschien had het Zondig Paterken al in 189ï
gelijk, toen hij in De Volkstribuun eens (ironisch?j schreef, dat de
Socialistenbond in Breda uit één persoon bestond.~~

Enerzijds was de Vrije Groep dus in haar optreden vrijwel
geheel afl~ankelijk van de inbreng van Vermeeren. Anderzijds
was deze zeker een individualist, die alle initiatieven naar zich
toetrok en alles in z'n eentje wilde regelen; het verwijt klonk dan
ook op, dat hij te geïsoleerd werkte.~'' Het viel niet mee met
Vermeeren samen te werken, zo mag men wel aannemen. Onder-
linge ruzies hebben welhaast zeker de VSV-Breda als groep on-
dermijnd, hetgeen overigens kenmerkend is voor het gehele anar-
chisme in Nederland.~s Hoe hoogde spanningen konden oplopen,
blijkt uit het geval waarin enkele Bredase vrije socialísten elkaar
niet meer ~wensten te spreken en nog slechts via publikaties in De
Vrije Socialist hun onenigheden 'uitvochten'. Vermeeren en enke-
le andere leden rivistten daarbij over de vraag of de Vrije Groep in
Breda nog wel bestond, terwijl zij elkaar over en weer ervan
beschuldigden "met drek" te hebben gesmeten.~y Ook in een an-

;S) De'Toekomst, 2ójuli IS02.
;~j Ue 1'olks[rihuun, I mei 1847.
") De 1'rije Sociulist, -I december 1901.
ie) Franssen, n.u~., Sï6-Sï8, wijst op celc ideologische en pcrsoonlijke geschillen in de
VS~' Den Bosch.
'9) De Vrrje Soclalist, 20, 2ï nocember. ~, 11 december 1901.
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der geval werd openlijk geschreven, dat ~'ermeeren met 'bepaalde'
insinuaties iemand had aangevallen.'"

Zuiverheid in beginselen stond voorop bij Vermeeren, zoals
trouwens bij anarchisten in het algemeen. ~'rije socialisten als de
dragers van het ware, vrijheidlievende socialisme moesten een
toonbeeld zijn ~oor de arbeidersklasse. Uit de vcle artikelen van
Vermeeren in de vrij-socialistische blaadjes spreekt telkens de
opvatting - en de hoop! - dat louter verspreiding van de vrij
socialistische ideeën de massa ~~~el moest overtuigen. ~~'elke ar-
beider, die z'n verstand gebruikte, zou immers niet een vrije,
rechtvaardige samenleving wensen? lle veronderstelling was ei-
genlijk, dat als men die idealen maar ongestoord aan de arbeiders
kon uitleggen, dezen als vanzelf tot inzicht zouden komen en
socialist zouden worden. Vandaar de voortdurende nadruk op het
belang van de vrije verspreiding van kennis en wetenschap. Als de
massa de redelijkheid van de (vrij) socialistische idealen niet wil-
de of kon inzien, kwam dat in de ogen van anarchisten als Ver-
meeren voor alles door tegenwerking van buitenaf: de patroons
die arbeiders zo hard en zo lang lieten werken dat ze niet in de
gelegenheid waren zich te ontwikkelen; de herk die hen dom
hield, dat wil zeggen, hun werkelijke (materiële) belangen pro-
beerde te doen vergeten; de jenever die arbeiders een vlucht uit
de werkelijkheid bood; de sociaal-democraten die hen van 'ho-
ge idealen' afleidden door kleine verbeteringen in het vooruitzicht
te stellen.

Niettemin werd Vermeeren er zelf eens op gewezen, dat híj
evenmin als zuiver strijder voor het socialistisch-anarchistisch
ideaal kon worden beschouwd. Hijzelf verklaarde waarom: "~lijn
vrouw is namelijk katholiek en voedt haar kinderen op zooals zij
dat wil, wat ik helaas nog niet kan veranderen".'' Een ander maal
getuigde hij van de moeilijkheid om propaganda voor het leger
buiten de deur te houden: "Wanneer men als socialist nog al wat
kinderen heeft, kost het groote moeite om hen die rotdingen uit

'") De Toekomst, 1, 1~, 22 no~~ember 1902.
'') t.a.y., 2juni 1906.
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het hoofd te praten en er andere gedachten in te brengen".i2
Undanks deze kennelijke privé-spanningen bleef Vermeeren een
onverdroten propagandist voor het vrije socialisme, terwijl hij ge-
woon getrouwd bleef inet zijn katholieke vrouw.i3 In maatschap-
pelijk opzicht werd de druk op hem vermoedelijk echter te groot
in Breda, want uiteindelijk, het is dan inmiddels 1910, verhuisde
hij naar Rotterdam.'} Breda werd daarmee een kleurrijke figuur
armer.

Propaganda door middel van het gesproken en vooral het ge-
schre~en ~~~oord vormde de belangrijkste activiteit van een groep
als de VSV-Breda. Dat víel echter niet mee met zo'n klein aantal
leden. Niet zozeer vamvege een gebrek aan manlvrouwkracht,
maar vooral doordat de contributie-inkomsten overeenkomstig ge-
ring waren. l~1en kon daardoor bijvoorbeeld nauwelijks pamflet-
ten laten drukken of brochures kopen om te verspreiden. Van tijd
tot tijd treft men dan ook in de anarchistische bladen oproepen
aan, waarin verzocht werd kranten, boeken en andere socialisti-
sche lectuur naar Breda te zenden, opdat men materiaal zou
hebben om propaganda mee te bedrijven." Ook werd soms via de
pers aan geestverwanten in den lande gevraagd om op vergaderin-
gen te collecteren ten behoeve van de propaganda in het zuiden:

"'t Is toch in het belang van ons allen, dat het socialisme in
het Zuiden Elink wortel schiet. Strijders die altijd in het
noorden hebben gepropageerd voor hun ideeën, staan ver-
ste.ld van den lammen toestand welke hier heerscht. En dat
zal nog lang zoo blijven als wij niet gesteund worden door
beter bij kas zijnde Vereenigingen. Nogeens, Kamera-
den, er is maar f 10,- noodig, dus elk een kleinigheid en

'Z) t.a.p., 23 maart 1907.
';j "Cot in 1909 zijn er ~an hem correspondenties te vinden in De Tcekomst.
'~) GAB, Bevolkingsregister 19(R) 1918.
") Bijv. Recht roor AAen, 17 december 1896; De Vrije Socialist, 20 oktbber 1906; Ue
Toekomst, ï december 1906.
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onze Kolporteurster kan onze goedkoope lektuur aan den
man brengen".i6

Ue vrije socialisten stonden in een stad als Breda al met al in
dubbel opzicht geïsoleerd. Enerzijds waren ze in de stad zelf een
marginaal groepje dat maar nausvelijks enige aanhang kon verwer-
ven. Anderzijds ontbrak aan~~ankelijk - overigens in de geest van
het anarchisme! - een centrale, landelijke organisatie van vrije
socialisten waar men steun bij tou ktuinen vinden. Het was dan
ook wellicht het eerst in het zuiden dat het besef veld won, dat
enige mate van organisatie wenselijk was. Een der redacteuren
van De Toekomst, J.L.r1. de Lange uit 1~liddelburg, gaf daarvan
blijk. Vooral in het zuiden, zo schreef hij in 1902 in een van de
nummers, hadden de autonome groepjes van vrije socialisten het
moeilijk. Openbare vergaderingen, meetings en propaganda voe-
ren kostten veel geld.

"Slaagt zoo'n meeting niet, hetzij door ongunstig weder als
anderszins, dan is (bijvoorbeeld - CtT) l~~liddelburg gedu-
rende het geheel seizoen gedwongen tot rust, tot werkeloos-
heid, wijl de vereeniging dan groote moeite heeft om de
tekorten te dekken, ja dikwijls daartoe onmachtig blijkt,
wijl alles moet worden geklopt uit de schrale beurzen van
arbeiders, wat tusschen twee haakjes de vereenigingen tot
eere strekt"."

Waarschijnlijk was deze schets van de moeilijkheden, waarvoor
de diverse groepen ín het zuiden stonden, een eerste aansporing
om de krachten enigszins te bundelen. In ieder geval werd nog in
1902, of anders in 1903, een Zuidelijke Federatie van Vrije Socia-
listen Vereenigingen opgericht. Vermeeren uit Breda was hiervan
secretaris~penningmeester.'s Vermoedelijk bestond de Federatíe
slechts uit de verenigingen te Breda, Tilburg en ' s-Hertogen-
bosch. Of de samenwerking enige vrucht afwierp, lijkt twijfel-

'6) De Vrije Socialist, 20 januari 1906. Soortgelijke verzoeken in De Toekomst, 17 mei
1902; De Vrije Sociatist, 17 mei 1902.
'') De Toekomst, 2 auKustus 1902.
'tl) Uit een ingezonden stuk in De toekonist, 9januari I~-1 blijkt terloops het bestaan san
de 1'ederatie.
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achtig, want een à twee jaar later deed Vermeeren al weer een
oproep aan de leden van de Federatie om de moeilijke positie van
vrije socialisten in het zuiden nog eens te bespreken.'y Resultaat
was dat er op 19 februari 1905 te Tilburg een Vrije Socialisten
Vereeniging Noord-Brabant werd opgericht met in totaal 21 leden
en waarin de zojuist genoemde verenigingen opgingen.ó~ Deze
nieuwe VSV sprak uit zich te willen aansluiten bij de landelijke
Federatie van Vrijheidslievende Communisten, die enige tíjd na-
dien zou worden opgericht, en wel op 23 april 1905.6~ Het is
onzeker of de VSV-Noord-Brabant zich ook daadwerkelijk aan-
sloot, want na de oprichting wordt niets meer van haar vernomen,
althans, de correspondenties uit Breda wijzen er niet op. De
enkele overgebleven Bredase vrije socialisten werkten nog slechts
individueel voor de verkondiging van hun ideaal. Een van hen was
begin 1906 actief inet colportage van anarchistische lectuur, ter-
wijl Vermeeren freyuenter en uitvoeriger dan ooit zijn correspon-
denties in Ue Toekonast publiceerde. Van een beweging kon men
echter niet meer spreken, zo men dat overigens al ooit met recht
zou hebben kunnen doen.

In deze en de vorige paragraaf kwam naar voren dat de vrije

socialisten in Breda vooral van zich deden spreken via de corres-
pondenties van hun kameraad Vermeeren. Anderszins traden zij
echter ook in de openbaarheid, namelijk door een aantal propa-
gandavergaderingen die zij in de loop der jaren organiseerden,
alsmede door provocatieve propaganda als het verspreiden van
pamfletten en het colporteren met anarchistische lectuur. In de
navolgende twee subparagrafen worden deze aspecten afzonder-
lijk onder de aandacht gebracht.

b. Activiteiten

Grote propagandameetings met bekende socialisten werden

'") De "I'oekornst. I1 februari 1905.
~) t.a.p., II maart 190~.
61Í t.a.p., li en 29 april 1~~.
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door de vrije socialisten in Breda slechts incidenteel georKani-
seerd. Dat is ook wel enigszins begrijpelijk. DerKelijke bijeen-
komsten (zoals in het tijdvak 1891-1895 veel gehouden in Breda)
kwamen immers goed beschouwd voort uit het stre~~en om nieuwe
leden te winnen - en liefst veel. Een bekende, goede spreker,
eventueel wat zang of muziek en l vooral ) een gr~iot publiek moes-
ten indruk maken op de toehoorders en hen er~~an doordringen,
dat het socialisme wel een ~ewichtige zaak moést zijn. Daarnaast
~~~aren meetings voor de bewegin~ zelf natuurlijk een indicatie
voor haar potentiële invloed én - bij een succesvol verloop - een
stimulans voor de leden zich voor de zaak in te zetten. De anar-
chisten hadden echter bovenal aandacht voor het verspreiden van
'zuivere beKinselen': nieuwe aanhangers moest men winnen door
hen volledíg te overtui~en van de juistheid van de vríj-socialisti-
sche beginselen. N'Iet andere woorden: de anarchisten hechtten,
anders dan de sociaal-democraten, over het algemeen meer aan de
kwaliteit dan aan de kwantiteit van hun aanhang.

Dit verschil hangt ook samen met de sympathie in de vrij-
socialistische gelederen voor het syndicalisme. llaarin werd het
heil niet verwacht van de 'politieke weg', dat wil zeggen het
nastreven van verbeteringen langs parlementaire weg, maar van

de 'economische actie', oftewel de (algemene) werkstaking. Prí-

mair was in deze visie van belang, dat arbeiders zich zouden
aansluiten bij vakorganisaties. Hierin voor alles zou de macht van
het getal der massa zich moeten en kunnen doen gelden. Vandaar
dat de vrije socialisten, zeker die te Breda, slechts weinig propa-
gandabijeenkomsten organiseerden waaruit de bedoeling sprak
massale aanhan~ te verwerven. In het navolgende wordt dit Keïl-
lustreerd.

De eerste bekende activiteit van de VSV na haar oprichting in

Breda was een 1 mei-bijeenkomst in 1898, tezamen met sigaren-

makers, metaalbewerkers en spcx~rwegmensen.ó2 ~'an die bijeen-

komst weten ~t~e niet meer dan dat de N.~S-bestuurder H. H.

"~j Ue 1~riie Socialist, I6 en 30 april 1á98.
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Wollring uit Amsterdam er sprak over de betekenís van het 1 mei-
feest en propaganda maakte voor de algemene werkstaking.ó3
Eveneens in 1898 belegden dezelfde Bredase afdelingen van ge-
noemde organisaties een protestmeeting in verband met de zaak
Hogerhuis.

Dit was een zaak die destijds veel opschudding veroorzaakte
in (socialistisch) Nederland. Drie gebroeders Hogerhuis uit
Friesland waren wegens een vrij onbetekenende diefstal tot
ongewoon hoge celstraffen veroordeeld, nl. 6, 11 en 12 jaar.
De socialisten meenden dat hierachter niets anders stak dan
een pogíng de groeiende belangstelling voor hun ideeën de
kop in te drukken door een afschrikwekkend voorbeeld te
stellen.b~ In de zomer van 1898 belegde een landelijk comité
overal in het land protestvergaderingen.

Breda was de enige plaats in het zuiden, waar zo'n meeting werd
gehouden.ei Er was een honderdtal toehoorders in café De Mori-
aan (in de Halstraat, thans De Bommel} en alles verliep uiterst
kalm.b~ In de maanden erna werd in Breda en omgeving nog
gecolporteerd met brochures over de zaak Hogerhuis, terwijl ook
biljetten in de stad werden opgeplakt.~' Een kleine tien jaar later,
namelijk in 1906, kwamen de gebroeders Hogerhuis zelf naar
Breda. Zij hadden inmiddels gedeeltelijk gratie gekregen en maak-
ten nu een tournee door Nederland om hun rechtsherstel te be-
pleiten. Voor een bijna stampvolle zaal, - er zouden wel 600
mensen zijn geweest ~~ -, getuigden de Hogerhuizen van hun
onschuld. Het Bredase publiek was een en al enthousiasme en
toen de voorzitter van de bijeenkomst, de redacteur van De Toe-
kofnst, J. L. A. de Lange aan het slot vroeg, of de gebroeders eer-

`';1 De Sociauldemokraat, i mei 1898.
~'1 Domela Nieusti~enhuis, a.ir., 104-10~.
"'Í De Soci~ulden:okruat. 25 juni 1898.
`'`'1 Breckucke Cournut, i juli 1898. Als sprekers worden Kenoemd Ten Boekhorst en
Jansen.
67) Zie hiertce par. 2-c.
`b) Ue Toekomst, 2-F inaart 1906.
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herstel toekwam, galmde de bijval door de zaal "als moesten de
muren scheuren".by

In de eerstvolgende jaren waren er, voor zover bekend, geen
openbare vergaderingen van de VSV-Breda. Pas in 1902 deed zij

weer van zich spreken. Zij was toen opmerkelijk actief gezien de

minstens zes bijeenkomstcn die in een half jaar tijds ~~~erden

gehouden. In december 1901 sprak P.11. ~Vink als anarchístisrh
propagandist voor 150 arbeiders over 'Wie gevaarlijker zijn dan

socíalisten en anarchisten?' "' In januari 1902 was het de beken-

de vrije soeialist Tjerk Luitjes die op uitnodiging van de VSV een
rede hield over 'Wat de arbeiders in de eerste plaats moeten
weten'.'t Daarna was in maart daaropvolgend de 'anarcho-com-
munist' I.I. Samson aan de beurt. Volgens correspondent Ver-
meeren vielen in deze bijeenkomst menige arbeider "de schillen

van de oogen".72 ~Vaarover Samson precies sprak, i~ onbekend,

maar zeker is, dat hij in die Cijd in zijn weekblad De Lu~eep pleitte

voor geweld, algemene werkstaking en stelselmatige ondermijning

van de kapítalistische voortbrenging.i3 Up ~i mei 1902 was ~Vink

weer in Breda voor een 1 meivergadering, ditmaal door de VSV in
samenwerking met de Sigarenmakersbond georganiseerd; er wa-

ren honderd toehoorders.'~ Ook op 1 jwií vond er waarschijnlijk

nog een openbare vergadering van de vrije socialisten plaats."
Een echte grote manifestatie pc~ogde de VSV voor zondag 6 juli

1902 te organiseren. Al weken van tevoren werd in grote adver-
tenties (15,5 x 11,5 cm) ín De Toekomst een 'GROOTE OPEN-
L U C H T- M E E T I N G' aangekondigd. Een mannen- en een vrou-
wenkoor uit Dordrecht zouden er optreden en als sprekers waren

by) De Crije Sncialist, 28 maart 1906; Bredasche Courant, 20 maart 1906.
'o) De l'rije Socialist, -1 januari 1902; Bre~iasche Cotuant. 29 december 1901.
~~j Bredasche Cotaant, 26 januari 1902. Uiezelide dag sprak Luitjes nog samen met de
crije socialist I~olthek in Tilburg; de Bredanaar Vermeeren scas daar sr~orzitter san de
~~ergadering, De Fakkel, I februari 1902; De Vrije Sncialist, 1 februari 1902.
'Zj De ~'rije Socialist, 12 maart 1902.
i3j De Vrankrijker, Or:ze aruzrchísteu en utnpisten. 81.
'~) De Toekomst, 3 en 10 mei 1902, De 4'rije Socialist, 10 mei 1902; Bredasche Courant,
30 april 1902.
'') De Toekomst, 31 mei 1902.
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de vrije socialisten H. kolthek en de al genoemde Luitjes ge-
vraagd. Dezen waren rond die tijd voorstanders van het zgn.
neem-en-eet recht, tenvijl zij ook enigermate sympathiseerden
met de idee van landbouw- en productieassociaties.'`' De meeting
werd echter geen succes. Niet meer dan een vijftigtal bezoekers
kwam opdagen, hetgeen minder was dan men op grond van vorige
bijeenkomsten had verwacht. Bovendien werd de bijeenkomst
voortijdig afgebroken door ingrijpen van de pachter van de speel-
tuin waar men bijeen kwam. Hij trok Kolthek van z'n tafeltje
halverwege diens speech onder de uitroep: "Nou is 't genoeg".
Door tussenkomst van kameraden kon Kolthek zijn verhaal toch
afinaken, ook al omdat de aanwezige marechaussees zich fatsoen-
lijk gedroegen, zoals lle Toekomst het naderhand formuleerde,
en er zich niet mee bemoeiden. Omdat het terrein, zo bleek, niet
echt afgehuurd was, trokken de vrije socialisten alsnog naar café
De Nloriaan alwaar Luitjes zijn rede uitsprak.'' Het Dagblad van
Noord-Brabafrt schreef instemmend over het verstoren van de
meeting, omdat per advertentie slechts was aangekondigd dat het
koor Aurora een concert zou geven, tenvijl het volgens het blad
ging om propaganda voor "vrij-socialistísch geliefhebber".'s

~~Vellicht uit teleurstelling over de geringe belangstelling, als-
ook vanwege het vertrek van enkele vrije socialisten uit Breda,'y
werden dergelijke 'grote' vrij-socialistische propagandabijeenkom-
sten op één uitzondering na naderhand niet meer gehouden. Wel
werden nog regelmatig huishoudelijke vergaderingen gehouden.
Uok probeerde de VSV af en toe geestverwanten te interesseren
voor een bezoek per trein aan meetings in Den Bosch, Dordrecht
of Tilburg, maar dat trok waarschijnlijk zelden meer dan enkele
deelnemers.~t'

Een belangrijke activiteit van de vrije socialisten in 1903 was

`'1 vgl. Becker en Friesivijk, Bedrijveu in ergeu bel:eer, Il, 102-103, 165, alsmede De
vrankrijker, Orrze mu~rchisteu en uurpisten, 9~4.
'') De Toekonat. 12 juli 1902.
'~) Dagb4id rnu ~ti'oord-Brabaut. 8 juli 1902.
79) ~let name ,lchterdenbosch en weverlín~.
~"j Zie bijv. Ue Toekornst. 12 september 1903.
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de oprichting van een Comité van ~~erweer in Breda. Dit comité
~~~as een van de velc die in E'ebruari en ma~irt van dat jaar werden
opgericht in verband met de beroemde spr~rwegstaking van 1903
in l~'ederland. Na de eerste staking in januari te rlmsterdam
kondigde de regering de zgn. 'worgwetten' aan, die overheidsper-
soneel moesten verbicden te staken. ~11s reactie werd een Lande-
lijk Comité van ~~'erweer opgericht, dat tot doel had te ageren
tegen die wetten en eventueel een algemene werkstaking in het
land te organisercn.r" In dat comité, cn later in de talrijke plaat-
selijke comité's, verenigden zich sociaal-democraten, svndicalis-
ten en anarchisten. "Lo ook in Breda ~~~aar, naar eigen zeggen, het
inítiatief uitging van de ~'S~'. L'vUrzitter van het plaatselijke Co-
mité van Ver~~eer ~~~as het onaihankelijke arbeidersgemeente-
raadslid Juhan Vissers, terwijl vrije socialist ~'ermeeren als secre-

~taris optrad.
De bedoeling van het comité was om, net als elders in het land.

een grote protestvergadering te houden op zondag 8 maart. l~laar
kennelijk zat het carnaval nog te veel in de benen, zodat men het
beter oordeelde Breda pas een week later aan de beurt te laten
komen.~3 l~~rel werd er op 8 maart in Breda dc~r een vrije socialist
en een SI)AP'er een manifest tegen de wetten verspreid onder
soldaten;"~ ook hier waren dt~r de regering namelijk lichtingen
opgeroepen om bij eventuele ongeregeldheden te kunnen in-
grijpen.

Het Comité van Verweer zou ongemeen felle tegenwerking
ondervinden bij zijn pogingen een meeting op 15 maart te beleg-
gen. "~9en zal ons dus cx~k hier niet met vrede laten," schreef het
Uagblad vati Noorcz'-Brc;!batat toen de redactie het plan voor de mee-
ting ter ore was gekomen. s' Volgens de socialisten was het de
redacteur van dit blad, A. van der I~allen, persoonlijk die probeer-

"~i Riiter, a.rr., 3~2-3~13, -]06-310. Een beschrijcinK can de gebeurtenissen in Breda.
Kebascerd op de berichtRecinK in de plaauelijke pers. Keeft Laenen, 'Er is iets graits in
unre kleine stad Keschied', in Brerkt in Uktie. 1 ll. 22-2ï.
"~1 De I~rije Sncialist, 2-! maart 1903; zit omtrent vissers, hfdst. v, par. 2.
"' ) De 7~oekonrsL 1~ maart 1903.
n~i De l'rije Sociulist, 13 maart 1903.
"') DrtRblad ran ,~burd-Brabaut. 13 maart 1903.
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de te verhinderen, dat het comité een zaal kon huren.aó Voor twee
zalen waren de strooibiljetten al gedrukt, terwijl voor een ervan
zelfs al betaald was, toen de desbetreffende eigenaren alsnog ver-
huur aan het Comité van Verweer weigerden,s' na door de krant
te zijn 'ingelicht' over het doel der vergadering.~~

Uiteindelijk kon het comité toch een zaal vínden, zij het een
veel kleinere dan men wenste, namelijk café De ~~Ioriaan.s9 Een
patrouille onderofficieren stond bij de deur gereed om militairen
de toegang te verbieden,yo, maar ondanks dit machtsvertoon trok
de bijeenkomst nog 1~7 belangstellenden.91 Voorzitter Vissers
van het plaatselijke Comíté van Verweer kon de vergadering niet
presíderen vanwege "brocxlkwestie-omstandigheden";9z blijkbaar
was hij met ontslag bedreigd. De bijeenkomst werd nu geleid door
de voorzitter van de jonge SDAP-afdeling Breda, de onderwijzer
Henri de hrc~on. Als sprekers traden op de SDAP'er J.A. Berg-
meijer uit Dordrecht en de christen-socialist Eduard Redelé uit
Eindhoven. De eerste ried de arbeiders aan om kalm te blijven:
"een koel hoofd en een warm hart". De tweede verkondígde dat
het de regering niet zou gelukken het socialisme de kop in te
drukken. Beide redevoeringen werden met donderend applaus
beantwoord. Eveneens met applaus werd aan het slot van de
bijeenkomst een motie aangenomen, waarin de wens werd uitge-
sproken dat de regering de 'tiranieke aanvullingswetten' zou in-
trekken. y3

Begin apri] werden de beruchte worgwetten echter door het
parlement aangenomen, terwijl de daarop uitgeroepen algemene,
landelijke werkstaking een jammerlijk fiasco werd. In Breda von-
den, anders dan bijvoorbeeld in Den Bosch en Tilburg, in het

d`') Ue T nekomst, 21 maart 1903; Ue Vrije Socialisi, 2-4 maart 1903.
~') Ue ~'rije Socialist, 2~ maart 1903.
Re) Uagblad ran Noord-Brabant, Id maart 1903.
Hy) t.a.p., 15-16 maart 1903; Ue Toekomst, 21 maart 1903.
~j DaKblad ran ~~'oord-Brabant, 1 i maart 1903; De 1 rije Socialist, 2-V maart 1903.
y' ) Bredasehe Courant, 18 maart 1903.
9`') De Vrije Socialist, 24 maart 1903.
v3) Bredasche Courant. 18 maart 1903; Ue Toekonut, ZI maart 1903; Ue Vrije Socialist, 2~i
maart 1903.
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geheel geen stakingen plaats. Waarschijnlijk niet alleen vanwege
intimiderend vertoon van de politie en militairen, maar zeker ook
door de scherpe anti-stakingspropaganda die met name de R. h.
Volksbond voerde."`' In deze overweldigende sfeer van gezagsge-
trouwheid viel van het lokale Comité van Verweer dan ook niets

meer te vernemen. Slechts moet er ruim een half jaar nadien nog
een Plaatselijk Comité tot Steun der slachtoffers hebben bestaan,
een comité dat de talrijke ontslagen arbeiders, waaronder vooral
spoorwegpersoneel, in den lande poogde te helpen.y'

Na het verlies van de staking in april 1903 kreeg de hele socialis-

tische beweging in Nederland een klap, in het bijzonder de syndi-

calistische en anarchistische. Niettemin was dit in Breda voorals-

nog nauwelijks merkbaar. Nog steeds verschenen veelvuldig de

correspondenties van Vermeeren in De 1'oekomst en het bleek

zelfs mogelijk met het blad op straat te colporteren.ye Ook ~werden

er weer vergaderingen gehouden, zij het op kleinere schaal en

waarschijnlijk vaak onder de dekmantel van een cursusvergade-

ring. y~
De frequentie waarmee dit soort vrij-socialistische bijeenkom-

sten werden gehouden, was cti~aarschijnlijk niet groot. Zekerheid

dienaangaande ontbreekt,ys met name voor 190~4 omdat in dat jaar

het aantal Bredase correspondenties in lle Toekomst en De Vrije

Socialist gering was. In 1905 ging de Vrije Groep op in de VSV-

Noord-Brabant en dat was duidelijk merkbaar, want voor Breda

werd in dat jaar geen enkele bijeenkomst aangekondigd; vergade-

ringen van de nieuwe, provinciale groep werden vermoedelijk

steeds in Tilburg gehouden.yy

y;Í 7.ie hiertoe Laenen, t.n.p.
`") De Toekomst, 21 november 1903.
9`'j t.o.p.. 20 juni 1903.
y'j t.a.p., 29 augustus 1903.
yaj Zossel in 1903 als in 190~ scordt in Ue Toekomst slechts eenmaal een cursusserKade-

ring aangekondigd. Anderzijds zou men uit diverse berichten in het blad terlaips kunnen

opmaken, dat de vrije socialisten in de t~~.eede helft can 1903 en het beKin van 190-1 crij~~el

elke zondagavond bijeenkwamen in Café Vogels, Bouwerijstraat, hoek Valkenstraat.
~) AankondiQingen o.a in De Toekomst. I I februari, 2~ maart en 2 december 1903.
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Een meeting met bekende sprekers werd in Breda nog slechts
eenmaal gehouden en wel in 1906. Rond mei van dat jaar maakten
twee leden van de Landelijke Federatie van Vrijheidslievende
Communisten, te weten ds. `.J.C. Schermerhorn en I.L Sam-
son, een propagandareis door het zuiden van l~'ederland. Op 6
mei deden ze ook Breda aan, alwaar in Hof van Holland 150 of
meer arbeiders bijeen kwamen. "De belangstelling was niet zoo
heel groot," stelde de Bret~asché Courant nuchter vast, hoewel lle
Vrije Socialist zich in haar verslag (vermoedelijk van de hand van
een van beide propagandisten ) tevreden betoonde over de op-
komst: "l:n dat met dat mooie weer". "x' Uverigens zou de bezoe-
kers door enkele leden van de inmiddels in Breda sterk opgekomen
SDAP afgeraden zijn de meeting bij te wonen.

Het vrije socialisme in Breda was zeker na 1905 vrijwel een
eenmanszaak van Vermeeren.'t" Zijn ijver verflauwde echter
geenszins, want na 190~4 schreef hij, zoals reeds vermeld, meer en
uitvoeriger correspondenties voor De Toekorrzst dan ooit tevoren.
Daarnaast was hij de inspirator van een studieclubje dat in de
tweede helft van 1906 en in het begin van 1907 vrijwel elke
zondagavond bijeen kwam in een socialistisch café, dat door ene
VLi.J.G. Paesie geëxploiteerd werd in de toenmalige Zoutstraat.
Juist da~r scholing zouden arbeiders zich tot "strijders voor een
ideaal" kunnen vormen, "want zonder ontw-ikkeling is de arbeider
niets en staat hij tegenover de ontwikkelde machteloos".'o-'

"Laat men toch bedenken, dat al wordt op zoo'n verg. door
een gewoon arbeider maar iets vcxirgelezen of behandeld, dit
toch nuttig is. Het is zoo'n prachtige gelegenheid om met
elkander van gedachten te wisselen, elkander te leeren ken-
nen als strijders voor de vrijmaking van den arbeid." t";

Al waren kennelijk niet alle deelnemers socíalist, in De Vrije

"x') Bredasche Courant, ï mei 1 W6; De 1'rije Socialist, 16 mei 1906; Ue Toekonrst. 12 mei
1906. ;11s aantal [oehoorders svordt resp. I50, 2W en 3(~ opgegecen.
~"' ) Als cen der laatsten ~an de 'oudc' aanhang sinds i- 1900, vertrok de agent can Ue
Tcekomst, H. Holland in 1905 uit Breda.
"'Z) De I'oekonat. 1 i september 19(Ni.
1U3) t.a.p., I september 1906.
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Socialist klonk het optimistisch: "dat zal wel komen."~"~ Onmis-
kenbaar was inderdaad de bedoeling van de zogeheten ontwikke-
lingsclub om arbeiders voor het (vrije) socialisme te winnen, al
werd bij de oprichting nog geschreven, dat de club voorlopig geen
partij zou kiezen.l"'

Deze ontwikkelingsclub, genaamd 'Vrijheid voor íeder', draaide
om Vermeeren. Hij was secretarislpenningmeester en, zo blijkt
impliciet, degene die alle cursussen leidde; als hij er bijvoorbeeld
eens niet was, ging de avond niet door. "'6 Van de onderwerpen die
hij behandelde, veelal aan de hand van het werk van de Russische
anarchist hropotkin, zijn te noemen: 'De staat, zijn rol en zijn
geschiedenis', 'Het alcoholvraagstuk', 'De sociaal-democratie,
haar leeringen en daden', 'De verovering van het brood'. "" Al
spoedig probeerde Vermeeren ook een kleine Volksbiliotheek op te
zetten, ~~'aartoe hij in De 1'oekonast en De ~~'rije Socialist geestver-
wanten in het land opriep boeken op te sturen. "'s Groot zal het
boekenbestand voor het ontcvikkelingsclubje niet geworden zijn,
maar er werd in ieder geval wel gebruik van gemaakt.

'Vrijheid voor ieder' was maar een bescheiden ontwikkelings-
club met een even bescheiden ledental. Bij de oprichting waren er
tien leden "'y en veel meer zullen er dat, ondanks de lage contribu-
tie, naderhand niet geworden zijn. N1et tcvintig toehoorders werd
een bijeenkomst al "flink bezocht" genoemd.'t" Helemaal tevre-
den was men, als er onder de aamvezigen ook nog enkele vrouwen
waren, "want is de vrouw gewonnen voor de beweging, dan zijn
wij al een heel eind op streek. ""'

Na de w~inter van 1906-1907 liet de ontwikkelingsclub echter
niets meer van zich horen. Althans, ín de vrij-socialistísche week-
bladen werd geen melding meer gemaakt van activiteiten, noch

'o~) De 1'rije Socialist, 20 oktober 1906.
""j De ~Toekomst, 29 september 1906.
"'6) t.a.p., ï december 1906, 19 januari 190i.
"''j t.a.p., 2~ auKustus, 6, 20 oktober 1906, 23 maart 190i.
'~") De l'rije Socialist, 20 oktober, I~4 november 1906; De Toekotrat, ï december 1906.
~'~) De Toekontst. 29 september 1906.
"~) t.a.p., 2i oktober 1906.
'~'j t.a.p., li december 1906.
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van de club, noch van vrije socialisten in enig ander verband.
Overigens was vanaf het voorjaar van 1907 het aantal correspon-
denties uit Breda in De Toekomst en De Vrije Socialist opmerkelijk
kleiner dan in de voorgaande twee jaren, zodat men wel mag
aannemen, dat Vermeeren als de spreekbuis van het lokale vrije
socialisme om de een of andere reden zich niet meer kon (of
wilde?j inzetten voor de propaganda. "`

c. Provocaties en colportage

Behah~e door de mondelinge en schriftelijke propaganda, zoals
die relatief ongestoord en openlijk kon worden gevoerd in Breda,
pa~gden de vrije socialisten ook van tijd tot tijd met bepaalde
vormen van provocatie de aandacht op zich te vestigen. Bijvoor-
beeld: luidruchtig colporteren met anarchistische lectuur, affi-
ches opplakken, pamt7etten verspreiden of scherp debatteren op
vergaderingen van (sociaal-democratische) tegenstanders. Dit al-
les vond slechts op kleine schaal plaats in Breda; ten eerste omdat
de groep vrije socialisten nooit groot was; ten tweede omdat de
meest vooraanstaande onder hen, de kleermaker Vermeeren,
voornamelijk provocatie via zijn pen bedreef.

Colporteren met kranten of ander drukwerk was rond 1900
niet ongewoon, maar het was zeker in het zuiden toch altijd
moeilijk om socialistische lectuur aan de man (en soms de vrouw) te
brcngen door de veelal vijandige houding van de bevolking. Daar-
bij kwam, dat een colporteur bij het aanprijzen zich veelal moest
beperken tot het omroepen van de naam van zijn blad. Leker als
kop of inhoud van een artikel beledigcnd kon worden geacht voor
I~crk of overheid, kon een verkoper zich maar beter niet laten
verleiden letterlijk te citeren in het openbaar, omdat hij of zij dan
al snel met de politie geconfronteerd kon worden. llit bleek eens
in Tilburg, toen aldaar de Bredase colportrice vrouw Crul wat
over de inhoud van haar bladen meedeelde, ongetwijfeld op alom

"'~ Pas in 1908 en 1909 cerschenen de correspcmdenties van Vermeeren weer met Krotere
reKelmaat in De T~xkomst.
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verstaanbare toon, aan iemand die beweerde(!) niet te kunnen
lezen. Zij werd prompt gearresteerd en naderhand veroordeeld
door de rechtbank.13

De politie hield colporteurs dus meestal nauwlettend in het
oog. Dat ondervond in 1898 "den bekenden colporteur" P.C. Bos
uit Amsterdam. ~~~ In de 7omer van 1898 ventte hij geruime tijd in
Breda en in omliggende plaatsen als Etten, Oosterhout en Raams-
donksveer met een brochure over de roemruchte zaak Hegerhuis.
In Breda zou Bos tijdens z'n activiteiten niet alleen gearresteerd
zijn, maar zelfs mishandeling hebben ondergaan op het politiebu-
reau. "' Deze Bos heeft hoogstwaarschijnlijk ook een zekere tijd
in Breda gewoond; in ieder geval heeft hij naderhand geruime tijd
"in vríje liefde" geleefd met vrouw Crul-1~9eeuwissen. "~ Het ligt
dan ook voor de hand te veronderstellen, dat het enkele maanden
later weer dezelfde Bos moet zijn geweest die succesvol colpor-
teerde met de brochure YVaar het leger toe diertt.'"

IVlen treft hier een voorbeeld aan van het ook elders bekende
verschíjnsel, "s dat leden van de plaatselijke beweging niet zelf
openlijk met socialistische en aanverwante lectuur colporteerden.
Ingezetenen van de stad konden kennelíjk teveel moeilijkheden
verwachten, zoals bijvoorbeeld ontslag, dan dat zij het er op waag-
den zich met socialistische propaganda op straat in de publieke
belangstelling te plaatsen. Het cvaren dan ook nogal eens rond-
trekkende colporteurs, zoals de genoemde Bos er in feite een was,
die brochures probeerden te verspreiden. Behalve van Bos is er

113) Vgl. De Toekomst, 17 februari en 1~ april 1906.
~~a) De Sociaaldemokraat, 13 augustus 1898. Bos, van bercep smid, stond al in 1889 op de
ledenlijst van de SDB, Van Horssen en Rie[veld, De SDB, t.a.p., 1, i9.
15) De l'rije Socialist, 10 augustus I898. In het politiearchief wordt hierom[rent nerQens
meldinK van gemaakt.
16) In de adresbcekjes van Breda 1905-190ï staat een P. Bos, smid, genoemd. l'it het
bevolkinRsregister blijkt dat vrouw Crul-~~leeuwissen begin I902 naar .Amsterdam cer-
huisde en introk bij Bos. Vermcedelijk keerde zij in 1906 samen met Bos teruR in Breda.
Dat zij 'vrije vrouw' is geweest van P.C. Bos staat expliciet vermeld in Ue Toekomst, 19
mei 1906.
'~'j Ue 1'rije Socialist, 12 november 1898.
19) Vgl Van Laar. Hoop ap Gerechtigheid, ï8: vanuit ,~rnhem ging men in liijmfgen
colporteren en omgekeerd.
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bijvoorbeeld eveneens kennis van twee colporteurs die ín 1900 op
hun tocht door Brabant in Breda liefst 500 exemplaren van een
brochure over de anarchistische dienshveigeraar Dirk de Bruin
wisten te verkopen. "y Ook het colporteren met een weekblad als
De Toekonast geschiedde veelal door mensen die geen directe
maatschappelijke gevolgen ervan hadden te verwachten. In dit
verband werd in par. 1-a al genoemd de ex-Bredanaar Achterden-
bosch, die in 1903 een tijdlang elke zaterdagavond vanuit Amster-
dam naar Breda toog om alhier te colporteren.

Iemand die waarschijnlijk evenmin sancties had te verwach-
ten, of misschien gewooncveg níet bang uitgevallen was, was een
huisvrouw, de al genoemde vrouw Crul-Meeuwissen. Na een
aantal jaren in Amsterdam te hebben gewoond, was deze vrije
socialiste begin 1906 enige tijd actief als colporteuse in Breda en
Tilburg. Zij ging daarbij graag provocerend te werk. Bijvoorbeeld
ging zij soms met anarchistische lectuur naar SDAP-bijeenkom-
sten, hetgeen haar door die partij natuurlijk niet in dank werd
afgenomen.12" ln Tilburg werd zij door de bevolking uitgejouwd
en bespuwd. Zoals hiervoor vermeld, veroordeelde de rechtbank
haar vamvege haar colportageactiviteiten aldaar.1z' Ook in Prin-
cenhage zou vrouw Crul eens door burgers zijn bedreigd, waar-
door ze noodgedwongen naar huis moest keren.''z Blijkbaar trok
vrouw Crul met haar propaganda op straat de nodige aandacht en
wellícht was juist háár optreden voor een tweetal katholieke orga-
nisaties in Breda aanleiding om aan de gemeenteraad te verzoeken
'schandaal-colportage' in de stad te verbieden.'~3 kort daarop ves-

~'y) De l'rije Socialist, ï juli 1900. De colporteurs, ~enaamd Brandenburq en Pasman,
~caren blijkens volgende nummers naderhand onder meer ín tlrnhem, NijmeKen en
Noord-Holland.
~'o) De Toekomst, 2~ maart en i april 1906.
~-'~j t.a.p., 16 december 190~; 17 Februari en I-1 april 1906.
izzj t.a.p., 28 april 1906.
123j t.a.p., I-4 april 1906. De indieners van het adres waren de qezelligheidsvereniKinK can
katholieke arbeiders de St. Josephkring en de middenstandsvereniKing R.1;. Hanzestad;
vRl. GAB, Notulen Gemeenteraad 1906. 89-90, 98.
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~fli. ï. Stationsweg rond 1900. In het w~i[re pand gehecl ~chteraan rechts ~cerd in 189~ ~~olksbierhuis De

Toekomst ge~~estiKd. Recds ren dag na de officiële upenín~ ~cerd dit socialistische café echter dair een

roeri~e menigte ~eheel cernield.

~ Leest dit ~ '~
Bij dez9 maak ik het lezend publiek van

BREllA bekend dat ik mijn

VOLKSBOEKHANDEL
heb uitgebreid en voortaan bij mij verkrijg-
baar zullon zijn a 11 e boeken en brochures
op het gebied van Socialiame, Anarchieme,
N'etei~echap, ~r~je qedachte enz.

Abonnementen en advertentiën worden
aangenoman voor alle Partij- en Vakbladen.

Aanbevelend,
PAESIE 1 ~lfb. 8. Adiertentie ~oor een socia-

listisch ~ehcelonthouderscafé, an
nex boekhandel, canaf 190~ tot in
ieder qe~al in 190i Ke~estiqd in het
pand loutstraat 6.

(;feheelonthoudera-Café.
Tevene verkrijgbaar : goffie, Thee, Tabak,

Sigaren, School- en 5chrijfbehoeften enz~



Vrije Socialjsten-Vereeniging BREDA.

GROOTE OPENLUCHT-MEETING
iea guoste Qaa het Yr~Ceiaslie~eud Socialisme,

op v~ondag 6 Juli a. s.,'s middags 12 uur.
MET MED);WERKING VAN :

het Mannenkoor A U R 0 R A en het Vrouwenkoor A P 0 L L 0,
beiden van Dordrecht.

SPREKERS :

T. LUITJES van Blaricum en H. KOLTHEK van Diepenveen.
ENTREE 5 CENT. - DEBAT VRIJ.

Plaats van samenkomst, 's voormiddags 11 uur, in het CafE Moriaan
om vandaar gezamentG~k naar het meetingterrein te wandelen.

atb. 9. .~dcertentie uit he[ crij soeialistische blad '~De Toekumst" ce~r een propagandnbijrrnkonut in 1y02
in de uitspanning Hct Speelhuis.

áR00TE Z1N6UITVGEAIMB
:. o,.sx soos as

Ma,aeo~a~~oerePOigioi „~~RORI" ~afl Dorarecht
op ZONDA6 6 IULI, '. nsm. 13 anr in den tnin ~n hst sl~~r
er ~i~~o~..s ~l.s- 9796

Twgxng.prqx b aot. sjr BlerovB.

,itb. 10. ~'oor dezelfdr bijeenkomst als genoemd onder afbeeldinK 9 ~~erd in het k~tholieke
"Da~blad can ~cxird-Brabant' een sluikadcertentie Keplaatst.



tigde zij zich overigens elders en werd de colportage door de ~''SV
~

in Breda stopgezet. i
Colportage op straat met bladen en brochures ~ti~as in principe

dus niet onmogelijk, in feite dankzij de wet op de vrijheid van
drukpers. Die fundamentele, zij het aan vrij strikte grenzen ge-
bonden ~ rijheid ontbrak echter ten aanzien van het regelrecht en
ongevraagd onder ogen brengen van socialistische propaganda via

pamfletten of aanplakbiljetten. :11s dat af en toe geprobeerd werd,
greep de politie, voor zover bekend, meestal direct in.''-' Deson-
danks kon de inhoud toch nog wel eens bekend worden onder de
Bredase bevolking, doordat een der plaatselijke kranten melding
van het politie-ingrijpen maakte en dan en passant de inhoud ook
maar even vermeldde. Zo werden ten tijde van de campagne voor
de gebroeders Hogerhuis in Breda eens een zestal 'motto's' aange-
plakt met de tekst: "Geen uitbarsting van de Vesuvius schokte
meer de aarde, dan het vonnis der Hogerhuizen het vertrouwen in

de Nederlandsche Justitie". Een politieman verwijderde de 'vod-

jes' onmiddellijk, maar de inhoud ervan ~~'erd in de pers weergege-
ven, natuurlijk tot vrolíjkheid van de plaatselijke anarchisten. t'6

De politie greep klaarblijkelijk ook in als propagandamateriaal
huis-aan-huis werd verspreid. Al in 1896, dus eigenlijk nog uit
de tijd van de Socialistenbond, deed zich een typerend voorval
voor. In de nacht vóór 1 mei waren socialistische geschriften
onder de deuren van verscheidene woningen geschoven in enkele
straten van Breda, maar, zo kon de politie melden, een aantal
ervan was in beslag genomen "voor dat ze gelezen waren". Voor de
commissaris van politie, die meende dat de daders in kringen van
spoorwegbeambten moesten i~~orden gezocht, was het gebeuren
zelfs aanleíding om voor de volgende nacht bijzondere maatrege-
len te treffen.'`'' CJit latere jaren zijn nog twee gevallen bekend

~'-;) De Toekonut, 19 mci 1906. ~'rou~~ Crul, ofte~~el mej. ~leeuccissen, KinK andermaal
een 'vrij hu~~elijk' aan, nu met iemand uit Durdrecht.
1zij De ~ rije Socialist, i juli 191~. Hierin is sprake ~ an ~gegomde motto s inzake dienst
weiqeraar De Bruin, opKeplakt dour colporteurs, vql. noot 119.
''-~j De l'rije Socialist, 1? nocember Ifi9t3. ~l'aarschijnlijk was P.C. Bos de 'bcxtsdoener'.
'-'-j C:~B, Politiearchief, brief Commissaris can Politie aan de Prcxureur-Generaal te
~s-Hertogenbosch, d.d. I mei 18961afd. II--11, inc.nr. 1991.
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waarbij strooibiljetten werden verspreid die gericht waren tegen
het koningshuis. De eerste keer was in 1900 tegen de inzamelin-
gen voor een huwelijksgeschenk voor de koningin,'Z~ de tweede
keer was in 1905 met een in de stad kennelijk druk besproken
manifest naar aanleiding van de komst van het koninklíjk paar
naar Breda.'Zy

Een geliefde bezigheid van vrije socialisten was het debatteren
op vergaderingen van de SDAP en van de met deze partij verwan-
te vakorganisaties. Ze probeerden vaak het debat te beheersen en
anti-propaganda te maken. "o Hun 'zuivere' socialisme stelden zij
tegenover de 'politieke weg' die van kwaad tot erger zou leiden. In
Breda was het - alweer - met name de kleermaker Vermeeren die
veelvuldig op sociaal-democratische bijeenkomsten de spreker(sj
onder vuur nam. Als hij er eens niet was, kwam er van een debat
veel minder of niets terecht:

"Natuurlijk niet, zouden we haast kunnen zeggen, want de
arbeiders zijn hier zoo gewoon geraakt aan het gelooven op
gezag, dat het niet in hun opkomt omtrent wat ook inlich-
tingen te vragen, veel minder een spreker (..) te weer-
staan.' 31

De vrij-socialistische kritiek op de SDAP-politiek had, ook door
de veelal scherpe bewoordingen waarin zij geformuleerd werd,
zeker niet altijd de svmpathie van het publiek. Dat bleek toen de
reizende anarchist Bos samen met Vermeeren eens in debat trad
met het SDAP-"Tweede Kamerlid Van Kol. Deze diende hen uit-
voerig van repliek en besloot met:

". . is het nu niet weerzinwekkend, dat iemand als Bos, die
aan onze zijde moest staan, met drogredenen, met godge-
leerde kwesties en met andere zaken, die níets uitstaande

12e) De 1'rije Socialist, 1~ december 1900.
129) De Toekomst, 8 juli 1905; De Bredattaar, 30 juni 190~.
13O) Franssen, De Bossche arbeider, i76-578.
13'j De Toekomst, l~ oktober 190i; opmerking n.a.v. een SDAP cursus o.l.v. Bergmeijer
uit Dordrecht.
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hebben met het socialisme, komt trachten mij tegen te
,~~~3~werken r

De Bredasche Coairant verwoordde de stemming in de zaal: "Een
lang aangehouden, donderenci applaus gaf den sprc ker antwoord
op deze vraag". Een dergelijke impressie bevestigt nog eens de
geïsoleerde positie van het vrije socialisme in Breda; zeker na
1900 werd het yua aanhang verre overvleugeld door de sociaal-
democratische beweging.

~ 3. Oi~ericht van de reacties uit de samenlering

Het vrije socialisme kende in Breda slechts een zeer kleine
aanhang. In dit hoofdstuk bleek, dat het in velerlei opzicht zelfs
een éénmanszaak was. Daarom konden de tegenstanders, van
burgerij en kerk tot en met sociaal-democraten, de voor hen ge-
makkelijkste benadering kiezen, namelijk het 'vrij-socialistisch
geliefhebber' vrijwel negeren. Kort gezegd: door de kleine omvang
was men níet gedwongen de beweging serieus te nemen. ~~nder-
zijds voelde men zich kennelijk toch ook bedreigd door de radicale
ideeën van de vrije socialisten en werden, als reactie daarop, de
aanhangers in een zeker isolement gedrongen. Dit blijkt vooral uit
de moeilijkheden die de anarchisten ín Breda ondervonden om
hun brood te verdienen. Patroons, bevolking en kerk slaagden
erin om hen dusdanig onder druk te zetten, dat zij een voor een de
stad verlieten.

De vrij socialistische beweging werd eigenlijk betrekkelijk
weinig in de weg gelegd. Formeel stelde de gemeentelijke over-
heid haar geen beperkingen die niet in overeenstemming met de
wet waren: er konden vergaderingen worden belegd en er kon met
lectuur worden gecolporteerd. Het waren vooral de individuele
aanhangers die de voortdurende morele pressie ondervonden van
hun katholieke omgeving. Er was, zo getuigde de anarchist Ver-
meeren eens, een klimaat in Breda, waarin arbeiders niet met een
'rooie' durfden te staan praten uit vrees te worden aangezien voor

132) Bredasche Courant, 2i maar[ 1901.
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een van dezelfde soort.1i3 Hier moet overigens worden aangete-
kend, dat de sociale verhoudingen en zeker het psychologische
klimaat in het Breda van rond 1900 moeilijk exact te reconstrue-
ren zijn vanwege het zeer beperkte, vaak eenzijdige materiaal dat
uit die tijd nog resteert. De hier weergegeven indrukken zijn
derhalve gebaseerd op terloopse aamvijzingen en op het combine-
ren van vele feiten en feitjes.

Een ~~an de factoren die waarschijnlijk psychologische weer-
standen onder de bevolking opriep, was dat colporteurs en spre-
kers meestal van elders kwamen. Ondanks het feit dat de meeste
vrije socialisten uit Breda of omgeving afkomstig waren, kregen
gevoelens van vreemdelingenangst en~of -haat onder de bevolking
een kans tegen het vrije socialisme. Dit zal zeker nog versterkt
zijn door de bomaanslagen in het buitenland door anarchisten in
de jaren negentig, alsmede door de vérgaande ideeën over bijvoor-
beeld algemene werkstaking of vrije liefde.

IVIen kan zich indenken, dat juist patrams niet gediend waren
van arbeiders die zulke radicale opvattingen huldigden en die
bovendien nogal eens medearbeiders probeerden op te stoken.
rlnarchisten oefenden dan ook dikwijls een zelfstandig beroep uit,
waarin ze voor hun broodwinning niet direct afhankelijk waren
van een patroon. Niettemin, als zelfstandige was men nog niet
altijd verzekerd van een bestaan, omdat men afhankelijk bleef van
opdrachten van bewoners of instellingen uit Breda. Welke katho-
lieke burger zou bijvoorbeeld bij een algemeen als vrije socialist
bekend staande kleermaker als Vermeeren een kostuum laten
maken? Het lijkt derhalve niet toevallig dat, zoals ín dit hoofdstuk
bleek, vrijwel alle socialisten uiteindelijk de stad verlieten en naar
de randstad gingen.

De beweging zelf werd niet onmogelijk gemaakt. Vijandighe-
den van de zíjde der bevolking waren vooral gericht op bijvoor-
beeld colporteurs. Op één uitzondering na, namelíjk bij een 'gro-
te' meetíng in 1902, werden vergaderingen van vrije socialisten
nooit verstoord. Althans, er tiverd door hen nimmer melding van

133) De Toekomst, 1 I februari 190~.
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gemaakt, terwijl men toch mag veronderstellen dat vrije socialis-
ten, propagandagevoelig als ze waren, dat zeker niet zouden heb-

ben nagelaten.
Ook van enig politie-optreden tijdens bijeenkomsten is niets

bekend, al zal er soms wellicht sprake zijn geweest van enige

vorm van intimidatie, met name ten tijde van de spoor~ti'egstakin-

gen in 1903. Wel greep de politie telkens zonder mankeren in,

wanneer er bij de vt~et verboden (!) activiteiten plaats vonden,

zoals het aanplakken van biljetten oE het ongevraagd huis-aan-

huis verspreiden van pamfletten. De werkelijke tegenstand tegen

het vrije socialisme in Breda, het zij hier nog eens herhaald,

kwam niet van de zijde van de overheid en haar dienaren, maar

vooreerst van de burgerij en haar instellingen.

Hier moet zeker ook de rol van de plaatselijke pers aan de orde

komen. In hoofdstuk II kwam al naar voren, dat de Bredasche
Courarzt over het algemeen socialistische vergaderingen aankon-
digde en dikwijls verslagen ervan opnam, terwijl de Nieulce Brecía-
sche CourantlDagblad van 1~~oord-Brabaiit vooral na 1897 (toen re-
dacteur Janssen vertrok) zich uitsluitend tot spreekbuis van het
katholieke volksdeel maakte. Dit geldt ook voor de houding van
beide kranten ten aanzien van de vrije socialisten. Van meetings

met bekende sprekers publiceerde de Bredasche Courant altijd een
aankondiging en een verslag. Omtrent huishoudelijke vergaderin-

gen valt niets aan te treffen in deze krant, maar het is ook niet

zeker dat zij er op geattendeerd ~~erd. Het Dagblad var7 Noord-
Brabant schreef slechts scherp afwijzend over de vrije socialisten.
Van een vergadering werd alleen melding gemaakt als er een
verstoring had plaats gevonden, zoals bij de meeting in 1902.
Niettemin stelde de krant zich kennelijk (af en toe?) wel op de
hoogte van wat er in een blad als De Toekorrzst over Breda ~werd

geschreven. Zij schroomde bijvoorbeeld niet Ue Toekomst te cite-

ren toen hierin de socialistische co~peratie in Breda bekritiseerd
werd.13~ Voorts bleek, tenminste volgens de vrije socialisten, dat

de redacteur van het Dagblad i~an i1~'oord-Brahant betrokken was

13; Dagblad rarr .Voord-Brabarit. I juli 1906; zie ~'erder hfdst. I~', par. 3-b.
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bij de pogingen zaaleigenaren ervan te weerhouden hun lokaliteit
te verhuren aan het Comité van Venveer in 1903.

Over de rol van de Kerk is weinig bekend, maar ook hier geldt
ongetwijfeld dat zij Bredanaars met vrij-socialistische sympathie-
en moreel onder druk zal hebben gezet. In hoofdstuk II werd
reeds beschreven hoe een pastoor vrouw Crul, althans men kan
vermoeden dat het haar betrof, hel en verdoemenis preekte. De
meesten der vrije socialisten in Breda waren trouwens, hoe kon
het anders, niet-kerkelijk. Opvallend is dat juist Vermeeren, die
zo fel tegen kerk en religie kon schrijven, officieel in de burgerlij-
ke stand te boek bleef staan als rooms-katholiek. l~len kan zich
toch moeilijk voorstellen, dat dit in overeenstemming was met de
opvattingen van hemzelf, noch met die der R. K. Kerk. Het mag
opmerkelijk worden genoemd, dat er nauwelijks tekenen zijn die
erop wijzen, dat de Kerk of organisaties als de R.K.Volksbond
zich aangesproken voelden door de felle, vaak scandaleuze aan-
klachten tegen hen, zoals Vermeeren die veelvuldig via De Toe-
komst publiek maakte. Kennelijk waren de onfeilbaarheid van de
leer en het gezag van de Kerk zó vanzelfsprekend in Breda, dat
elke verdediging tegen kritiek overbodig en zelfs gevaarlijk werd
geacht. Men discussieert immers niet met de duivel!

Wonderlijk genoeg verschilden de reacties van de SDAP en de
met haar verwante organisaties niet zoveel. Ook de sociaal-demo-
craten negeerden simpelweg de regelmatige kritiek van de zijde
van de vrije socialisten en deden hun beweging afals onbetekenend
en naïef idealistisch. Ook uitvoerige 'onthullingen' in De Toekomst
in 1906 over misstanden in de sociaal-democratische coi)peratie
vermochten de Bredase SDAP-voorlieden er niet toe verleiden
te reageren via een ingezonden brief of een artikel in het eigen
weekblad. Alleen op vergaderingen waar gedebatteerd kon wor-
den, was er voor vrije socialisten gelegenheid een directe reactie
uit te lokken. Ze poogden dan ook dikwijls hiervan gebruik te
maken, maar de SDAP-sprekers, zeker de beteren onder hen,
waren ervaren in dergelijke debatten en zullen hun publiek zeker
op hun hand hebben weten te houden.

Wanneer het anarchisme bestreden werd door sociaal-demo-
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craten, dan was het vooral ín het algemeen, dus in haar theorie.
Dit deed zich bijvoorbeeld nog wel eens voor op vakbondsvergade-
ringen waar het er om ging de arbeiders voor de 'moderne' bond te
winnen en hen af te houden van andere organisaties, hetzij katho-
lieke, hetzij syndicalistische. Vooral na de spoorwegstakingen had
men tegen de anarcho-svndicalistische opvattingen de sterke troef
in handen, dat een algemene werkstaking feitelijk onmogelijk was
gebleken.

Het Bredase vrije socialisme is in dit hoofdstuk als onbeteke-
nend gekenschetst. Dat geldt echter vooral voor de beweging: het
aantal aanhangers was erg klein en men slaagde er niet of nauwe-
lijks in dit uit te breiden. Dit gebrek aan kwantitatief succes werd
veroorzaakt door de extreme nadruk op het zuiver houden van de
socialistische beginselen en, daarmee in samenhang, door de over-
hand die de sociaal-democratische organisaties geleidelijk aan
wisten te verkrijgen. Aan dit laatste was het ontbreken van een
enigermate stevig organisatorisch verband onder vrije socialisten
mede debet.

Ondanks het geringe gewicht dat de vrije socialisten in Breda
in de schaal konden leggen, rechtvaardigt hun optreden al met al
toch een hoofdstuk als dit. En wel, omdat zij zo'n pregnant voor-
beeld vormen van de eenzame, door volhardend idealisme ge-
schraagde positie, zoals socialisten die over het algemeen in het
katholiek-liberale Breda innamen. Hun ideeën waren, voor die
tijd, zó radicaal en hun optredens vaak zó venijnig, dat het wel-

haast verwonderlijk schijnt, dat zij zich toch nog zo vele jaren
konden handhaven.

Daarnaast hebben de vrije socialisten voor de historisch onder-
zoeker betekenis door de veelheid aan schetsen die zij in de loop
der jaren via De Toekomst gaven van maatschappelijke (wan-)toe-
standen in Breda. Natuurlijk gaven die schetsen een zeer eenzij-
dige voorstelling van zaken. VVaar het echter voor burgers, en niet
minder voor arbeiders, vanzelfsprekend was het gezag en de da-
den van de heersende klasse (overheid, patroons, kerk) te accepte-
ren en ten volle te respecteren, daar waren na 1897 de berichten
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in De Toekomst vríjwel de enige poging in Breda die vanzelfspre-
kendheid te doorbreken. In die zin waren de vrije socialisten
voortrekkers op weg naar nieuwe opvattingen over gezagsverhou-
dingen.
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HUUFDSTL'h IV

DC SOCIAAL-DE~IOCRATISCHE ARBFIDERS P~1RT1J
(SU.-~P) VANAF ~ 1899

~ 1. Algerne~ie ontt~~ikkelirzgen

De SDAP werd opgericht in augustus 189~F uit om-rede over de

anti-parlementaire koers die de SDB was ingeslagen. In de eerste

jaren van haar bestaan bleef de jonge partij klein. Slechts weinig

socialisten verlieten de SDB, tezeer waren velen gehecht aan de

'oude' bond en - vooral - aan Domela Nieuwenlwis.' Pas na 1900

werd de SDAP getalsmatig een factor van betekenis. Enkele cij-

fers: in 189~} had de SDr1P 700 leden in Nederland, in 1900

waren dat er -4000 en in 1907 ruim 8~00. `'
De politieke actie was veruit het voornaamste streven van de

SDAP; door als socialisten een sterke positie in het parlement te

veroveren zou enerzijds directe verbetering van de toestand der

arbeidersklasse via sociale wetgeving tot stand kunnen komen,

terwijl anderzijds op de lange termijn het socialistisch einddoel in

zicht zou kunnen komen, zodra een meerderheid kon worden

behaald.; Hieruit spreekt al de essentie van het verschil met de

oude SDB. In deze bond leefde sterk de heilsverwachting dat de

'grote dag' van de klassenomwenteling binnen afzienbare tijd zou

plaats vinden.~ De SDAP voorzag echter aanmerkelijke belemme-

ringen op de weg naar een socialistische maatschappij en meende

dat de strijd pas op de lange duur gewonnen zou kunnen worden.

Juist daarom koos zij voor een ander strijdmiddel dan de radicale,

economische actie. De venvachting dat uiteindelijk een maat-

~1 Riiter, a.u., 59.
2) Zie voor de parlementaire grcei van de SDAP hoofdstuk I, par. I.
'j van der ~leer e.a., ~.u~., 3-F.
'1 Kiiter, n.u~., 22.
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schappelijke omwenteling tot stand zou komen, bestond echter
evenzeer in de SDAP.'

Zoals gezegd, de SDAP wist aanvankelijk slechts moeizaam
haar aanhang uit te breiden. Haar streven een massapartij te
worden bracht met zich mee, dat de partij zich vooral diende te
richten op de arbeiders die nog niet tot het socialisme bekeerd
waren. De grootscheepse propaganda die dit vereiste, was voor
een partij met slechts een geringe financiële en personele armslag
niet licht ten uitvoer te brengen.

Een van de belangrijkste middelen om arbeiders met het socia-
lisme kennis te laten maken, was ook nu weer de propagandapers.
Aan het slot van paragraaf 2 van hoofdstuk II is reeds beschreven,
hoe de toen sociaal-democratisch georiënteerde Volkstribuun in de
jaren 1896 en 189ï ook in Breda de arbeiders probeerde te inte-
resseren voor de sociaal-democratische beweging. Ondanks de
aandacht trekkende brieven van met name het Zondig Paterken
leidde dit echter niet tot opzienbarende resultaten. De SDAP-
aanhang bleef vooralsnog beperkt tot enkelíngen. Vanaf septem-
ber 1897, toen De Volkstribuun werd opgeheven, was het Ue
Sociaaldemokraat waarin de op het zuiden gerichte propagandisti-
sche stukjes een plaats moesten vinden.

De Sociaaldemokraat ~~~as, anders dan voorheen De l~'olkstri-
buun, eigenlijk geen echt propagandablad, gericht op potentiële
aanhangers. Het was meer een blad ~~~aarin de positie van de partij
ten opzichte van zowel links als rechts werd vastgelegd door de
partijleider, tevens redacteur, mr. P. J. Troelstra. Het kon zo aan
leden munitie verschaffen tegen aanvallen op de SDAP. De Soci-
aaldemokraat, die sinds 1896 verscheen, werd geen groot succes.
Het aantal lezers was nauwelijks groter dan het (toch al geringe}
aantal partijleden.b Vooral in samenhang met de verovering door
de SDAP van twee kamerzetels in 1897, zat er niettemin wel
enige groei in het blad, waardoor het in dat jaar twee keer per

s) a.w., ~8.
6) De Vrankrijker, Het wen~ende u~oord, IOï-108.
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week kon gaan verschijnen en vanaf oktober 1898 zelfs drie keer.
Dit laatste had echter twee belangrijke consequenties. De eer-

ste was dat Troelstra, die inmiddels Kamerlid was geworden, het

werk voor De Socianldeniokraat niet meer alleen af kon en dat er

dus iemand bij moest komen. l~lederedacteur werd Vliegen uit

~laastricht, de man achter De Volkstribuma die als gevolg hiervan

moest worden opgeheven.' Hierdoor mankeerde in het zuiden

vanaf dat moment een eigen, specifiek propagandistisch sociaal-

democratisch blad. De tweede consequentie van de voorzichtige
uitbreiding van De Sociaaldemokraat was, dat het blad er enigs-
zins door in een impasse geraakte. lloor de grotere verschijnings-

freyuentie werd het blad namelijk te duur voor vele arbeiders die

al een plaatselijk dagblad lazen. De Sociaaldemokraat was immers

een strijdblad en partijorgaan, en geen nieuwsblad, waardoor het

niet als alternatieve, maar slechts als 'tweede' krant kon funge-

ren.s CJit onvrede met deze situatie ontstond in SDAP-kringen

dan ook een streven naar een eigen dagblad. Met de verschijning

van Het Volk in 1900 was het zover.
Voor de bestudering van de geschiedenis van de sociaal-demo-

cratische beweging in Breda is Het Volk echter weinig interes-

sant, op enkele uitzonderingen na. Anders dan De Sociaaldemo-

kraat was Het Volk kennelijk 'te groot' voor artikelen en berichten

over de activiteiten van de beweging in de provincie. Hier moet

overigens bij worden aangetekend, dat er in Breda in de jaren na

1900 eigenlijk geen bekwame en enthousiaste sociaal-democrati-

sche correspondent meer was.
Dat er in Brabant toch wel behoefte bestond aan een eigen

sociaal-democratisch propagandablad, bleek uit de achtereen-
volgende oprichting van De Eendracht te Eindhoven (vanaf 1900),
De Fakkel te Tilburg (1902-1904) en De Bredasche Rlok (1905-
1906). Geen van deze bladen haalde echter ooit het niveau van de
vroegere Volkstribuun. Wat er, voor Breda althans, met name in
ontbrak, was een regelmatige informatiestroom over de leef- en

') a.u~., 112-113.
") a.u~., 118-119.
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werkomstandigheden en over de ontwikkeling van de socialisti-
sche beweging ter stede. Juist dergelijke correspondenties, in
combinatie met algemene, duidelijk geschreven propaganda voor
het socialisme, hadden De Volkstribuun aantrekkelijk gemaakt
voor Bredase lezers en derhalve bijzonder geschikt doen zijn voor
colportage. De Sociaaldemokraat nam welis~ti~aar gedurende enige
tijd de Bredase correspondenties over, maar ontbeerde, zoals ge-
zegd, die algemene propagandistische inslag.

De (somsj zogenoemde 'Bredasche Sprokkelingen' in De Soci-
aaldernokraat verschenen overigens slechts vrij kort, namelijk in
het eerste half jaar na het verschijnen van De Volkstribuun ('sep-
tember 1897) gemiddeld eens in de twee weken. De bijdragen
kwamen in die periode vermoedelijk vooral van Willem van Doorn
(zie over hem hoofdstuk II, par. 2-sub. a) onder het pseudoniem
'Leveller' en in mindere mate van de stationschef uit Etten-Leur,
F.P. Oudens, onder pseudoniemen als Nelis van den Klappen-
berg en Peer van den Vossendonk.~ Na het vertrek van Van
Doorn, waarschijnlijk in de zomer van 1898, vond berichtgevinK
vanuit Breda nog slechts incidenteel plaats in De Sociaaldenao-
kraat. Het lijkt wel zeker, dat vanaf dat moment alleen genoemde
Oudens, waarover meer in de volgende paragraaf, optrad als cor-
respondent voor de sociaal-democratische bewegíng in Breda en
omgering.

Behalve verhalen over de sociaal-democratische propaganda in
West-Brabant, schreven Van Doorn en Oudens in hun corres-
pondenties over 'ditjes en datjes' uit Breda: over de arbeidsom-
standigheden op enkele bedrijven; over de verkieslijkheid van
openbaar onderwijs boven katholiek onderwijs; over de kroning-
feesten (in 1898 werd ~Vilhelmina tot koningin gekroond j; over
drankmisbruik onder arbeiders. De toon van die stukjes was veel
minder scherp dan in soortgelijke stukken in De Toekomst, zowel
ten aanzien van de 'aangeklaagden' als ten aanzien van de arbei-
ders. Waar in anarchistischc kríngen arbeiders bijvoorbeeld wer-

`'1 Ue Sociaaláen:okraat, resp. I I septemi~er 189ï e.c., 8 december 189i en 22 december
189ï, IS december 189ï.
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den aangeduid als 7amlendelingen' die zich niet wensten te orga-
niseren, daar sprak uit de correspondenties in De Socincaldemo-
krnat veel meer de positieve hoop, dat door nijvere propaganda de
Brabantse arbeidersklasse zich uiteïndelijk achter het sociaal-de-
mocratisch vaandel zou scharen.

In hoofdstuk V zal nog blijken, welk een weerstand de sociaal-
democratisch georiënteerde vakbeweging ondervond. Dat de tot-
standkoming van een SDr1P-afdeling in Breda op niet minder
moeilijkheden stuitte, zal in dit hoofdstuk blijken.

~ 2. De inoeilijke beginjaren: 1899-190~F

Het ontstaan van een SDAP-afdeling Breda ging met veel val-

len en opstaan gepaard. Tot zelfs drie keer toe werd er een afde-
ling opgericht en weer opgeheven, alvorens in 1905 definitief een

afdeling tot stand kwam. Hoe die eerste pogingen verliepen, komt

in deze paragraaf aan de orde.

a. Vóór de eerste oprichting: F. P. Oudens

Geheel overeenkomstig de landelijke ontwikkeling van de
SDAP, wonnen ook in Breda de sociaal-democratische beginselen
slechts moeizaam terrein. Enerzijds kwam dit doordat de 'oude'
socialisten trouw bleven aan de Socialistenbond, anderzijds door-
dat katholieke arbeidersorganisaties, met name de R. k. Volks-
bond, zich gelijktijdig ontwikkelden en met veel gezag anti-socia-
listische propaganda voerden binnen het katholieke volksdeel.
Sinds de oprichting van de SDAP in 1894 zouden er dan ook vijf
jaren verstrijken voordat, voor de eerste keer, een afdeling in
Breda van de grond kon komen. Ter illustratie: ín 189-1 waren er
al wel Brabantse afdelingen in Bergen op Zoom ( 25 leden), 's-
Hertogenbosch (24 leden) en Capelle (15 leden); elders in het
zuiden waren er nog afdelingen te Roermond (IO leden) en iVlaas-
tricht (75 leden).'o Toch zouden ook in Breda al vrij spoedig de

'n) IISG, archief SDAP Notulenboek hoofdbestuur SDAP 26 augustus 1894 dm 3 april
I ti98.
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eerste, zij het schuchtere pogingen tot oprichting van een sociaal-
democratische organisatie ondernomen worden. Initiatiefnemer
was de al genoemde Oudens.

F. P. Oudens was afkomstig uit Zeeland en van 1895 tot in
1900 stationschef te Etten-Leur, ruim tien kilometer ten westen
van Breda." Hij was in 1889 de belangrijkste opríchter geweest
van de Spoorwegvereniging Steeds Voorwaarts (de 'S. V.'). Reeds
hier manifesteerde zich zijn al dan niet vermeende neiging tot
geheimzinnig doen. Zo waren de leden van deze vereniging niet
bekend onder hun naam, maar alleen onder een nummer. Oudens
noemde zich als auteur van artikelen in De Seingei~er (het blad der
S. V. ) en Recht voor Allen 'spoorwegslaaf nr. 2'.''` Enerzijds was
die geheimzinnigheid noodzakelijk vanwege mogelijke represailles
van de zijde van zijn werkgever, de Staatsspoorwegen. Anderzijds
was die geheimzinnigheid, ín combinatíe met het feit dat Oudens
zich soms enige tijd terugtrok uit de beweging, er de oorzaak van,
dat jegens hem nogal wat wantrouwen bestond in socialistische
kringen.13 Overigens is het onzeker of die kritiek op zijn neiging
tot geheimzinnig doen geheel terecht was. Hij schreef diverse
keren openlijk ín De Sein~ever en hij schijnt toen juist ervoor
gepleit te hebben geheimdoenerij achterwege te laten.'~ Oudens
bleef slechts tot 1893 lid van Steeds Voorwaarts.'' De vereniging
was hem te radicaal en híj sloot zich aan bij de sociaal-democra-
tisch georiënteerde Ned. Vereeniging van Spoor- en Tramweg-
personeel (de 'N. V.'). Hierin vervulde hij andermaal een vooraan-
staande rol, want in 1898 werd hij in het hoofdbestuur gekozen.1ó

Inmiddels had Oudens zich ~gevestigd te Etten-Leur, vanwaar
hij in 1900 werd overgeplaatst naar Roosendaal, waarschijnlijk bij

"j Fransciskus P. Oudens, geb. ï juni 18~~ te ~liddelburg; 1877: stationschef te Houten
(Utr.); 188i: idem te Arnemuiden (Zeeland); 189~-19W: idem te Etten-Leur (N.Br.j.
h.orte persoonsschetsen, in Vliegen, De Dageraad H, 21~4; Oudegeest, Degeschiedenis etc.,
1, 63-6d; Bymholt, a.u~., ii2. Dat Oudens zich in 1895 te Etten Leur vestigde (en niet in
1893, zoals l'liegen meldt), blijkt uit het besolkingsregister van Etten-Leur.
''-) Welcker en Campfens, Derde aanrullireg.
") Vliegen, a. u~. ; vudegeest, a. u..
'a) Van Braambeek, l'an Lichten en Schiften, p. 86-88.
~') Bymholt a.u~.; Van Braambeek a.w., p. 88.
16) De Sociaaldemokraat, I S juni 1898.
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wijze van strafmaatregel wegens vermeende administratieve fou-

ten." De spoorwegstakingen van 1903 waren voor de directie van
de Staatsspoorwegen een dankbare aanleiding Oudens te ont-
slaan, hoewel hij zelf niet aan de stakingen had deelgenomen;'s
uit de hoek van de stakers klonk notabene het verwijt, dat hij de
zaak in Roosendaal had doen mislukken.'y Verarmd begon
Oudens een sigarenwinkeltje anneY brochurenhandel in Antwer-

pen.ZO In de sociaal-democratische beweging deed hij niet meer

van zich spreken, maar niettemin herinnerde men hem zich daar
als "een der eerlijksten, opofferendsten en sterksten".`''

A1 vanaf het begin van zijn optreden in de arbeidersbeweging

toonde Oudens zich een bekwaam en produktief schrijver. Hij
schreef een aantal brochures,22 werkte mee aan o.a. Recht voor
~lllen 23 en leverde vaak bijdragen voor De Seingever en Het
Orgaan, de verenigingsperiodieken van resp. de 'S. V.' en de
'N.V.'. In hoofdstuk II kwam al naar voren, dat hoogstwaar-
schijnlijk Oudens zich in De Volkstribuun als 'Yo Qu Soy Contra-
bandista' manifesteerde. Daarna schreef Oudens nog enige tijd

voor De Sociaaldemokraat over Breda en West-Brabant. Voorts
was hij de auteur van het merendeel der artikelen in de (vermoe-

delijk enige) twee nummers van Breda Vooruit!, een blad van de
SDAP-afdeling in 1899.

(Judens was misschíen wel een der eersten onder de socialisten
in Nederland, die pleitte voor de parlementaire actie zoals deze
gestalte kreeg in de SDAP. A1 rond 1891 benaderde hij diverse
prominente socialisten, in ieder geval Van der Goes, over het

") IISG, archief SDAP, brief Oudens aan het partijbestuur 17 juni 1901 (Port. Pr. 76,
~tap Gol-1~312~9j. Vol~ens deze brief werd hij in ranq cerlaagd, maar met "Keldelijk
voordeel". Híj meende dan ook dat zijn sociaal-democratische propaganda de reden van
overplaatsing was.
'") Oudegeest, a. u~.
19j IISG, archief SDAP, Copieboek correspondentie partijbestuur. Dit blijkt uit tticee
briecen ~~an het SD~1P-hoofdbestuur aan Oudens, resp. dd. 21 april 1903 en 25 april 1903.
De beschuldiging ~ras ha~gstwaarschijnlijk niet terecht.
'o) Oudegeest, a.tr. Dat Oudens in brochures handelde blijkt uit brieven (afrekeninqen)
van het SDAP-bestuur (Copieboek~.
~' ) Oudegeest, a. u~.
~~) Gedeeltelijk opgesomd in Riiter, a.ir., XI, ~1~'.
23j Bcmholt, a.ir.
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opzetten van een gematigde, dat wil zeggen, sociaal-democrati-
sche arbeiderspartij. Zelfs schetste Oudens een complete blauw-
druk van zo'n partij en hoe haar tot stand te brengen.`'i Toch sloot
hij zich bij de oprichting in 189~ niet meteen officieel aan bij de
SDAP, want hij werd pas op 1 juli 1897 ingeschreven als 'ver-
spreid lid', (dit is, niet aangesloten bij een afdeling).~' Dit lijkt
echter een louter formele kwestie te zijn geweest; in de geest
voelde Oudens zich ongetwijfeld vanaf het begin SDAP'er. In
Breda en omgeving zou men hem als een enthousiast propagandist
voor de partij leren kennen.

De eerste sociaal-democratische propaganda in Breda werd ge-
voerd via lle ~'olkstribuuta. In hoofdstuk II kwam reeds naar vo-
ren, dat in de jaren 1896-1897 vele correspondenties afkomstig
uit Breda in het blad waren opgenomen. Daarin werd meerdere
malen de hoop uítgesproken, dat er een sterke SDAP-afdeling zou
worden opgericht, opdat de situatie der arbeidersklasse ter plaatse
zou kunnen verbeteren.2ó Opmerkelijk was het voorstel, onder
pseudoniem Contrabandista, om in West-Brabant eerst "plaatselij-
ke, geheime samenzweringen te smeden" als kiem voor latere
SDAP-afdelingen. ~' Inderdaad werd in augustus 1897 te Breda
zo'n voorlopige organisatie opgericht, de sociaal-democratische
propagandaclub 'De Wacht aan de Nlark'. Deze club had niet de
status van SDAP-afdeling, al bestond hierover wellicht soms eni-
ge verwarring.'-~ Bij de oprichting telde 'De Wacht aan de A~lark'
slechts vijf overtuigde en ontwikkelde sociaal-democraten als lid,
die de verwachting koesterden weldra de kern te zijn van een

") ~l'ansink, Het socialisn:e oy rie nreesprrntg, 60-61; vgL Riiter, a.ir., 39, ~}3 oser ~'an der
Goes.
''1 IISG, iVotulenboek hoofdbestuur SDr1P, 26 auKustus 189~1 tlm 3 april 1898.
-'h) De 1'olkstribrrun, 22 au~ustus 1896; 3 oktober 1896.
Z'j t.a.p., 12 september 1896.
Z"1 IISG, kleíne persoonsarchieven, willem ean Doorn, brief Chr. A. van D~wrn aan E.
~'ermeer 20 september 1959. Hierín is sprake san een ~ermoeden san de oprichtin~ san
een SDAP-afdeling Breda in 1896. Archief SDAP, schrift met lijst afdelinQssecretariaten
in 1898 lim~.nr. ï8-I~; s~c~r Breda staat in dit s~ermoedelijk onofficiële document cermeld
C.A.A. Derkzen An~eren, `~. Leucenaarstraat 66. Buitendien blijkt echter nerRens uit
correspcmdentie, ( kranten )berichten of notulen etc. dat er in Breda vótír 1899 een SDAP-
afdelinQ ~cas.
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grotere groep van strijders.'`y Leden waren in ieder ge~al Oudens
als voorzitter en Van Doorn als secretaris~penningmeester;~(' bij

laatstgenoemde thuis zou ook de oprichting hebben plaatsge-

~onden.;'
De optimistische bedoeling ivas om zich niet in de eerste plaats

te richten op de industriële arbeiders, die in Breda en omge~~ing
toch naar verhouding gering in aantal waren, maar ~~uoral om naar
het voorbeeld van T~~.ente de ar~ne pachters op het platteland te
bewerken.;Z Eind 1897 maakte 'De Wacht aan de l~lark' dan ook
melding van de verspreiding van honderden strooibiljetten in Et-
ten-Leur, Terheijden, ~Vagenberg, Sprundel, Rucphen, Princen-
hage en Hoeven.33 Uok in het voorjaar van 1898 werd, deels per
post weer een manifest verspreid, ~~~aarin beknopt de sociale situ-
atie werd geschetst en de lezers werden opgewekt zich bij de
SDAP aan te sluiten.3~

De resultaten vielen niet mee. Het propagandaclubje bestond

inmiddels uit zeven leden, terwijl, zo klaagde Oudens in een brief

aan het partijbestuur van de SDAP, de macht van de geestehjk-

heid buitenge~~-oon groot was.;' Ondanks optimisme over de spoe-

dige oprichting van een SDAP-afdeling in Breda begin 1898, toen
de partij na een bijeenkomst aldaar zes nieuwe leden won.3~ lukte

het vooralsnog niet "eenige samenwerkende groep" tot stand te

brengen.37 Later in dat jaar werd ín De Sociaalc~ernokraat ge-

klaagd, dat in Breda het'liberaal element' nogal vertegenwoordigd

was en dat de arbeiders niet veel van zich lieten horen. 3" Van 'De

Wacht aan de Nlark' werd ondertussen niets meer vernomen;

'-v) De Volkstribuun, ~ september 189ï. Artikel ondertekend door "De Sekretaris" (- m.i.
Oudens~.
;") IISG, archief SD,~P, brief Oudens aan het Partijbestuur 1-I april 1898, (Port.Pr. 75.
Nap Gol-61).
31) Lie noot 28, eerste deel.
32) Zie noot 29.
33) lle Sociaalderaokraar. 8 december 1897.
3a) t.a.p., 3o april 1898. 4'erspreiding ook beschre~en in brief Oudens cf. nont 30.
3'j Zie noot 30.
36j De Sociaaldemokraat 2 februari 1898. Op de ~ergadering spraken tnee SD(1P-sc~rman-
nen, nl. Helsdin~en en partijsecretaris l'an huvkhof.
~') Lie noot 30.
'") De Sociaafden:okrant, -V oktober 1898.
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waarschijnlijk was de club niet rneer dan een goed half jaar actief.
Van Doorn vertrok waarschijnlijk medio 1898 uit Breda, terwijl
men kan vermoeden dat Oudens zijn aandacht verschoof naar de
Ned. Ver. van Spoor- en Tramwegpersoneel. Hij zat toen inmid-
dels in het hoofdbestuur van die vereníging en schreef regelmatig
in het bondsblad. Eerst in de zomer van 1899 trad Oudens in
Breda weer als SDAP'er op de voorgrond met de oprichting van
een afdeling aldaar.

b. De eerste oprichting (1899)

Op 16 mei 1899 werd in Breda een afdeling van de SDAP
opgericht. Hoe men hiertoe kwam, is niet bekend. Uit niets
blijkt, dat er in het jaar daaraan voorafgaand bijzondere propagan-
distische activiteiten waren ondernomen. Vermoedelijk kwam
een aantal leden uit Breda af en toe wel bijeen, maar had men nog
geen kans gezien of de stimulans gemist daadwerkelijk een afde-
ling te vormen. Begin mei 1899 meldde Oudens echter aan het
Partijbestuur dat het plan was ontstaan een afdeling op te rich-
ten. ~y Anderhalve week later kon hij het welslagen van het plan
vaststellen. De afdeling bestond uit twaalf leden, waarvan acht
uit Breda zelf, drie uit de aangrenzende gemeente Princenhage en
één uit Etten-Leur. Oudens trad op als voorzitter.~"

Het mag opmerkelijk heten, dat deze laatste functie niet was
toebedeeld aan een andere, werkelijk zeer prominente SDAP'er
die toentertijd in Breda (of eigenlijk: Princenhage) woonde, na-
melijk het Tweede I:amerlid H. H. van Kol. Hoewel hij hier toch
geruime tijd gewoond heeft, namelijk van 1898 tot 190~F, heeft
deze nooit een vooraanstaande rol in de Bredase SDr1P gespeeld,
tenzij wellicht in persoonlijke contacten. Wel hield hij diverse
keren een spreekbeurt op openbare vergaderingen die de afdeling
organiseerde.

'yj IISG, archief SD.~1P, map Breda, briefkaart Oudens aan partijsecr. Van I~uvkhof, d.d.
8 mei 1899.
;"i t.a.p., brief d.d. 17 mei 1899, l'an Dourn ontbreekt op ledenlijst en was dus kennelijk
uit Breda vertrokken.

126



Henri Hubert van Iiol, geboren in 18~? te Eindhoven, was
vanaf het prille begin bij de socialistische beweging betrokken.~~
Reeds in 1870, dan student te Delft, was hij lid van de Eerste
(socialistische) Internationale. 1a zijn studie ~i~crkte hij vele ja-
ren als ingenieur in het tocnmalige Nederlands Uost-Indië, maar
via brieven en artikelen, alscx~k tijdens verlof in Europa, bleef hij
in contact met de socialisten in Nederland. Hij keerde in 1i~9?
definitief terug wegens zickte en wcrd gepensioneerd. Hij schaar-
de zich aan de zijde van de 'parlementairen' en behoorde met o.a.
Troelstra en Vliegen tot de oprichters van de SDr1P in 189~. Na
Troelstra was Van Kol in 1897 de tweede SDr1P'er die in de
Tweede I~amer werd gekozen; hij vertegentivoordigde hrt district
Twente.

Van Iíol was een gevoelssocialist en een volksredenaar met

veel pathos. Hij was dan ook een geliefd en veelgevraagd spreker
in de sociaal-democratische beweging. Daarnaast was hij, met

vermogende socíalisten als ~~Vibaut en Gorter, een dergenen op

wie de partij regelmatig een beroep kon doen haar financieel te
steunen.~`' In zijn verkiezingscampagnes stak hij vaak niet gerin-
ge bedragen: zo zou hij voor een campagne in 1900 in het district
Winschoten een bedrag van liefst f 1600,- hebben bijgedra-
gen.~3 Gezien de geringe propaganda-activiteiten die de afdeling

Breda tijdens zijn ~.erblijf aldaar ontplooide, lijkt het overigens

niet aannemelijk dat Van Kol deze afdeling afzonderlijk bedeelde.
Zijn vrouw, Nellie van hol, was slechts zijdelings bij de bewe-

ging betrokken. Zij was geen lid ~an de partij. Van haar tijd in
Breda weten we slechts, dat zij met enkele stadgenoten een on-
derzoek instelde naar de erbarmelijke arbeidssituatie op de plaat-

"~ Tenzij anders ~ermeld, iijn de KcKe~cns o~er ~'an hol ontleend aan ~'IieKcn, lle
Dageraad. 1, p. 313-32~; Stokcis, Lcrensbericht, De ~"rankrijker, Het u~emende iroord, yl-
9~, I12.
'`J wansink, a.w., 60-61.
"1 IISG, archief SD,1N, brief ~'an hol aan hct partijbestuur dd. 30 juli 1900, i Port. Pr.
ii, `lap Gol-62~8~a1. (1pKemerkt zij overi{;ens dat blijkens deze brief ~'an hul kcnnelijk
soms pewt{de aan zijn bijdraKen eniKe ccwrwaarden te stellen. ~let name Kaf hij in dit Kecal
te kennen de dan aanstaandr eampaKne vocx het district T~cente alleen te ~cillen bctalen
als de diwr hem onkeschikt geachte Rcijndorp Keen kandidaat zou zijn.
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selijke lucifersfabriek en dat zij daarvan uitvoerig verslag deed in
de Bredasche Couraut. In hetzelfde blad publiceerde zij nog een
beschouwing over de Belgische radicale priester Adolf Daens toen
deze in Breda sprak.i~

Van de andere leden van de eerste SDAP-afdeling zijn hooguit
enkele persoonlijke gegevens bekend.~`' Deze leren ons dat slechts
een enkeling onder die leden in Breda zelf geboren was, de overi-
gen waren afkomstig van elders uit de provincie of van Zeeland.
~~erscheidenen onder hen woonden ook slechts korte tijd in Bre-
da, waarna zij weer vertrokken. Het mag zeker opmerkelijk wor-
den genoemd, dat we onder die eerste leden niet meer dan een
enkele 'echte' arbeider aantreffen, zoals een sigarenmaker. Als
beroepen van de anderen komen we tegen: koopman (2x), spoor-
wegbeambte (2x), bierhuishouder (2x), kamerlid, (dienstplich-
tig?j militair. Onbekend is of er onder degenen die zich in de loop
van 1899 bij de afdeling aanmeldden (in oktober waren er zo'n
dertig leden),{~ vvellicht meer arbeiders bevonden. IVlisschien was
het voor een gewone Bredanaar vooralsnog toch té compromitte-
rend zich bij een partij als de SDAP aan te sluíten. Hierop wijst
ook de voorzichtigheid die werd betracht ten aanzien van de leden
persoonlijk, svant tot t~~~ee maal toe werd aan het Partijbestuur
verzocht de namen van de bestuursleden der afdeling niet in De
Sociaalde~mokraat te publiceren "om de reactie niet in de gelegen-
heid te stellen wonden te slaan".~'

De propaganda werd door de jonge afdeling voortvarend ter
hand genomen, hetgeen ongetwijfeld de groei van het ]edental
verklaart. Er werden enkele openbare vergaderingen georgani-
seerd, terwijl ter ondersteuning daarvan twee keer een propagan-
dablaadje genaamd Bredcr hooruit! werd verspreid.~`s In deze blaad-

~~) Brednsche Courant. 2-! december 1899 en 21 september 1899.
"1 G`1B, adresboeken en be~olkinKsreKíster.
;`'1 IISG, archief SDAP, map Brcda, brief (ex-)secr. G. de Gelder aan de partijsecretaris
d.d. l~} oktober 1899.
;') t.a.p., d.d. IS juni 1899; t.a.p., brief Oudens d.d. I i mei 1899.
;8) Ueze ttcee onQenummerde en ongedateerde uitgaven zijn aamvezig op het IISG; er is
geen enkele aan~cijzinK dat er meer nummers zijn cerschcnen.
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jes werden de sociaal-democratische beginselen op heldere, een-
voudige wijze uiteengezet. Oudens nam, zoals reeds ~enneld, een
belangrijk deel der artikelen voor z'n rekening. L~itvoerig konden
de Bredase arbeiders erin lezen over het nut en het belang va~n
vakverenigingen, verbruikerscobperaties en algemeen kiesrecht.
Hen werd in Breda Vooruit! op het hart gedrukt vooral zélf kennis
te nemen van de sociaal-democratische ideeën en er ook zelf een
oordeel over te vormen, in plaats van zich door anderen (i.c. de
geestelijkheid) te laten voorpraten, dat ze van het socialisme niets
te verwachten zouden hebben. Enigszins gespeend van respect
voor de eigenwaarde van de lezers luidde de toevoeging: "~Vie u
dat willen wijsmaken hebben er belang bij dat gij dom en omve-
tend blijft". Deze onhandige zinsnede geeft al aan, dat het niet
meeviel zó te schrijven, dat ook katholieke arbeiders zich erdoor
aangesproken voelden. Toch was het zeker de bedoeling juist hen
via een geschrift als Breda Vooruit! te bereiken. ~diet voor niets
waren bovenaan het blad uitspraken geciteerd van de sterk sociaal
bewogen Duitse bisschop Von Ketteler en van Paus Leo hIll uit
diens encvcliek Rerum Novarum om, zoals men later verklaarde,
"de eerste schrik te overwinnen".~y

Ook via bijeenkomsten poogde de afdeling vooroordelen tegen
de SDr1P weg te nemen. Dat bleek vooral in de rede die Van I~ol
hield op de eerste door de Bredase SDr1P georganiseerde openbare
vergadering in juni 1~399, een maand na de oprichting van de
afdeling. Hij legde uit dat de SDAP niet vijandig stond tegenover

de godsdienst, maar dat haar slechts één doel voor ogen stond:

". ..de aarde bewoonbaar te maken voor allen, een samenleving

van gerechtigheid te stíchten".'" ~~Zet een ecnvoudige, algemene

formulering als deze, zocht Van (tol in feite zijn toehoorders

ervan te overtuigen, dat de sociaal-democratische ideeën eenvou-
digweg op algemene redelijkheid berustten, zó redelijk dat geen
weldenkend mens er bezwaren tegen kon maken. Voorafgaand

aan Van Kol bestreed Oudens eveneens "de hier vast ingewortelde
meening dat wij revolutie-makers zijn en alles-willen-deelen". Hij

~yl lle Soclaalclerrrokraat, 2? juli 1899.
so~ t.n.p.
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betoogde dat "wij nuchtere denkers zijn, die geleidelijk van het
bestaande naar hooger trachten te streven".

rlldus probeerde de SDr1P in Breda het vertrouwen te winnen
~.an de katholieke massa. ln dat streven paste dan ook uitstekend de
spreekbeurt in september 1899, dus enkele maanden later, van de
progressieve Belgische priester Adolf Daens. Deze trad in die tijd
overal in het land op, vrijwel altijd in door de SDAP georganiseer-
de bijeenkomsten. I~let name in Twente had hij nogal wat aan-
hangers onder de katholieken aldaar en voor de SDAP was dit een
teken van hoop, dat een begin zou kunnen worden gemaakt met
de samenwerking tussen socialistische en religieuze arbeiders.''
De katholieke organisaties keerden zich echter overal tegen de in
België uit het ambt ontslagen priester.

In Breda, waar Daens vermoedelijk op voorstel van Van Kol
sprak (deze was immers Kamerlid voor het district "Twente j, on-
dervonden de organisatoren die tegenwerking evenzeer. De zaal
die men gehuurd had, Hof van Holland in de Keigerstraat, werd
op het laatste moment geweigerd. De secretaris van de bisschop
persoonlijk had de eigenaar gedreigd hem de klandizie te ontne-
men van andere katholieke verenigingen. De Sociaaldemokraat
schreef over het vcx~rval: "Droevig is het te zien hoe zulke groote
heeren als ~lonseigneur Le~~ten (de toenmalige bisschop van Bre-
da- CtT) aulke kleine middelen moeten gebruiken om hun doel
te bereiken".'` De meeting met Daens vond niettemin gewoon
doorgang, doordat ~~'an Kol zijn tuin beschikbaar stelde. Het werd
zelfs een groot succes, ivant er waren liefst zo'n 300 bezoekers,
ongeveer het drievoudige van de eerste SDAP-bijeenkomst in juni
daarvoor. ~Vaarschijnlijk was de nieuwsgierigheid ran velen ge-
prikkeld door de zaalweigering, alsmede door de waarschuwende
woorden die op die bewuste zondagmorgen van alle kansels in
Breda en Princenhage hadden geklonken.i3

Begin 1900 sprak Daens nog een keer in Breda, toen voor liefst
500 ~t 600 toehoorders. Dit optreden was niet door de SDr1P

'~) l'liegen, De Dageraad, 1, 36ï.
izl De Socraalderttokraat, 19 september 1á99.
sa~ t.a.p.
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georganiseerd, maar, zonder enige wanklank, mogelijk geworden
"dank zij het initiatief van enkele heeren van verschillende rich-
ting en stand en het verstandig besluit van het bestuur van Con-
cordia".'}

Behalve de twee hiervoor genoemde bijeenkomsten, organiseer-
de de SDAP-afdeling in het jaar van haar oprichting nog een
drietal propagandavergaderingen. Slechts een vergadering over
vakorganisties was niet zo succesvol." De spreekbeurten van -
alweer - Van Kol (oktober 1899) en Troelstra (december 1899)
ondervonden daarentegen weer veel belangstelling en bijval. De
verslaggever van de Bredasche Courant schreef naar aanleiding van
eerstgenoemde vergadering zelfs:

"Wij gelooven dat deze ordelijke en goedgeslaagde vergade-

ring er toe bijgedragen heeft, wat meerdere sympathie te

brengen voor de groote beweging, die de hoofden en harten

van zooveel duizenden arbeiders en anderen met moed en
overtuiging vervult".ie

De jonge SUAP-afdeling had in feite weinig te klagen over publi-
citeit rond haar bijeenkomsten. Weliswaar werden zij geheel
doodgezwegen door het katholieke Dngblad van ,Voord-Brabant,
maar de liberale Bredasche Courant maakte veel goed met haar zeer
uitvoerige verslagen, vaak wel ter grootte van een halve pagina.

Ondertussen, zoals reeds vermeld, verveelvoudigde zich het

ledenbestand. Dit kende echter een geringe stabiliteit: er was

nogal wat verloop,'' terwijl ook de bestuurssamenstelling dikwijls

wisselde. Daarbij ontstonden er binnen de afdeling persoonlijke
ruzies. Het resultaat was dat, voor zover bekend, na december

1899 de SDAP in Breda lange tijd niet meer in de openbaarheid

trad door middel van vergaderingen of andersoortige activiteiten.

Ue laatste daad was het verzoek op 7 december 1899 van de

SDAP-afdeling aan de Bredase Gemeenteraad om teruggave van

'~) Bredasche Courarst, 1 februari 1900.
") Bredasche Courant, 23 juli 1899.
sa) t.a.p., 29 oktober 1899.
'') Zie noot d6, De Gelder schrijfr. "Er zijn noK ~tel ~cat mutaten, maar dat komt zeker
veel voor bij eene jeuKdi{~e vereenigin~?"

131



f 20,- vermakelijkheidsbelasting, die in verband met de georga-
niseerde openbare bijeenkomsten in dat jaar had moeten worden
betaald. 1~let algemene stemmen werd het verzoek tot restitutie
ingewilligd.'s In de eerstvolgende jaren voerde onderling gekra-
keel de boventoon in de lokale SDAP-gelederen.

c. Tweede (1901) en derde (1903) oprichting

De oorzaak van het spoedige einde van de eerste afdeling van de
SDAP in Breda was waarschijnlijk tweeledig, zo blijkt uit een
brief van een der oud-leden naderhand. Ten eerste waren de
leden moeilijk in beweging te krijgen voor de organisatie en activi-
teiten van de afdeling; het werk werd aan enkelen overgelaten.
Ten tweede, en dat was het ergste volgens de briefschrijver,
bedrogen "de lui" elkaar en hadden ze slechts "minder nobele
oogmerken".'y Deze lezing over de gang van zaken in de SDr1P-
afdeling bevestigde die van een ander lid uit Breda, C.J. Ferger.
Zijn uitvoerige brief aan het Partijbestuur in juli 1900 vormde het
begin van een langdurige affaire.b~

In zijn brief deed Ferger zijn beklag over de 'wanboel' in de
afdeling, nadat Oudens als voorzitter was opgevolgd door ene
1~I.J.J. Straub. Blijkbaar was deze nogal laks en werden vergade-
ringen niet of half gehouden met als gevolg dat de afdeling lang-
zaam ten gronde ging. Toen Ferger en een niet met name ge-
noemde partijgenoot over deze houding van Straub hun beklag
gingen doen bij ~'an Kol, werden ze door hem niet ontvangen (en
zelfs niet te woord gestaan!j, omdat hij, zo bleek dan later, naar
de kamerzittingen moest. Het is alleszins begrijpelijk dat Ferger
en zijn metgezel zich niettemín beledigd voelden zó door een

'a) 1-erslaR C,emeettte Breda, 1899, 132; Notttlen Gemeenteraad 1899, ~}08.
'"1 IISG, archief SDA[', map Breda, brief G. de Gelder aan het partijbestuur d.d. ?
september 19001vanuit illiinchenÍ. Elders (in brief cf. noot 65j wordt eenmaal melding
Qemaakt ~an het feit dat "dcxir het ~cerken der 'crije' (. .j een kink in den kabel ~~as
gekomen". Of ook lle Gelder doelt op in~ioeden ~an anarchisten is onduidelijk.
`'oi IISG, archief SDAI', map Breda, brief C.J. Ferger, aan het partijbestuur d.d. 23 juli
1900. Carel Johannes EerRer, geb. 11 juli 1868 te Breda, R.1~., 'oppasser klein magazijn
Garnizcen', oscrleden 5 december 191ti, GAB, Becolkinl{sregister.
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partijgenoot ontvangen te worden, terwijl zij daan-oor anderhalf
uur hadden moeten lopen. Ondanks een andersluidende belofte
van Van Kol in een brief naderhand, liet hij trouwens niets meer
van zich horen, zo klaagde Ferger ~~erdcr in zijn brief aan het
partijbestuur. Straub, zo blijkt voorts, vertrok in juni 1900 naar
Utrecht. De afdeling Breda kon daarmee volgens Ferger als opge-
heven worden beschouwd.

Het partijbestuur van de SDf1P besloot niettemin in contact te
blijven met Breda,b' maar op een desbetreffende vraag ant~~~oord-
de Ferger dat hij geen mogelijkheden zag de afdeling nog ín stand
te houden, vooral omdat men nergens vergaderruimte zou kunnen
krijgen.ó2 Het was kennelijk definitief gedaan met de animo ~~oor
de partij. Een poging van de onbezoldigde provinciale vertegen-
woordiger van de SDAP, L.A. ~~Villems uit Tilburg, in contact te
treden met de 'afdeling' bleef onbeantwoord.~; Ook een her-
nieuwde aansporing enige maanden nadien door het hoofdbestuur
was vruchteloos, al bleek Ferger nu wel weer enige mogelijkhe-
den te zien om met een clubje in Breda de propaganda aan te
pakken. Hij meende echter dat er nog geen kans was een afdeling
op te richten: men was in Breda bang voor z'n brood en bovendien
zou een afdeling mischien toch weer na een paar maanden kapot
zijn.bi Hoezeer Ferger gelijk had zou het jaar daarop nog blijken.

De klachten die Ferger in juli 1900 over Straub en Van Kol had
geuit, zouden in 1901 tot een kleine 'affaire~ uitgroeien. In maart
van dat jaar namelijk liet Straub, ingelicht door Van Kol, aan het
partijbestuur weten dat het volgens hem helemaal niet de bedoe-
ling was geweest de afdeling op te heffen. Straub, hoewel woon-
achtig te Utrecht, beschouwde zich zelfs als secretaris van de

ó1) IISG, archief Sll,~P, `btulenboek Partijbestuur, vergadering dagelijks bestuur SD.iP
2ï juli 1900.
bZj IISG, archief SD,1P, map Breda, brief Ferger aan het partijbestuur d.d. ~1 auKustus
1900.

6;) IISG, archief SD.AP, hrief L.A. willems aan de partijsecretaris d.d. 20 september
1900 iPort.Pr. 76, map Gol-86~1~2ai.
`'~) IISG, archief SDAP, map Breda, brief Ferger aan het partijbestuur d.d. 1? december
1900.
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SDAP-Breda, omdat niemand daar dat zou durven.ó' Dat Straub
inderdaad nog enige bemoeienis had met de afdeling in Breda,
bleek vervolgens uit een openbare vergadering diezelfde maand,
waar ~''an Kol een redevoering hield, waar klaarblijkelijk ook
Straub aanwezig was en waar werd afgesproken weer een nieuwe
afdeling op te richten,óó wat enige weken later ook geschiedde.

In juli daaropvolgend zag Ferger, inmiddels secretaris van de
heropgerichte afdeling, zích aln~eer genoodzaakt Straub bij het
partijbestuur aan te klagen. 1`'a afloop van de bijeenkomst met
Van Kol had deze namelijk Straub belast met het beheer van de
binnengekomen entree- en collectegelden, op voorwaarde dat het
geld, een bedrag van f 11,18 aan de afdeling zou worden overge-
dragen zodra zij 'geconstitueerd' was. Uit de bríef van Ferger
blijkt, dat Straub dit niet deed ondanks herhaalde aanmaning,
zowel door de afdeling als door N~illems uit T'ilburg.e' Het mag
curieus worden genoemd dat volgens dezelfde brief (en bevestigd
door een brief van de genoemde ~~'illems) bs Van hol op zich nam
"de paar gulden" met de afdeling te regelen. Om een of andere,
niet achterhaalbare reden, heeft Van Kol dus gemeend Straub in
bescherming te moeten nemen. Illen kan zich de verontwaardi-
ging van Ferger en ~Villems over deze inmenging van Van Kol
indenken.

Ondertussen was, zo werd reeds aangestipt, de afdeling herop-
gericht en wel op 14 april 1901 met tien leden. 'President' was nu
ene P. van I~Ieel.`'y Dat er in Breda toch wel enige belangstelling
bestond voor de SDAP was gebleken bij de al genoemde openbare
vergadering met Van hol de maand ervoor. Hij sprak toen in Hof
van Holland voor ongeveer 250 personen 'o over de resultaten die

~'~ IISG, archief SDAP, map Breda, brieE' ~LJ.J. Straub aan het partijbestuur d.d. 16
maart 1900 ( mex.t zijn 1901 - CtT). Hoe onduidelijk de ~ erhoudinKen in de afdelinK Breda
i~~aren, blijkt uit het feit dat Straub door Ferger als voorzitter ~t~erd aangeduid.
bbj IISG, archief SDAP, map Breda, brief L.ii. 1Villems aan de partijsecr. d.d. 2i maart
1901.
67) IISG, archief SDAP, map óreda, brief Ferger aan het partijbestuur d.d. 1 i juli 1901 .
fie) [ISG, archief SDAP, brief L.,~t. ~Villems aan de partijsecr. d.d. 28 juli 1901 (Port. Pr.
76, map Gol-I-431249i.
69j IISG, archief SDAP, map Breda, brief 1Villems aan de partijsecr. d.d. 1 i apríl 1901.
'o) t.a.p., d.d. 25 maart 1901.
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de SD~P in het parlement had w~eten te bereiken. De juridisch
adviseur van de R.K. Volksbond, mr. H.J.W. Pelster, was uitge-
nodigd ~oor debat, maar deze gaf daaraan geen gevolg. Van Kol
hekelde de katholieke te~enstanders dat hen de moed ontbrak en
"dat zij niet bezield zijn met de zucht tot verkondiging van licht
en waarheid".'t Van enige verdere acti~~iteit door de nieuwe afde-
ling blijkt echter niets en vijf maanden na de oprichting moest
Ferger alweer de opheffing melden. Daarbij herinnerde hij me-
teen het partijbestuur eraan, dat de kwestie met het geld nog
steeds niet opgelost ~~as.'~ Ook het partijbestuur slaagde er ~~~aar-
schijnlijk niet in de zaak met Straub te regelen.i3

Nlet de SDAP stond het er in Breda dus slecht voor. Eind 1901
had de partij aldaar niet meer dan drie leden '~ en in het jaar
daarop meldden niet meer dan twee andere Bredanaars zich aan
als 'verspreid lid'." Willems, de propagandist uit Tilburg, pro-
beerde in 1902 ook in Breda een meeting te doen beleggen vanwe-
ge het door de SD~1P opgezette Nederlandsch Comité voor Alge-
meen Kiesrecht. De plannen werden gemaakt voor een meeting
op 26 augustus in Concordia, maar uit niets blijkt dat zij ook
werkelijk doorgang vond. Wellicht vormde het gebrek aan finan-
ciën een te groot struikelblok.'6 Daarnaast zal het ook ontbroken
hebben aan organisatorische daadkracht bij de enkele Bredase
sociaal-democraten.

Een lezing begin december 1902 door het bekende Rotterdamse
SDAP-gemeenteraadslidH. Spiekman~~oorde(neutrale)Gecombi-

'~1 Bredasehe Cor4rni:r. 2ï maart 1901 (cerslaK van j~~ pagina!).
"i fISG, archieC SDAP, map Breda, brief Ferger aan het partijbestuur d.d. 18 september
1901.
';1 IItiG, archief SDAP, Notulenboek hoofdbestuur, Notulen Dagelijks Bestuur 20 sep-
tember 1901.
`') Idem, CopieVx~ek correslwndentie Par[ijbestuur 2i oktober 1901 dm 13 juni 1902.
`aast ~'an hol svaren lid: J.C. Redelé (brief d.d. 26 april 19011 en C.J. Ferger (brief ~
december 1901).
') Idem. Copieboek correspondentie Partijbestuur 13 juni 1902 tlm 2~ april 1903. Níeu-

~ce leden: H. de I~roon ~ondernijzerl ~brief d.d. 3 september 19021 en F. de Bruín
(kunstschilder) (brief d.d. 21 oktober 1902j.
'e) IISG, archíef SDAP, PropaRanda-Ge~~~estelijk Kiesrechtactie, map D~1d3.1, diverse
briesen L. ~~'illems aan het `'CcA(:, juli augustus 1902.
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neerde ~Verkliedenvereniging was kennelijk dusdanig inspire-
rend, dat men het in Breda.weer eens wilde proberen met de
SDAP. Op 6 januari 1903 (of wellicht enkele dagen tevoor) werd
voor de derde keer een afdeling opgericht, wederom met tien
leden.'' Ferger was weer secretaris, terwijl de onderwijzer Henri
de Kroon als voorzitter fungeerde. Ook nu kreeg het bestuur weer
het verzoek de namen van de leden geheim te houden voor buiten-
staanders.'S Op twee leden uit Ginneken en een (Van Kol) uit
Princenhage na, kwamen alle leden uit Breda. Er waren echter
niet meer dan een paar leden van oorsprong afkomstig uit Breda of
nabije omgeving, terwíjl net als in 1899 slechts een enkeling tot
de categorie handarbeiders gerekend kon cvorden. Van de ande-
re leden staan beroepen vermeld als: koopman, verzekerings-
agent, kommies der belastingen, kunstschilder en spoorwegbe-
ambte. Vermeldenswaard is tevens, dat niet meer dan drie van
hen al in 1901 of eerder lid waren van de SDAP.

Groeizaam bleek de afdeling niet te zijn, want op 1 april 1903
was het ledental nog maar gestegen tot 13, terwijl er per 1 juli nog
maar 9 leden over waren.'~ De anti-socialistische stemming in het
land naar aanleiding van de spoorwegstakingen dat jaar zal onge-
twijfeld debet zijn geweest aan deze weinig opwekkende cijfers.
Niettemin had de afdeling kennelijk aanvankelijk het voornemen
de zaken gedegen aan te pakken, want zij liet zich door de partij-
secretaris uitvoerig voorlichten over de wijae waarop koninklijke
goedkeuring kon worden aangevraagd.a" rlnderszins ontbrak het
de SDAP in Breda echter vrijwel aan initiatieven; we kennen
althans niet meer dan twee wapenfeiten. In maart 1903 werkte de
afdeling met de vrije socialisten samen in het Comité van Ver-
weer, dat in die maand een grote protestmeeting belegde naar

''j I[SG, archief SUAP, map Breda, briefkaart ~an 1~~'aarschijnlijkj Van hol aan de
partijsecr. 7 januari 1903.
'a) IISG, archief SDr1P, map Breda, brief Eerger aan het partijbestuur d.d. I februari
1903.
'yi IISG, archief SDAP, Copieboek correspondentie Partijbestuur, afrekening contribu-
tieafdracht afd. Breda d.d. i auKustus 1903.
~j IISG, archief SD,~P, Copieboek correspondentie Partijbestuur, brief partijsecr. ~'an
Kuykhof aan afd. sece FerRer d.d. 19 maart 1903.
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aanleiding van de zgn. ' worgwetten' ( zie hiertoe hoofdstuk III,

par. 2-sub b). In augustus van hetzelfde jaar organiseerde een der

leden van de SDAP-afdeling, J.C. Redelé, met hulp van enkele

anderen een 'grote' provinciale meeting ten gunste van het alge-

meen kiesrecht. Ue meeting zou echter een mislukking worden.

De bedoeling van deze en andere provinciale meetings was

propaganda te maken voor de nationale kiesrechtmeeting die kort

daarop in Rotterdam zou plaatsvinden. Deze meetings gingen ove-

rigens formeel niet uit van de SDAP, maar van het zeer nauiv met

haar verbonden Ned. Comité voor rllgemeen Kiesrecht (NCvAK).

Voor de organisatie was er ook in Noord-Brabant een Provinciaal

Comité opgericht, waarvan onder meer Willems uit Tilburg en

Redelé uit Breda deel uitmaakten. Omdat de meeting in Breda

zou worden gehouden, besloot het Provinciaal Comité aan de
afdeling van de SDAP aldaar te vragen de praktische zaken als

zaalhuur, muziek e.d. te regelen. De afdeling op haar beurt sprak

af, dat Redelé de nodige maatregelen zou treffen.s' In twee op-

zichten ontstond echter bij laatstgenoemde ongenoegen over de

gang van zaken tijdens de voorbereidende organisatie van de

meeting.
In de eerste plaats ondervond Redelé gebrek aan medewerking

van de voorzitter van de SDAP-Breda, Frans de Bruin, die tus-
sentijds De Kroon was opgevolgd. De Bruin liet een week voor de
meeting zelfs zijdelings aan het NCvAK weten, dat er in Breda
nog niets georganiseerd was en dat de meeting wellicht uitgesteld
zou moeten worden.s`' Redelé verklaarde echter dat De Bruin
nooit op zijn verzoeken om hulp gereageerd had en dat hij hem
daarom buiten de organisatie had gelaten; enkele ijverige leden
van de afdeling waren nu behulpzaam. s3

In de tweede plaats ontwikkelde zich bij Redelé ergernis over
de van weinig flexibiliteit getuigende bemoeienissen van het Nati-
onale Comité onder welks supervisie de meeting georganiseerd

a' j IISG, archief 5D,~1P. Iiiesrechtactie Propaganda Ge~cestelijk, brief J.C. Redelé aan C.
Bíjkerk, secr.penn. NCs.~I~, brief d.d. 20 juli 1903 (map :~1d3-I.I.
`~~) t.a.p., brief R.C. Broek i~) aan Bijkerk, d.d. 1 ï augustus 1903.
a3) Zie noot 81, d.d. 19 auKustus 1903.
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werd. Hij wilde streven naar een meer algemene propagandamee-
ting, omdat volgens hem voor het onderwerp kiesrecht op zich de
bevolking in Brabant niet in het minst warm liep. Het geheel
wenste Redelé een niet te 'rode' kleur te geven. Daarom wilde hij
ook iemand van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht uit Breda
als spreekster inviteren en bovendien de entree op 5 cent bepalen
in plaats van op de door het NCvAK gestelde l0 cent.g~ Klaarblij-
kelijk kreeg Redelé een negatieve reactie op zijn ideeën, want kort
nadat hij deze plannen ontvouwd had, liet hij aan het NCvAI;
weten dat hij teleurgesteld was dat het zo weinig persoonlijk
initiatief liet aan de Provinciale Comité's. ~' De maat was hele-
maal vol voor Redelé, toen de secretaris van het NCvAK, C.
Bijkerk, die overigens bekend stond als weinig tactvol,ab enige tijd
na de meeting liet weten dat het Provinciale Comité met te kwis-
tige hand uitgaven had gedaan.8' It~1et slechts zestig bezoekers kon
de meeting namelijk als mislukt worden beschouwd,88 terwijl de
zaal (Concordia, vier andere, goedkopere zalen waren geweigerd!)
f 30,- had gekost en de muziek minstens f 50,-. Redelé repli-
ceerde dat hij voorzien had dat de meeting financieel een fiasco
zou worden en dat hij dat ook van tevoren met Bijkerk had bespro-
ken. Het ware ín het vervolg in Brabant beter, zo concludeerde
Redelé, zích in te zetten voor SDAP-propaganda dan voor het
Algemeen Kiesrecht, dat de bevolking toch niet interesseerde.sy

De afdeling van de SDAP in Breda gaf ondertussen weinig blijk
van haar bestaan. 1~lisschien zonk haar met het mislukken van de
kiesrechtmeeting wel helemaal de moed in de schoenen. Althans,
uit niets blijkt, dat de afdeling in de openbaarheid trad. Men kan
evenwel vermoeden, dat een of ineer leden actief waslwaren in
het 'Plaatselijk Comité tot steun aan de Slachtoffers' (in verband
met de spoorwegstaking - zie hoofdstuk III, par. 2-b). Begin

~'j "Lie noot 81.
b5) Zie noot 81, d.d. 23 juli 1903.
~) Van der ~leer e.a., u.u~., 61.
tl7) Zie noot 81 d.d. 8 no~ember 1~3.
e") Bredasche Coarmrt. 26 augus[us 1903 (verslag ruim '~z pag. j.
K9) Zie noot 81 d.d. 8 nocember 1903.
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januari 190~F zond de partijsecretaris namelijk een bedankbriefje
naar een SD,~P-lid in Breda na ontvangst van een bedrag ~an
f 100,- ~~oor steun aan de slachtoffers.~ L'it het feit dat men
een dergelijk bedrag bijeen had ~~~eten te krijgen, mag me~n ~~~el-
licht afleiden, dat de socialistische beweging ín Breda toch meer
s~~mpathie en belangstelling genoot, dan men op grond ~~an het
ontbreken ~~an aandachttrekkende activiteiten zou kunnen veron-
derstellen. Was de stap tussen sympathie en daadwerkelijk lid-
maatschap voor velen te groot? Hoe dan ook, het ledental ~~an de
afdeling ~~erminderde vvUrtdurend en aangezien men voor zichzelf
geen bijzondere bestaansreden meer zag, werd de afdeling in het
voorjaar van 190~F opgeheven.yi Slechis vier 'verspreide~ leden
telde de SD,-~P toen nog in Breda, onder wie Ferger en Ue
Bruin.y~ VVillems uit '~Filburg, de provinciale ~~ertegen~~~a~rdiger,
probeerde hen nadien nog te be~~ egen ~~~eer een afdeling op te
richten, maar dat gelukte niet. Volgens hem was, juíst nu in
Noord-Brabant allerlei katholieke organisaties zich politiek be-
gonnen te roeren, een flink intellectueel partijgenoot nodig om de
SDAP weer leven in te blazen.93 Hij zou op z'n ~~~enken bediend
worden.

~ 3. De ciefinitieve oprichtiiag (190~)

In de voorgaande paragraaf is het ~~erhaal verteld van de moei-
zame worsteling die de SDAP moest doormaken bíj haar pogingen
zich in Bredase bodem te wortelen. Vooral dankzij de enthousias-
te ijver van Oudens, de stationschef uit Etten-Leur, kende de
SDAP een succesvolle start. Na zijn vertrek bleek echter dat het
in Breda ontbrak aan krachtige figuren die de sociaal-democrati-

""J IISG, archief SDAP. Copietwek correspondentie partijbestuur, brief partijsecr. aan
Th. Neve te Breda, d.d. 6 januari 190~1.
"' i IISG, archief SU.-1P, map Breda, cf. ~isitekaartje van F. de Bruin aan de partijsecr.,
ont~anKen d.d. 30 maart 190-{.
y'i IISG, archief SD:iP, Copielxtek correspondentie Partijbestuur, becestiginxen in-
schrij~ink door partijsecr. d.d. 29 april 19(u.
y;~ IISG, archief SU,~1P, Port.Pr. ï8. ~'oluensjaarcerslaK 190~ Prosinciaal certeKen~scxx-
diKer ` cx)rd-Brabant d.d. Zá januari 191K ~.`lap Gol-i2ï 1.
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sche beginselen met overtuiging op de bevolking konden overbren-
gen. Van 1900 tot en met 1904, dus in totaal zo'n vijf jaar lang,
was de SDAP in Breda niet meer dan een incídent. Vanaf 1905
veranderde dat echter radicaal. Weliswaar kon de sociaal-demo-
cratische beweging in Breda niet de massale aanhang vervverven
waarop zij hoopte, maar zij wist wel een dusdanige positie te
veroveren dat men onmogelijk nog om haar heen kon. In 1905
werd voor de vierde keer, en nu definitief, een SDAP-afdeling
opgericht en vooral in de eerste jaren van haar bestaan maakte zij
een ongekende bloei door. Talrijke propagandavergaderingen wer-
den belegd, er kwam een eigen weekblad en een co~peratíe werd
opgericht terwijl, als ontegenzeggelijk hoogtepunt in de geschie-
denis van de Bredase socialistische beweging, een SDAP'er tot
gemeenteraadslid werd gekozen.

De man die in het middelpunt van dit alles stond, was dr. Jan
van den Brink. Deze was (ex-)priester en zijn optreden als socia-
líst venvekte vanzelfsprekend veel sensatielust, zowel onder voor-
als onder tegenstanders. Tegelijk echter was hij ook degeen met
de gezaghebbende uitstraling die de socialistische propaganda zo
van node had om te kunnen aanslaan bij (katholieke) arbeiders. In
deze paragraaf zal worden beschreven hoe de SDAP met Van den
Brink haar glorierijke opkomst beleefde en tot een blijvende factor
in de Bredase samenleving zou worden.

a. Dr. Jan van den Brink en De Bredasche Klok

Het verhaal van dr. Jan van den Brink is voor het belangrijkste
deel al verteld door Gerard Visser in zijn boeiende artikel over 'de
socialist in priestertoog'.y~ Een korte samenvatting hiervan kan de
gewichtige betekenis van Van den Brink voor de Bredase SDAP in
hoofdlijnen doen begrijpen. Behalve enkele kleine aanvullingen
hierop inzake Van den Brinks landelijke betekenis, biedt het
tweede deel van deze sub-paragraaf een korte schets van het blad
dat hij enige tijd redígeerde, De Bredasche Klok. Dit laatste vormt

y;l ~'isser, Dr. Jan van den Brink, socialist in priestertoog, in 'De Ornnjeboonr', ~I~',
6 ï 9~}. l'oor ~cat betreft de samencatting in deze paragraaf wordt volstaan met deze algemene
venvijzing.
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dan tevens een illustratie van de beperkte capaciteiten van Van
den Brink als socialístisch propagandist.

Jan van den Brink werd in 1865 te Breda geboren. Na zijn
priesteropleiding studeerde hij enkele jaren in Bome, al~~aar hij
in 1893 promo~~eerde. Twee jaar daarvoor had Paus Leo !~III de
sociale encvcliek Rerwn Novarum afgekondigd en hicr lag ~~~aar-
schijnlijk de oorsprong van Van den Brinks sociale bewogenheid;

zíjn bewondering voor deze paus zou hij veel~~uldig uitspreken,
ook in zijn socialistische jaren.

Terug in Nederland werd de jonge doctor in de theologie kape-
laan in Zeeland en daartnee begon een kerkelijke loopbaan die
hem hevig zou teleurstellen. Vrijwel vanaf het begin had ~'an den

Brink moeilijkheden met zijn superieuren, niet in de laatste

plaats vanwege zijn ontluikende belangstelling voor sociale vraag-
stukken in het algemeen en de socialistische ideeën daarover in
het bijzonder. Niettemin was er in de jaren negentig nog geen
enkele sprake van dat hij met de Kerk wilde breken. Na de eeuw-
wisseling, toen Van den Brink weer in Breda gevestigd was, ging
de socialistische overtuiging hem meer en meer beheersen, met
als resultaat dat hij zich in 190~F als sociaal-democraat beschouw-
de en dat ook kenbaar maakte in gesprekken met arbeiders, met

name Frans de Bruin, de voorzitter van de dan voormalige SDr1P-

afdeling. Voor de bisschop was dit het sein om in september 190~1

Van den Brink te schorsen. Deze was echter niet van zins zijn
priesterfunctie op te geven en hij tekende tegen de bísschoppelij-
ke maatregel dan ook beroep aan bij de paus.

Tegelijk bekende Van den Brink zich nu openlijk tot het socia-
lisme: hij schreef een tweetal brochures en ging een scherpe
polemiek aan met redacteur Van der Kallen van het katholieke
Dagblad van Noord-Brabant. Uit deze publikaties bleek met name
dat voor Van den Brink socialisme en R.K.gelcx~f níet tegenstrijdig
waren. Integendeel, de I~erk zou zich volgens hem uiteindelijk
met het socialisme verzoenen. Ook een priester kon, ja moést
socialist zijn en derhalve wenste Van den Brink het priesterkleed
te blijven dragen.

In socialistische kríng besefte men direct de propagandistische
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waarde die kon uitgaan van de priester-socialist, al stond men
veelal gereserveerd ten opzichte van zijn ideeën. Zeker ~oor de
radicalen onder hen was socialisme verbonden met atheïsme, ter-
wijl ook de meer gematigde sociaal-democraten hun bedenkingen
hadden tegen Van den Brinks aanhankelijkheid aan Kerk en paus;
eens werd hij daarover zelfs scherp gekapitteld door Troelstra in
een hoofdartikel in Het Volk. Vooral in de plaatselijke afdelingen
overal in het land riep men echter graag Van den Brink aan als
getuige tegen de in katholieke kring levende stelling, dat het
socialisme, en dus de SDAP, vijandig zou staan tegenover de
godsdienst. De Bredase priester maakte in de jaren 1905 en 1906
dan ook een aantal succesvolle propagandatochten door het
land.y' Een prediker als hij was, kon Van den Brink zijn gehoor
boeien en tot geestdrift brengen.

In Breda zelf was Van den Brink inmiddels de drijvende kracht
in de sociaal-democratische beweging. Hij werd meteen in 1905
kandidaat gesteld voor de Tweede l;amer en de Gemeenteraad en
al werd hij niet gekozen, hij wist toch een aanzienlijk aantal
stemmen op zich te verenigen. De verkiezingsstrijd bracht Breda
in heftige beroering rond de persoon van Van den Brink. Met
grote inzet keerden de katholieke organisaties en met name het
Dagblad vaiz Noord-Brabant zich tegen hem, de afvallige priester.
Zelf beriep hij zich nog steeds op zijn trouw aan de christelijke
religie en vooral zijn bewondering voor Paus Leo XIII beleed hij
met overtuiging. In juli 1907 steeg de verkiezingskoorts tot onge-
kende hoogte, toen Van den Brink andermaal kandidaat stond
voor de Gemeenteraad. Er vonden massaal bezochte verkiezings-
bijeenkomsten plaats en ook nu weer klonk de emotioneel geladen
leus: "Kiest geen afvallig priester". Ditmaal werd, na een her-
stemming, 'de socialist in priestertoog' met krappe meerderheid
gekozen. Terwijl in kiesdistrict II1, de arbeidersbuurten rond de
Haagdijk, uitbundig werd gefeest, ervoeren geestelijkheid en ge-
goede burgerij de verkiezingsuitslag als een schande voor het vro-

y'1 Een voorbeeld van zo'n optreden ~an ~'an den Brink en ~~an de lokale spanningen die
dat opriep, bitdt J.J. ~~an der Hors[, Geen ideaabrrerrscherr, 91-92.
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me Breda. Van den Brink kon zijn zetel in dc Gemeenteraad
overigens niet meteen innemen, omdat er een bezwaarschrift te-
gen zijn verkiezing ~vas ingediend ~vegens vermeende onregelma-
tighcden op een der stemburc~ru's. ~1a een beroepsprocedure tot
bij de I~ram kon hij cchter een jaar later toch geïnstalleerd wor-
den. Pas toen brak hij definiticf inet de Kerk.

Als raadslid w~as Van den Brink bijzonder actief. Hij was veel-
vuldig en uitvoerig aan het wcxrrd en diende talrijke moties in over
allerhande zaken. Enig concreet resultaat bereikte hij niet, ivant
zijn voorstellen werden altijd prompt verworpen - als ze al in
behandeling werden genomen. Het hoogtepunt van zijn optreden
in de raad beleefde Van den Brink begin 1909 toen een groot
arbeidsconflict bij ijzergieterij Ue Etna had geleid tot forse rellen
in de stad. Als enige stelde hij het "schrikbewind" dat de politie
zou hebben uitgeoefend aan de kaak.

Nadien liep het enthousiasme echter texug, zowel in de SDAP
als bij Van den Brink zelf, die steeds minder van zich deed spre-
ken in de Gemeenteraad. Ook elders in het land was de belang-
stelling voor hem vervlogen. Zelf verplaatste hij zijn aandacht van
het socialisme naar de vrijdenkerij en uiteindelijk naar het vrij-
zinnig protestantisme. De R~x~mse I~erk waartoe hij eens had
behoord, werd nu onomwonden het mikpunt van zijn kritiek, het-
geen tot uitdrukking kwam ín enkele publikaties van zijn hand.

Ondertussen was Van den Brink in het hucvelijk getreden en in
januari 1913 vrijwel onopgemerkt naar Den Haag verhuisd. Voor
de Bredase sociaal-democratische beweging was daarmee een
roemruchte episode afgesloten.

Het hier samengevatte verhaal van Visser over Jan van den
Brink leidt tot twee belangrijke vaststellingen. De eerste is dat de
priester-socialist min of ineer zijns ondanks uit de Kerk is verdre-
ven. 7elf was hij nog vrij lang optimistisch over de mogelijkheden
van een verzoening tussen Kerk en socialisme. De heftige agitatíe
die echter van katholieke zijde werd gevoerd tegen Van den Brink
(minder tegen zijn ideeën, als~ti~el tegen zijn persoon), dreef hem
in het kamp dergenen die de R.k.-Kerk fanatiek bestreden. Dat
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proces werd volgens Visser nog versterkt door zijn verbittering
over het mislukken van zijn carrière als priester. De tweede con-
clusíe is, dat de sociaal-democratische beweging dankzij Van den
Brink in Breda aansluiting vond bij delen van de (arbeiders-)be-
volking. "Het optreden van Van den Brink had eindelijk de lethar-
gie doorbroken", schrijft Visser terecht. Toch zou hij landelijk in
de SDr1P geen rol van enige betekenis vervullen, omdat, zo stelt
Visser vast, Van den Brink geen denker of politicus van formaat
was; hij was 'slechts' een prediker.

Op dit laatste punt kan de geschiedenis over de 'socialist in
priestertoog' nog nader toegelicht worden. Dit biedt overigens
niet zozeer nieuwe gezichtspunten, als tivel een illustratie van het
feit dat er geen carrière in de SDAP was weggelegd voor Van den
Brink, toch een intellectueel en indrukwekkend redenaar. Om te
beginnen lijkt van belang, dat de SDAP de aanvankelijk religieus-
socialistische opvattingen van Van den Brink nooit ernstig heeft
genomen. 1~~1et name de linkervleugel van die partij bestreed fel
het soort socialisme dat allereerst op 'warme bewogenheid' berust-
te in plaats van op 'wetenschappelijk inzicht'. In dit verband kan
men veronderstellen dat Van den Brink in zekere zin het slachtof-
fer is geworden van de interne partijstrijd die destijds rond 1905
en de eerstvolgende jaren, in alle hevigheid in de SDAP ontbrand-
de tussen de dogmatisch marxistisch georíënteerde linkervleugel
en de revisionistische rechtervleugel die veranderingen langs par-
lementaire weg geheel vooropstelde. Terwijl de eerste helemaal
niets van het door iemand als Van den Brink beleden religieus-
socialisme moest hebben, was het voor de meer behoudende vleu-
gel, maar ook voor een middenman als Troelstra, in het kader van
de richtingenstrijd wellicht te compromitterend om al te nadruk-
kelijk de protectie op zich te nemen van een priester-socialist, al
was men hiertoe met het oog op de propaganda wel geneigd. Zo
bezien zou Van den Brink in feite gemangeld zijn tussen de con-
flicterende vleugels in de SUAP.

Van den Brink was niet de eerste en enige zuiderling die in de
SllAP geen onthaal vond voor zijn ideeën. Zo had vóór hem de
Eindhovenaar Eduard Redelé al eens getracht het christen-socia-
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lisme va~r de SDAP theoretisch aceeptabel te doen zijn.`"' I~Iaar
ook hij werd in z'n verwachtingen telcurgesteld. Zowel in hun
partij, als in de katholieke omgeving tivaar ze deel van uitmaakten,
werden in aam~ang enthousiaste socialisten als Redelt: en Van den
Brink claardoor randfiguren, in plaats van dat ze een gehoopte
brugfunctie konden vervullen. Terecht noemt Giebels het io zijn
artikel over de Eindhovense SD~~P tragisch ". ..dat velen die
gehoopt hadden een vorm van samengaan ~ an socialisme en katho-
licisme te kunnen bewerkstelligen, door de skeptiese SD,-~P of
een veroordelcnde kerk werden gedwongen tot die keuze die ze nu
juist zelf niet hadden willen maken".y'

~9en kan Van den I3rinks schamele loopbaan in de sociaal-
democratische beweging verklaren uit de miskenning door de
SDAP van zijn afwijkende ideologische opvattingen. IJvenzeer
ríjst echter de vraag of niet zijn (gebrek aan) persoonlijke kwali-
teiten een rol hebben gespeeld. Uit notulen van het partijbestuur
blijkt namelijk, dat de SDt1P-leiding geen hoge dunk hacl van Van
den Brinks capaciteiten om propagandistische activiteiten te or-
ganiseren en een afdeling in stand te doen houden. Eigenlijk zag
alleen Troelstra wat in de Bredase priester, mogelijk vooral ~an-
wege diens attractieve waarde bij de propaganda, hoewel hij ook
te kennen gaf geen halve cent aan de afdeling Breda te willen
geven zolang Van den Brink daar zou zijn. 'Troelstra stelde in het
partijbestuur voor om de man uit Breda eens een tijd naar Den
Haag te laten komen om hem onder zijn leiding "wat degelijker" te
maken.y~ Inderdaad bracht Van den Brink de tweede helft van
het jaar 1906 door te Scheveningen. Kennelijk wekte deze stage
enige verwachtingen bij Van den Brink, want nadien stelde hij in
een brief aan het partijbestuur vast: "Zcx~als mijn vriend Troelstra
u kan toelichten - is het mijn doel niet hier in het land der

ya) Van der Goes, lets oeer Gocfsdienst en Socialisme, in De ;~~ie~nre Tijd, ~~I I. 1902, i 19-
i~2, m.n. ï?5-ï26; Pannekoek, - Flct standpunt der partij: Idcm, Idcolr~qisch-mcx~ern ot
marxistísche oudenvets, in, De ,~~iean~~e 7 ijd, ~ 111. 1903, resp. 9~- IIN, m. n. 9i, 101. cn
~89-503, m.n. ~91-~19-1.
y'1 Giebels, Ue Feruíracht. 18~-18~.
9A) IISG, archief sDAP, Notulenboek hoofdbestuur, ~erKadering partijbestuur d.d. i juli
1906.
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nevelen (Brabj te sterven".yy Landelijk zou Van den Brink echter
nimmer doorbreken.

Uat men in de partij hoe dan ook niet gelukkig was met het
optreden van de partijgenoot uit Breda, komt treffend tot uitdruk-
king in het feit dat hij nimmer voorkwam op de lijsten van spre-
kers, waar afdelingen voor hun propagandabijeenkomsten een be-
roep op konden doen. tt'o

1tlen zou zich índerdaad kunnen ah.ragen of Van den Brink,
afgezien van zijn redenaarstalenten, wel de kwaliteiten bezat om
als propagandist van de SDAP op de voorgrond te treden. Een
blijk van de beperktheid van Van den Brink vormt in zekere zin
ook het dcx~r hem opgerichte weekblad De Bredasche tilok. Het
blad ~~ erd, zo kan men gerust stellen, een mislukking, cx~k al ~~ ist
het zich anderhalf jaar te handhaven. De belangstelling die zij
genoot, dankte De Brednsche Itlok vrijwel uitsluitend aan de sfeer
van sensatielust die in de stad rond de veel besproken redacteur
bestond. Van den Brink stelde trouwens ook zelf vast, dat het blad
in het begin vooral uit nieuwsgierigheid omtrent zijn persa~n
werd gelezen. ""

Ue Bredcrsche Klok werd opgericht naar aanleiding van de ge-
meenteraadsverkiezingen in juli 1905 en het zou bestaan tot en
met 1906. Het bestond uit vier pagina's op klein formaat (} 32x25
cmJ onder de zinspreuk 'door en vcx~r het volk'. Het noemde zich
'~'eekblad ,~rbeiders-partij'.'t'`' Zoals gezegd was Van den Brink
vanaf de oprichting redacteur, terwijl na een jaar onder andere de
'rilburger l~lichielsen mederedacteur werd. Kennelijk kon of wil-
de men in Breda geen drukker vinden, want het blad werd in

`'`'i I ISG, archirf SU.~P, brief ~'an den Brink aan het partijbestuur d.d. 28 december 1906
IPort.Pr. i8,mapGol i2.il.
~'"'i IISG, archief SD,~1P, bij `otulenboek Partijbestuur 30 oktober 1905 dm 9 juni 1906,
dit blijkt uit een .pmkerslijst dic in 1906 ~~erd opKesteld, coorts uit het feit dat ~`an den
Brink in Qeen der .~rbeidersjaarlwckjis can dc sl)~P uit 1906 r.v. in de sprekerslijsten
Ken~,r~md staat.
"" i IISG, archief SD,~P, brief `'an den Brink aan het partijbestuur d.d. ï januari 190i,
mcet zijn: 1906 1 Port. Pr. iH, map (:ol- i 3 ï 1.
~"') Tot en met I1, nr. I I, daarna: orQaan afd. SUAP Breda-TilburR-~t'aal~rijk. ~'anaf I1,
nr. 21, ~cerd de naam can het Mad ke~cijri~d in De Brabantsche E;lok.
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Dordrecht gedrukt. De verkoopprijs van De Bredasche Klok be-

droeg 2 cent per nummer. Hoewel de oplage aanvankelijk 800

exemplaren bedroeg, kon men, toen de eerste belangstelling ge-

luwd was, in totaal niet meer dan een kleine vierhonderd stuks

per week afzetten in Breda en andere Brabantse steden, waaron-

der met name Tilburg. Het blad kon zich dan ook niet bedruipen

en Van den Brink zat al spoedig met een flinke schuld."'3

Het voortbestaan van het blad werd aldus afhankelijk van gif-

ten en van de collectes die Van den Brink hield tijdens zijn
spreekbeurten in den lande. Hij werd echter zeer stevig op zijn
vingers getikt door het partijbestuur van de SDAP voor het feit
dat hij zijn inzamelingen steeds aankondigde als 'voor de propa-
ganda in het zuiden'. Het partijbestuur liet weten dat Van den
Brink duidelijk moest mededelen, dat zijn gecollecteerde gelden
louter voor De Bredasche Klok bestemd waren, opdat er in andere
zuidelijke plaatsen geen misverstanden zouden ontstaan. Daar-

naast moest niet hijzelf, maar het bestuur van de afdeling het

verkregen geld beheren en bepalen hoe het precies besteed zou
worden: "Het is noodzakelijk dat zulke dingen geen persoonlijk
karakter dragen doch dat alles gaat langs den weg der organisa-
tie".'o~ Tot ongenoegen van het partijbestuur gaf Van den Brink
geen onomwonden antwoord. Hij draaide er wat omheen door te

klagen over het moeilijke bestaan van De Bredasche I~lok en over
de slechte contributiebetalingen in de afdeling; het zou, zo meen-
de hij, allemaal wel beter worden, vooral als de inmiddels opge-
richte co~peratie (en bakkerij) in Breda winst zou gaan maken en
in de propagandakosten kon bijdragen.~os

l~lede door de minder aantrekkelijke inhoud liep De Bredasche
Klok steeds meer terug. Er werden vanuit Breda en Tilburg nog

1O3) IISG, archief SDAP, brief genoemd in noot 101. ~'olKens deze brief ~taren de weke-

lijkse kosten f 1 ï,-, ter~~ijl de opbrenKsten slechts f ï,- á f 8.- bedroeR. Deze Kegecens

worden grotendeels beiestigd in een cerslag ~an een vergaderíng ocer pro~inciale propa-
ganda d.d. 1 juli 19061Por[.Pr. 78, map Gol-ï27Í.

"~`1 IISG, archief SD~1P. Copieboek corresr~ondentie Partijbestuur, brie~en ~an het par-

tijbestuur aan ~'an den Brink, d.d. 6 januari 1906, 15 en 30januari 1906.

"'s) [ISG archief SD~1P, De Bredasche Flok, brief Van den Brink aan het partijbestuur
d.d. 16 januari 1906 (map Fe 1531.
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wel enkele verzoeken gericht aan het partijbestuur om subsidie
voor een provinciaal blad, De Brabantsche Klok, maar de animo
om een eigen blad in stand te houden leek verd~venen. Dat de
werkelijke wil ontbrak om een blad in stand te houden, is af te
leiden uit het feit dat een verzoek door het Partijbestuur om de
subsidieaam~raag toe te lichten nimmer werd beantwoord; al-
thans, uit correspondentie en notulen van het partijbestuur blijkt
nergens dat dit wel gebeurde.'ob Het eindresultaat was, dat het
laatste nummer eind 1906 verscheen en dat De Eendracht uit
Eindhoven voortaan als provincíaal SDr1P-blad ging fungeren.

Inhoudelijk was De Bredasche Klok niet bijzonder interessant.
Veel plaats werd telkens ingeruimd voor algemeen beschouwende
artikelen, bijvoorbeeld over het nut van vakorganisatie, over de
doelstelling van de sociaal-democratische beweging, over de gods-
dienst of over de toestand van de arbeiders in het buitenland. De
aandacht voor specifiek Bredase onderwerpen was veel kleiner,
terwijl juist hiervan een wervende werking zou hebben kunnen
uitgaan. Wat vooral ontbrak waren pittige, polemische artikelen
die de nieu~~~sgierigheid van lezers zouden hebben kunnen prikke-
len. Nu moest men het doen met vaak saai geschreven stukjes
over bijvoorbeeld slechte omstandigheden op fabrieken of over
bedenkelijke handehvijzen van pastoors. De eigen sociaal-demo-
cratische vergaderingen werden zelfs vaker niet dan wel aange-
kondigd en~of verslagen in De Bredasche Klok. ~~Vel werden er
dikwijls ellenlange gemeenteraadsverslagen opgenomen. Uit vrij-
socialistische kring kon men dan ook al spoedig vernemen dat de
meeste lezers van het blaadje er geen reuk of smaak aan zouden
vinden, hetgeen te wijten zou zijn aan de redactie, dus Jan van
den Brink, die zelf tiveinig pennevruchten voortbracht, maar in
plaats daarvan brieven uit Indië en toespraken uit de Tweede
Kamer overnam. to'

Vooral in de tweede helft van 1906 werd De Bredasche Klok voor
haar Bredase lezers steeds minder de moeite van het lezen waard.

""') IISG, archief SllAP, Ue Bredasche l~lok, enkele briecen juni-september 1906 aan
het partijbestuur (map Fe 153~.
"~~) De l~rije Socialist, 20 januari 1906; De Toekomst, 28 juli 1906.
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Van den Brink verbleef toen in Den Haag (Scheveningen), ~~~aar-

door het weinige regionale nieuws vrijwel alleen nog uit -filburg

af7comstig was. Anders dan met name Vliegen met lle 1'ol{zstri-

buun in de jaren negentig, slaagde Van den Brink er niet in een
aantrekkelijk colportageblad te maken. Voor de SDAP-leiding u-as

dat misschien ook een van de signalen die erop wezen, dat zijn
propagandistische waarde voor de partij niet zo grcx~t ~~'as als men
had (mogen) kunnen ver~4'achten.

b. De afdeling van 1905-1907

A1 bleek achteraf dat Jan van den Brink niet het kaliber bezat
om van veel betekenis te kunnen zijn voor de SD~1P op landelijk
of zelfs op regionaal niveau, voor de Bredase afdeling van de partij
is hij van onschatbare waarde geweest. Zonder voorbehoud kan
men stellen dat zonder zijn aamvezigheid de dUt~rbraak ~~an de
SDAP in Breda nog vele jarcn op zich zou hebben laten wachten.

Nadat sinds 190~ Van den Brink de aandacht had getrokken,
toen hij zich openlijk bekende tot de sociaal-democratische begin-
selen, werd de tijd rijp om andermaal, voor de vierde keer inmid-
dels, een SDAP-afdeling in Breda op te richten. Er hadden zich
weer enkele Bredanaars als 'verspreid' lid aangemeld, onder wie
Van den Brink zelf eind februari 190~.'os I;ort daarop, op 18
maart 1905, werd met negen leden de afdeling heropgericht.'t'y
Wellicht was dit een initiatief van de Tilburgse propagandist
Willems die twee zeer geslaagde bijeenkomsten in Breda had ge-
leid, waar gesproken was door resp. J. H. Schaper ( SllAP-'Tweedc
I~amerlid) en Henriëtte Roland Holst,'t" de bekende dichteres en
in die jaren een der vooraanstaande intellectuelen in de SD,~P.
Voorzitter van de nieuwe afdeling werd de vroegere secretaris

"'~Í IISG, archief SDAP, Copiebemk corrrspondentie Partijbestuur, colQens ecn hecesti-
gingsbrief van de partijsecretaris werd ~'an den Brink op 2-F februari 1905 ingeschrecen als
'~erspreid' lid. Zijn lidmaatschap dateert dus niet ~an de nazomer 19W, zoals Visser,
t.a.p., i-} ~eronderstelt.
'~j IISG, archief SD.~1P, ~lap Breda, brief ~ti'.C. san Oordt lafd. secr.l aan het partijbe-
stuur; ~'isser, ra,p.. -5, dateert de oprichtinK ten onrechte op 6 april 190~.
"ni Bredusche ( uuauu, ?2 februari en 1~ maart 1905; De Toeknnr,r, ?5 Februari 19u5.
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C.J. Ferger, misschien als een soort genoegdoening voor onder-
vonden onaangenaamheden. I;ort tevoren was Ferger namelijk
benaderd door de partijsecretaris met een vraag over het gehalte
der leden van de vroegere afdeling; er zouden, aldus een niet
genoemde zegsman, enkele drinkebroers onder hebben gezeten.
Ferger voelde zich beledigd door dergelijke anonieme verdachtma-
kingen en wilde, overigens dvUr een misverstand zijnerzijds, zelfs
bedanken als partijlid. Bemiddeling van een ander lid, dat hem
"verdienstelijk en actief' noemde, kon dit vc~orkomen. "' Ferger
bleef overigens niet lang voorzitter, want in mei daarop zou Van
den Brink zijn functie overnemen. ~Vaarschijnlíjk had Ferger er
toen toch genoeg van, want nadien ontbreekt zijn naam ongeveer
anderhalf jaar op de ledenlijsten.

Onder invloed van het optreden van Van den Brink, met name
als kandidaat voor de T~ti~eede Kamer in juni, steeg het ledental
voorspoedig. Eind juni telde de SD~1[' al zo'n dertig leden in
Breda, terwijl dit aantal drie maanden later tot circa 70 was
opgelopen."' Daarmee bleek echter de top vrijwel bereikt te zijn.
Up 1 januari 1906 kon men nog 7 ï leden noteren, maar daarna
daalde het ledental, kennelijk dcx~rdat velen hun contributie niet
betaalden.13 Een half jaar nadien telde de SUAP in Breda nog -FO
leden, terwijl het aantal in 190ï steeds rond de 35 schommel-
de.' ~~ De opwinding rond Van den Brink, zo zou men uit deze
cijfers kunnen afleiden, bleek dus al spoedig te luwen. Zelfs zijn
verkiezing als gemeenteraadslid in juli 190ï resulteerde niet in
een toeloop van leden.

Evenals in 1899 en 1903 was de oprichting van de afdeling
weer voornamelijk het werk geweest van personen met beroepen
van middelbaar niveau: controleur bij het kadaster, handelsreizi-
ger, kommies bij de belastíngen. Onder de eerste leden van de

"') 1[SG, archief SDr1P, Copielwek correspondentie Partijbestuur, hriesen van de partij-
secr. aan FerKer d.d. 23 februari en 8 maart 1905; briefkaart Fcrger aan partijsecr. d.d. 9
maart 1905 en 1V.C. ~an Oort aan partijsecr. d.d. 9 maart 19U5 lmap Bredai.
"`) [1SG, archief SUAP, map Breda, diverse correspondentic en opAacen van het leden-
bestand 190~-1908.
~ ~ 3) zie ncwt 105.
~~jj zie noot 112.
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nieuwe afdeling waren net als bij de voorlopers slechts een paar

werklieden. Ook nu was maar een klein deel in Breda ofomgeving

geboren, terwijl een níet onaanzienlijk deel relatief kort in de stad

bleef wonen. "' Of dit globale beeld van de SDr1P-leden (middel-

bare functies, niet-autochtoon, kort verblijf in Breda) ook geldt

voor degenen die zich naderhand bij de afdeling aansloten, is

onzeker. "~ ~Vel is duidelijk dat er zich meestal een aantal militai-

ren onder bevond, waarschijnlijk dienstplichtigen die in Breda

gelegerd waren. Zij stonden ingeschreven op het adres van een

socialistisch café, omdat er anders kennelijk moeilijkheden volg-

den; van twee van hen is feitelijk bekend, dat zij zich genoodzaakt

voelden als lid te bedanken toen 6un "daad" aan het licht was

gekomen. "' Dit was ongetwijfeld ook de reden, waarom de afde-

ling in haar reglementen een artikel wilde opnemen dat een ge-

heim lidmaatschap mogelijk moest maken. Het partijbestuur

stemde hier echter niet mee in. "s Wel zal deze kwestie er waar-

schijnlijk aan hebben meegewerkt, dat de namen van (bestuurs-)

leden niet openlijk in de publiciteit kwamen om "onaangenaamhe-

den" te voorkomen. Iemand die hier bijvoorbeeld om verzocht,

was C. Evertse, vanaf 1906 secretaris van de afdeling en als

wapenpoetser werkzaam op de K1V1A.19

In de jaren 1905-1907 ontwikkelde de sociaal-democratische
beweging in Breda een veelheid aan activiteiten als nooit tevoren.
Er werd een SDr1P-boekhandel annex café geopend, Van den
Brink stond een aantal keren kandidaat bij verkiezingen, het
weekblad De Bredasche hlok werd in het leven geroepen, er kwam

"'j l'an de eerste 1 ~ met naam bckende leden certrok, voor zover de gegevens te achterha-
len ~caren, ongeveer de helft binnen een jaar weer uit Breda.
16) In het kader van dit onderzoek zijn in de bevolkingsregisters m.n. de gegevens naKe
zocht van diegenen die zich bij of kort na de oprichting bij de afdelinR aansloten, en níet
~ an alle ongeceer honderd personen die in de jaren 1905-190 ï kortere of langere tijd als lid
van de partij stonden genotecrd.
"' ) IISG, archief SDAP, map Breda, brief ~'an Oordt aan de partijsecr. d.d. 2 april ]90i.
""j IISG, archief SDAP. Copieboek correspondentie Partijbestuur, brieven van het Par-
tijbestuur aan de afd. Breda d.d. 20 juii 1905 en 28 april 1906.
"y~ IISG, archief SDAP, map Breda. briefC. Evertse(afd. secr. ) aan het Partijbestuurd.d.
26 februari 1906.
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een co~peratie tot stand en in 1906 kon men zelfs een eigen
'Volksgebouw' betrekken. Daarnaast werden er regelmatig open-
bare bijeenkomsten georganiseerd en vooral tijdens verkiezings-
campagnes werden die vaak massaal bezocht. We zullen allereerst
een overzicht geven van deze laatste vorm van SDAP-propaganda.

Het lag voor de hand dat na de oprichting van een SDAP-
afdeling in maart 1905, Jan van den Brink ook als spreker~propa-
gandist in Breda zou gaan optreden. Er zouden echter enkele
maanden verlopen alvorens het zover kwam, met name doordat hij
in dat voorjaar veelvuldig elders in het land optrad.1zO Bovendien
ondervond hij moeilijkheden bij het huren van een zaal.1z' Ken-
nelijk waren vele zaaleigenaren in Breda beducht zich in te laten
met de omstreden priester. CJiteindelijk huurde hij een stuk wei-
land nabij Etten-Leur om, voor het eerst, zijn stad- en streekge-
noten in het openbaar als socialist te kunnen toespreken. Dat
gebeurde op 21 mei I905. De openluchtmeeting die honderden
toeschouwers trok, liep meteen uit op een rel, want de burge-
meester van Etten-Leur verbood Van den Brink, maar niet een
andere SDAP-spreker, een redevoering te houden. Naderhand
werd het incident zelfs in de Tweede Kamer besproken. tZZ

Dat de tegenwerking louter op de persoon van Van den Brink
gericht was, wordt nog eens geïllustreerd door het feit dat in
Breda op de avond vóór de openluchtmeeting ongestoord een le-
zing door de beroemde dichter~socialist Herman Gorter kon wor-
den gehouden; daar waren overigens slechts zeventig bezoe-
kers.123 In juni, toen Van den Brink voor het eerst kandidaat
stond voor de Tweede I~amer, bleek het ijs echter gebroken. Heel
Breda leek te hebben uitgezien naar een optreden van Van den
Brink in zijn geboorteplaats, toen hij in een stampvol Concordia
(er zouden liefst 2300 personen zijn geweest) een twee uur du-
rende redevoering hield. De stemming in de zaal, waarin een

~zo~ Vgl. Visser, t.n.p. p. 75-76.
1z' ) Bredasche Courant. 2-1 mei 1905; I ISG, archief 11'ibaut, brief san J. c.d. Brink d.d. I~f
mei 1906 (dossier nr. 15).
iZZ~ Visser, t.a.p., p. 76; De Bredasche hlok, 30 december 1905, 6 januari 1906.
123) Bredasche Courant. 2-{ mei 190~.
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mengeling van alle standen, richtingen en godsdiensten, w-as gela-

den en liep op tot het kookpunt, toen enkele katholieke vcx~rman-
nen, onder wie redacteur Van der Kallen van het Ungblad ran
~1~'oord-Brabnnt, met hc m in debat traden. llat liep overigens uit op

een vrij ordinair twistgesprek, niet in het minst van de zijde van
Van den Brink.'`'~ Het w~as een unieke gebeurtenis, omdat voor
het eerst (en het laatst!) de katholieke bourgeoisie zich aan een
rechtstreekse confrontatie met Van den Brink waagde. De plaat-
selijke dagbladen wijdden er dan ook paginagrote verslagen aan.
~iaar zoals gezegd, de ban was nu gebroken, want enkele dagen
na zijn eerste optreden kon Van den Brink zich andermaal uit-
bundig laten toejuichen door zijn stadgenoten in een afgeladen
zaal, dit keer Hof van Holland. Bij die gebeurtenis trad ook als
spreker op de Belgische priester Fonteyne, een partijgenoot van
Adolf Daens.'`'

De verkiezingen werden overigens een redelijk succes, ~ti~ant in

Breda zelf had de katholieke kandidaat minder stemmen dan de

socialistische (Van den Brink) en de liberale kandidaat samen.

Links was dus groter dan rechts, stelde de Bredasche Courant

instemmend vast. Alleen dankzij de 'achterlijke' dorpen in het
kiesdistrict Breda, konden de katholieken hw~ traditionele meer-
derheid behouden.''`e Bij de gemeenteraadsverkiezingen kort
daarop, eind juli, zouden de katholieke kandidaten niettemin
weer zonder slag of stoot hun zetels veroveren. 141et namc doordat
de liberalen zich van stemming onthielden, werd Van den Brink

door een katholieke kandidaat verslagen. De sfeer in de stad rond

deze verkiezingen was weer emotioneel te noemen,''' maar in
tegenstelling tot juni werden er geen grootse propagandabijeen-
komsten gehouden.

Na de eerste massale en opw~indende propagandavergaderingen
organiseerde de SDAP een aantal zgn. cursusvergaderingen. De
behoefte daaraan hing ongetwijfeld samen met de toeloop van

r") t.a.p., I1 juni 1905: Dagblad ran i`bord-Brabartt, 10 juni 19(K.
1zij Bredasche Courant, 1~1 juni I~S.
''-6) t.a.p., 18 juni 190~.
127) Visser, t.a.p., ï8.
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nieuwe leden die, zo kan men vermoeden, vaak meer enthousias-
me dan overtuiging bezaten. J.A. Bergmeijer uit Dordrecht ver-
zorgde daarom in de tweede helft van 1905 een serie openbare
lessen over maatschappelijke vraagstukken. Of de belangstelling
groot was, is onbekend. Wel is het zeker dat de vrije socialist
Vermeeren de cursusavonden dikwijls bezocht en dan debatteerde
met Bergmeijer. ~'`s

Een tweede hoogtepunt van SDAP-bijeenkomsten in 1905 be-
leefde Breda in oktober. Van den Brink stond weer kandidaat voor
de Tweede Kamer en binnen een tijdsbestek van anderhalve week
vonden liefst drie grote verkiezingsbijeenkomsten plaats, waar
bekende SDAP-kopstukken als W.P.G. Helsdingen, H. Spiek-
man, L.1~~1. Hermans en P.J. Troelstra aanwezig waren. Bij de
meeting met laatstgenoemde, en waar ook Van den Brink sprak,
was zaal Concordia nog voller dan bij de eerste rede van Van den
Brink aldaar in juni.

"De toehoorders stonden geperst tegen de muren, stonden
tot vast tegen 't tooneel, zaten op de trappen, drongen elkaar
over de balcons, ze versperden alle gangen tusschen de stoe-
len, hoopten zich samen op den galerij en wrongen zich voor
de uitgangen aan alle zijden".'Zy

Onder de toespraken was er voortdurend wild applaus voor de
sprekers, terwijl aan het slot Van den Brink een "orkaan van
toejuichingen" over zich heen kreeg. Niettemin brachten de ver-
kiezingen hem geen succes.

Na het opwindende jaar 1905 verliep 1906 aanzienlijk rustiger.
Er werden weer enkele cursussen gehouden, onder meer met de
bekende literator~socialist F. van der Goes over staathuishoud-
kunde, terwijl nu ook het culturele element aan bod kwam. Een
Tílburgse arbeiderstoneelvereniging gaf een niet erg geslaagde
voorstelling,13" maar kinderen van de Gentse socialistische co~pe-
ratie 'Vooruit' traden tot twee maal toe op voor een enthousiast

~'a) Zie De 7~oekonrst, 30 september en I-~ oktober 190~.
1zy) Brerlasche Courant, 2i oktober 190~.
13O) De Vrije Socialíst, 2ff maart 1906; De Toekonrst, 2~ maart 1906.
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Bredaas publiek met hun dansjes, gezang en voordrachten.13'
Voor de eerste keer werd in 1906 ook een 1 meifeest georganiseerd

door de SDAP met muziek, voordrachten en na afloop ba1.13`'

In 190ï werden er behalve diverse cursussen (nogmaals met
onder andere Van der Goes) weer een aantal politieke propagan-
dabijeenkomsten gehouden. Zo sprak in januari van dat jaar de
SDAP-propagandist Hermans in Breda over 'De lichtende zon van
het socialisme'.133 i~laar de meeste aandacht trok natuurlijk een
verkiezingsbijeenkomst in juli, toen Van den Brink weer kandi-
daat stond voor de Gemeenteraad. Behalve Van den Brink spraken

de socialisten J. E. W. Duvs en de in Breda gekende Van Kol een

stampvolle zaal van Concordia toe. Het publiek juichte, jubelde

en vertoonde een geestdrift tot schreiens toe, aldus de Bredasche
Coatrant.' 3~ Hoe groot de euforie in de stad was, bleek wel op de

avond voor de verkiezingen, toen de socialisten er zelfs in slaag-
den een vergadering van katholieken te doen uitlopen in een soci-
alistische triomftocht met duizenden mensen door de straten.13'
Na de meest opwindende verkiezingen die Breda ooit had meege-
maakt, veroverde Van den Brink op 19 juli 1907 een gemeente-

raadszetel. Een paar jaar sociaal-democratische propaganda had

eindelijk vrucht afgeworpen, al zou het door een ingediend be-

zwaarschrift nog een jaar duren alvorens Van den Brink zijn zetel

feitelíjk kon innemen. Breda ~~~as op dat moment de enige stad in
het zuiden met een SDAP-raadslid.136

In de loop van de hier beschreven jaren was de sociaal-demo-
cratische beweging er in geslaagd ook anderszins voet aan de

grond te krijgen in Breda. In mei 1905 begon ~~V.J.G. Paesie in de

Loutstraat een SDAP-boekhandel, tevens geheelonthoudersca-

fé. "' Deze lokatie werd enige tijd het middelpunt van de bewe-

13~) De Toekonat, i en 2,1 april 1906.
132) Bredasche Courant, 1~1 mei 1906.

133) t.n.p., ZI januari 190ï.

'3i) t.a.p., 9 juli 190i.
13i) Zie Visser, t.a.p.. 82.
136j Vgl. Vliegen, Die anze krac{:t, 11, 2~2.
'3i) De 7oekomst, 6 mci 190i.
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ging in Breda. Vakbonden hielden er vergaderingen, er repeteerde
een kinderkoor, voor ' geheime' SDr1P-leden was Zoutstraat 6 het
correspondentieadres en waarschijnlijk werden ook de huishou-
delijke vergaderingen van de afdeling aldaar gehouden.

Ook de Sociaal-democratische Jongelingsvereeniging ' De Zaai-
er' had haar domicilie in het café van Paesie, al hield zij enkele
openbare vergaderingen elders. De doelstelling van 'De Zaaier',
die in november 1905 met elf leden werd opgericht,13s ~~~as het
ontwikkelen van jongelieden en hen zo te vormen tot strijders van
de arbeidersbeweging.' 3 9 Van de activiteiten van de vereniging is
overigens niet meer bekend, dan dat er in 1906 twee lezingen door
haar georganíseerd werden, waarvan een met de binnen de SDAP
geliefde spreekster Roosje Vos,'~o en dat zij in oktober haar 1-jarig
bestaan vierde.'`~'

lnmiddels was, een jaar na de oprichting van zijn café, de
genoemde Paesie in conflict geraakt met de plaatselijke SDAP-
leiding vanwege zijn kritiek op de cobperatie (zie hierna), alsmede
vanwege onder meer het feit dat hij niet alleen sociaal-democrati-
sche lectuur verkocht en uitleende.'~Z Wellicht speelden ook per-
soonlijke controversen een rol. Opmerkelijk mag in dit verband
heten het briefje dat Paesíe ontving van de SDAP-brochurehan-
del, i.c. de partijsecretaris, waarin hem werd aangezegd de door
hem verkochte brochures af te rekenen: "Of hebt gij dat geld
afgedragen aan een ander, zoo j a, aan wien dan? Toch n i e t aan
Van den Brink".'~3 Dit geeft nog weer eens een blijk van het
ongenoegen dat bij de SDAP-leiding moet hebben bestaan over
Van den Brinks solistisch optreden. Het lijkt aannemelijk dat ook
bij sommigen van zijn Bredase partijgenoten en bij iemand als
Paesie hierover ergernis zal hebben bestaan.

Na de breuk tussen de Bredase SDAP en Paesie werd zijn café

13sj t.a.p., 11 november 190~.
1391 Ue Brec4rsehe Klok, 10 maart 1906.
"") Bredasche Courant, 3 februari 1906; Ue Toekonrst, 17 februari 1906 en Bredasche Cou-
rant. 10 september 1906.
~~~J Bredasche Couraut, 29 ok[ober 1906.
~"-) Ue Toekomst. 30 juni, i en 1-1 juli 1906.
13) IISG. archief SUAP, Copieboek correspondentie Partijbestuur, bríef partijsecr. aan
Paesie, z.j. (~esch. 19 juli 19061.
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Ztw zijn de produktie en óandel schier het monopolie geworden
~an eenigen weinigen en zoo konden enkele bezitters van onme-
telqke scl7,atten de massa's van het proletariaat een jnk opleggen,
dat slechts weinig van dat dr,r slaven vetschilt." -

Rer~un T-oe;arnm. Pers Len XIII.

~De poging om de arbeiders te organiseeren om met gemeen-
sekappelqke kracht hun reehten te doen gelden is: rechtvaardig,
heilzaam, ja zelfs noodzakelqk."
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het trefpunt van de vrije socialisten die er voortaan hun bijeen-
komsten hielden. Over het café handelt nog de anekdote betref-
fende een bovenbewoner, de smid F. J.A. ~1. Otten, die op konin-
ginnedag een rood-wit-blauwe vlag en een spandoek met de tekst
'Leve de koningin' uithing, zodat omstanders meenden dat de
'rooie' Paesie bekeerd zou zijn.'~~ Hoelang het café bestaan heeft,
is niet precies bekend, in ieder geval tot en met 1907.

De belangrijkste, onuitgesproken reden voor de SD,1P om zich
af te wenden van het café van Paesie, lag ongetwijfeld in het feit
dat de afdeling er eind 1905 in was geslaagd een coóperatie op te
richten, die gevestigd werd in een eigen gebouw, genaamd 'Voor-
uit' en gelegen aan de Jan van Polanenkade nr. 58. De verbrui-
kersecxiperatie was overigens geen nieuw verschijnsel voor Breda,
want reeds in 1893 werd 'door en voor werklieden' de càiperatieve
bakkerij "De Hoop" opgericht, die echter na een jaar alweer werd
opgeheven. ~`V5 In de jaren negentig ontstond tevens de (anti-socia-
listische!) verbruikersco~peratie 'Eigen Hulp' voor ambtenaren,
leraren en andere 'kleine' burgers, ~i6 terwijl ook vakbonden vaak
gemeenschappelijk goederen, met name steenkolen, inkochten.'`''
Voorts is bekend dat de R. K. Volksbond in 1905 een coóperatieve
bakkerij oprichtte, notabene "tegen het uitdrukkelijk verlangen
van den grootwaardigheidsbekleders", zoals men in socialistische
kring smaalde. ~~s

In de sociaal-democratische beweging werd veel waarde ge-
hecht aan de verbruikersco~peratie. Naast de partij en de vakbe-
weging werd zíj beschouwd als een der steunpilaren van de bewe-
ging. Door coi7peraties zouden arbeiders bij aankoop van goederen
niet alleen voordeel verkrijgen en zo tastbare verbetering van hun
omstandigheden ervaren, maar zouden met een deel der winsten
tevens de vakbeweging en de partij financieel versterkt kunnen

"') Nlededeling van Gerard Otten Ikleinzooni te Breda.
"s) Breánsche Cotarant, ~ maar[. 4 juni 1893 en ~ april I894.
'a`') In mei-juni 1892 maakte de Bredascbe Courarrtenkele malen melding van EiKen Hulp.
Vgl. ook De l"olkstribuun, l6 december 1893 en ~ decembcr 1896, alsmede Franssen, De
Bossehe arbeieier, p. 280-281.
'i' ) Bijv. PTT-ver. Plicht en Kameraadschap, in BijdraKen tot de statístiek rwn Ne~íerlaud,
II, 6-i1.
"~) Het 1~'olk, 26 september 190~.

157



worden.'~y Ook in Breda vonden deze ideeën ingang. In het na-
jaar van 1905 werden enkele vergaderingen belegd waar vooral
door leden van de co~iperatie uit Gent de voordelen werden uit-
eengezet, met als resultaat dat eind november een co~peratieve
bakkerij werd opgericht, genaamd ~~~ooruit' en aanvankelijk met
60 leden.''" De vrije socialisten, die slechts de directe arbeiders-
strijd propageerden, hadden zo hun cynische bedenkingen:

'~Waarachtig, ons stadje wordt een waar paradijs; nog eenige
maanden en in gansch Breda is geen enkele armoe-lijder
meer te vinden".'''

Ook nadien lieten de vrije socialisten zich soms spottend uit over
bepaalde strubbelingen binnen de co~iperatie. Niettemin boekte
de eind december 1905 geopende bakkerij '''- gunstige resultaten.
Enkele cijfers:

Tabel I: Lederaal eu onrzet rmt rle co~yeratiere broodbukkerij ' 1'ooruit' ~'j

jaar leden omzet winst

1906 122 f 10.975,- f 362,-

1907 1~0 f 11. 7 ~ 1,- f 300;

Ook in later jaren verging het de co~iperatie niet slecht; zo was verge-
leken met 1907 in 1912 het ledental verdubbeld en de omzet vervijf-
voudigd. Over het aantal personeelsleden dat de 'Vooruit' in dienst
had, is niets bekend.

Na de zomer van 1906, toen de banden met het café van Paesie
waren verbroken, werd de 'Vooruit' het trefpunt van de sociaal-
democratische beweging in Breda. Een gezin dat tot dan toe het
gebouwtje meebewoonde, werd eruit gezet,''i zodat er ruimte
ontstond om voor de SDAP een eigen lokaal in te richten. In

1i9j Becker en Fries~~ijk, I3edrijreu in eigen bebeer, 13.
~"'Í Bredasche Courant, I 1 oktober en 2ï no~ember 1905. De Bredasche hlok, 11 augustus
1906, noemt 10 december 19oi als oprichtinKsdatum.
~'~) De Toekonat, 2 december 190~.
"') t.a.p.. I september 1906, inKezonden brief C.P. ~lous.
~"j Overgenomen uit, Van Hcek en ~'an Velp, 'Een belarsgrijk brandptutt ronruie -ích hr
de zogenaamde Antu~erpse barakkerr'. Geschiedenis ran de rcijk Cerardus ,M1lajella, bijlage lll,
ondeend aan tlrbeidersjaarboekjes SllAF.
~'~j Ue Toekomst, 30 juni 1906.
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september kon de eerste openbare vergadering in 'Vooruit's Volks-
gebouw' worden gehouden, de genoemde bijeenkomst van De
Zaaier met Roosje Vos. Daarna zou niet alleen de SD.-~P, maar
Uvk de sociaal-democratische vakbeweging veelvuldig gebruik ma-
ken van het 'eigen' gebuuw. In de 'Vooruit' was nu niet alleen een
vergaderlokaal ingericht, maar c~ok een boek- en brochurehandel
met een leestafel waarop volgens een advertentie "~~lle bladen en
Tijdschriften der ~Vereld" ter inzage lagen.'" De cc~ciperatie ver-
handelde ook koffie, thee en sigaren, maar de bakkerij zou toch de
belangrijkste bron van inkomsten blijven vormen. Volgens eigen
reclameleuzen was het brood van de 'Vooruit' het beste van Bre-
da, zowel naar kwaliteit als gewicht: "wie ons brood eet, gaat
lichamelijk en geestelijk vooruit".''~

Ondanks de hier geschetste voorspoed ondervond de co~peratie
in het eerste jaar van haar bestaan ook nogal wat moeilijkheden.

De vrije socialisten wisten te vertellen dat de bloem open en bloot,

onder de spinraggen, op de zolder van de bakkerij zou liggen.

Terzelfdertijd openbaarden zij de ruzie tussen enkele bestuursle-

den van de cáiperatie, onder wie Jan van den Brink, en de al

genoemde Paesie.'" Dat er iets mis was met de kwaliteit van het
brood, werd min of ineer bevestigd door een voormalige bezorger

die verklaarde dat het produkt van de cociperatie "niet aan de

eischen van goed brood" voldeed.''S De voornaamste kritiek van

Paesie betrof echter ~le organisatie en bedrijfsvoering van de

'Vooruit'. De inkomsten zouden te gering zijn om de uitgaven te

dekken, zo meende hij,''y een veronderstelling die, gezien de

behaalde winsten, gelogenstraft zou worden.
Ook al was de kritiek uit vrij-socialistisch kring waarschijnlijk

overdreven en sensatiebelust, wel is zeker dat het in 1906 soms
rommelde binnen de cc~peratie. Een 'loper' (bezorger j kreeg ont-
slag, omdat hij niet genoeg in het belang van de 'Vooruit' zou

"') De Bredasche hlok, 11 auRustus 1906.
~'h~ Bredasche Couraru, 5 oktobcr en 31 auRustus 1907.
~") De 7oekomst, 30juni 1906.
"") t.a.p.. 1 september 1906; zie ook t.n.p.. 1-1 juli 1906.
''yj De Toekontst, i juli 1906, inKezonden briel' ~1 .J.G. Paesie.
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hebben gedaan.1ó" Zijn opvolger als loperladministrateur, de uít
l~aiddelburg afkomstige Dirk Bimmel, werd niet langer dan drie
maanden gehandhaafd, nadat gebleken was dat de administratie
onder zijn beheer slechts een grotere warboel was geworden.1ót
In de kwestie rond Bimmel, die vermoedelijk op voorspraak van
het SD~P-hoofdbestuurslid Wibaut naar Breda was gekomen,1ó-'
is een wispelturige houding van Van den Brink te herkennen.
Aanvankelijk stelde deze pogingen in het werk Bimmel in Breda
te doen aanstellen als bezoldigd SDAP-propagandist, als een soort
van 'vleugeladjudant' die voeling zou kunnen houden met de ar-
beiders.'b; Het partijbestuur wees het voorstel echter af, omdat
Bimmel volgens het bestuur niet de kwaliteiten voor zo'n taak
bezat.'~; Prompt, nog binnen een maand na deze afwijzing begin
januari 1907, werd Bimmel door Van den Brink buiten de Bredase
beweging geplaatst. Wel richtte de lokale SDAP-voorman nog
enkele verzoeken tot met name Wibaut voor verdere hulp aan
Bimmel, die waarschijnlijk mede vanwege zijn doofheid slecht
functioneerde in de co~peratie. tb' Bimmel was zelf trouwens ook
bepaald ongelukkig met zijn positie in Breda. Niet alleen ontbeer-
de hij steun in zijn werk, evenzeer was hij ontgoocheld door de in
zijn ogen slechte organisatie van de SDAP-afdeling en de 'Voor-
uit'. Zo zou bijvoorbeeld de dividend-uitkering onzuiver zijn ge-
weest, vanwege gebrek aan controle op het broodverbruik door de
leden. "Nlen liefhebbert tot in het oneindige aan deze co~peratie,"
oordeelde Bímmel.'~~

De geschetste gang van zaken zou erop kunnen wijzen, dat Van
den Brink geen gelukkige hand had bij het selecteren van zijn

~~") t.a.p., 18 augustus, 6 en 20 oktober 1906.
~~~j t.a.p., 19 januari 190ï.
162) IISG, archief ~~'ibaut, brief D. Bimmel (vanuit ~~liddelburg) aan E Wibaut, 12
september 1906 idossier nr. 151.
"''J IISG, archief SDAP, brief ~'an den Brink aan het Partijbestuur d.d. 30 november
1906 en 28 december 1906 (Port.Pr. 78, map Gol-ï2ïj.
'~;j IISG, archief SDAP, Copieboek correspondentie Partijbestuur, brief partijsecr. aan
Van den Brink d.d. 12 januari 190ï.
16i) IISG, archief ~t'ibaut, ~ier brie~en J. ~an den Brink, nvee stuks ongedateerd (waar-
schijnlijk februari 190ï) en resp. 12 en 19 februari 190ï (dossier nr. I~j.
'66J t a.p., brief D. Bimmel i~anuit Bredaj, Sjanuari 190i.
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medewerkers. Bovenal lijkt echter, nogmaals, de veronderstelling
gewettigd dat hij dikwijls in z'n eentje en tamelijk eigengereid de
zaakjes wilde regelen. Opvallend is in dit verband dat een der
Bredase SDAP-voormannen, de kommies bij de belastingen Th.
Neve, ontslag nam als onbezoldigd bestuurder van de coópera-
tie,'~' kort nadat hij in de tweede helft van 1906 een aantal
maanden de leiding had gehad als vervanger van Van den Brink
wegens diens toenmalige verblijf te Scheveningen. Het was de-
zelfde Neve die eens zou hebben gezegd: "Als Jan van den Brink
maar eens weg is, dan zal alles wel beter gaan".16ti Ook de leden
van de 'Vooruit' leken niet altijd tevreden over de gang van zaken
binnen de coi)peratie, getuige het volgende versje dat onder hen
circuleerde:

"Hoort gij niet de klacht der werkers
Aan de zaken van 'Vooruit'
Hoe te ontkomen aan de vlerken
en niet te worden uitgebuit?

Hoort gij niet de zucht der vrouwen
Van de werkers aan 'Vooruit'
Als zij 't karig loon aanschouwe n
Dat in een week niet veel bc~duidt.

Hoort gij niet den kinderen schreien
Van de werkers aan 'Vooruit'
Die zijn gedoemd tot hongerlijden
IVlen smijt hun vader maar eruit?

Hoort gij niet die bange zuchten
Van het bestuur van de 'Vooruit'
'k Weet niet of het zijn geruchten
1~9en zegt reeds dat de doodsklok luídt." 1ey

De coóperatie leek er niet goed voor te staan. Vanuit Tilburg,

1b7) De Toekomst, 2 maart 1907.
16~) t.a.p., 6 oktober 1906.
~ó9) t.a.p.. 2 maart 190i.
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waar men blijkbaar had vernomen dat het slecht ging met de
bakkerij ín Breda, werd in de loop van ] 907 een samengaan voor-
gesteld, maar Jan van den Brink wees dit af.''o Toch zou de
doodsklok niet luiden, want de werkelijke bedrijfsresultaten wa-
ren zo slecht nog niet, zoals aangegeven in en na tabel 1. Kenne-
lijk slaagde de '~~'ooruit' erin zich te ontwikkelen tot een stabiel
bedrijf en daarmede, zoals gewenst, tot een steunpilaar voor de
sociaal-democratische beweging in Breda.

~~F. Oi~erzicdit 1~an de reacties ur~t de sanaerale~~i~g

In twee opzichten bevond de SDAP zich ín de jaren waarin zij
zich in Breda manifesteerde in een andere positie dan voorheen de
'oude' socialistenbond en later de vrije socialisten. Ten eerste kon
zij door haar niet-revolutionaire opstelling niet als een bedreiging
voor de staat en zijn instellingen worden beschouwd. Integen-
deel, de SDAP was een partij die in de parlementaire democratie
wenste te participeren en zij werd als zodanig dan ook aanvaard
door de overheid. In de tweede plaats, en dat was de keerzijde van
de medaille, hadden de sociaal-democraten met een andere, een
nieuwe tegenstander te rekenen, namelijk de R.I~.Iterk. In de tijd
van het 'oude' socialisme (NBvr1I~S en SDB) verzette de Ferk
zich nog nauwelijks tegen het socialisme, terwijl zij rond en na
1900 met grote inzet poogde de gelovige arbeiders in eigen, katho-
lieke organisaties aan zich te binden. Juist de Sllr1P, die immers
zelf een massale aanhang nastreefde, ondervond deze religieuze
tegenkracht, veel meer dan de vrije socialisten met hun revolutio-
naire ideeën die door hun radicaliteiC serieuze tegenwerpingen in
feite overbodig maakten.

In het algemeen is wel vast te stellen, dat de overheid, voor
zover uit deze studie blijkt, niet optrad als actief tegenstander van
de sociaal-democratische beweging. In de jaren tachtig en negen-
tig van de negentiende eeuw had zij het socialisme nog een ver-
dachtmakend stempel opgedrukt, met name door de veelvuldige

''o) IISG, archief wibaut, brief i~luller ITilburg~ 1ójuli 1907 ( dossier nr. 28).
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aanwezigheid van politie tijdens socialistische bijeenkomsten. Uit
de jaren waarin de SUr1P in Breda optrad, is alleen van de eerste
openbare vergadering in 1899 bekend dat rechercheurs bclang-
stelling toonden. Uitgezonderd de gespannen maanden rond de
spoorwegstakingen, blijkt uit niets dat de politie nog enige ~~~aak-
zaamheid betoonde ten aanzien van de sociaal-democraten. Ue

overheid, zo kan men stellen, nam een afzijdige, formele houding

aan. Hoezeer binnen het gemeentebestuur de SUr1P als een
waardige democratische partij ~~~erd beschouwd, bleek bij de be-
handeling van het bez~~'aarschrift dat in augustus 190ï tegen de
verkiezing ~an Jan van den Brink was ingedíend; overigens ~~as
een van de ondertekenaars de al genoemde smid Otten.' `' [~adat
de gemeenteraad het bezwaarschrift met minimale rneerderheid
had geaccepteerd, namelijk met 8 tegen ï stemmen, uitte de
burgemeester z~~~are kritiek op de "strcx~poppen" dic zich hadden
geleend voor de indiening ervan, aldus de voorstemmers in feite te

schande zettend.''`
Zoals gezegd vond de opkomst van de SDr1P in Brcda plaats in

de jaren, dat haar tegenstanders, met name de rooms-katholie-

ke~n, zich ten volle bewust leken te zijn geworden van de wer-
vingskracht die het socialisme in zich had. Juist dair de gematig-
de, principieel parlementair-democratische uitgangsstelling van
deze partij zagen de gevestigde instellingen de sociaal-democrati-
sche beweging als een grotere bedreiging dan de 'oude' socialisti-
sche organisaties.''; Als reactie op het 'nieuwe' socialisme ont-

wikkelde zich een katholiek bewustzijn, waarin het kerkelijk ge-
zag dat voorheen als vanzelfsprekend was geweest, zich nadruk-

kelijk etaleerde.
Daarbij werd de strijd tegen het socialisme op een irrationeel

niveau gevoerd, dat wil zeggen: het socialisme ~~~erd met sociaal-
psychologische sentimenten bestreden, in plaats van inhoudelijk-
rationeel bekritiseerd. De socialistische beweging kon zo in een

"'j GAB, ingekomen stukken 19oï, bijlaKe bij Gemccnteraadsstukken ~er{{adering 10

augustus 190ï (inv.nr. A 253).
1izj `'otulen Gemeenteraaelce'ergaderin~ BreJa. augus[us 190ï.

~~3j ~'Rl. N'ansink, a.u~.. 19i.
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maatschappelijk isolement worden gedrongen, waaraan het moei-
lijk kon ontsnappen. Een 'gemiddelde' arbeíder bij wie misschien
enige s~~mpathie voor de socialistische ideeën was gewekt, had
daardcx~r een hoge ps~~chologische drempel te over~~~innen, alvo-
rens hij zich ook daadwerkelijk bij die beweging durfde .aan te
sluiten. ~'andaar dat, zeker in het begin, de Bredase SUAP de
namen van haar (bestuurs-)leden zoveel mogelijk geheim wenste
te houden. Juist vanwege de morele druk die door de omgeving
werd uitgeoefend, gevoelden 'gewone' leden waarschijnlijk grote
huiver zich al te openlijk in te zetten voor de sociaal-democrati-
sche propaganda. Het is dan ook opvallend, dat de SDAP in Breda
het stexkst voor de dag kwam wanneer het voortouw in handen
kon worden gelegd van een enigszins ontwikkelde sociaal-demo-
craat die van moreel-psychische pressie weinig te duchten had of
deze kon weerstaan. In 1899 nam Oudens een dergelijke onaf-
hankelijke positie in en vanaf 1905 was het Jan van den Brink die,
juist als 'vcxschoppeling' van de R. k. Kerk, de last van zondebok
kon dragen. Dcx~r beider voorbeeldfunctie kon een deel van de
schroom voor het openlijk belijden van een socialistische overtui-
ging worden weggenomen.

~Ve konden in dit hoofdstuk vaststellen, dat juist door de perso-
nificatie van het socialisme in één persoon, de tegenstanders een
dankbaar aangrijpingspunt werd geboden. Uit gold met name in
het geval van Van den Brink die als 'ah~allige' per definitie als
v~x~rbeeld van het slechte en verwerpelijke socialisme kon worden
upgevoerd. ~Vat hcm door zijn katholieke tegenstanders bovenal
kwalijk wc:rcl genomen, was het feit dat hij, hoewel bekeerd tot
het socialisme, in eerste instantie het priesterkleed bleef dragen.
De inhoud van zijn ideeën deed er daarbij nauwelijks nog toe. Het
mag trouwens opmerkelijk heten, dat de R.K.Kerk zich kennelijk
vooral genocxjzaakt zag socialistische propaganda actief te belem-
meren als hierbij (es-)priesters betrokken waren. In andere geval-
len leek zij de voorkeur te geven aan het negeren van socialisti-
sche activiteiten. Lo zagen we dat van de bijeenkomsten die de
SDAP in 1899, het jaar van haar eerste oprichting, organiseerde,
alleen die waar priester Daens sprak, te maken had met zaalwei-
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gering ten gevolge van ingrijpen door kerkelijke hoogwaardig-

heidsbekleders. En ook Van den Brink ondervond aanvankelijk

moeilijkheden bij het verkrijgen van zalen; de sensatie rond zijn

persoon was echter dermate groot, dat openbare optredens niet

konden worden tegengehouden.
Hier moet trouwens bij worden aangetekend, dat juist voor aeer

grote bijeenkomsten het veel gemakkelijker bleek te zijn een zaal
te vinden. Het liberale bestuur van vereniging Concordia toonde
zich namelijk telkenmale bereid haar zaal (tegenwoordig de Stads-
schouwburg) te verhuren.

Op welke wijze en met welke intensiteit de anti-socialistische
propaganda werd gevoerd, is níet precies te achterhalE:n. In enke-
le gevallen wordt gemeld, dat arbeiders in de kerk vanaf de kansel
was aangezegd geen socialistische meetings te bezoeken (I)aens in
1899, Van den Brink in mei 1905), maar of het socialisme in
preken bijvoorbeeld een regelmatig terugkerend onderwerp van
kritiek was, is niet bekend. Uverigens zouden dergelijke officiële
veroordelingen wel eens meer nieuwsgierigheid dan weerzin voor
socialistische bijeenkomsten kunnen hebben opgeroepen. In ge-
noemde gevallen suggereerden de socialisten tenminste dat dit
een rol zou hebben gespeeld ten gunste van de bezoekersaantal-
len. ~'`~ Ook aan het adres van het Dagblad van Noord-Braba~it zou
vanuit de burgerij eens het verwijt hebben geklonken, dat aan-
dacht voor Van den Brink slechts de nieuwsgierigheid prik-
kelde.'"

Het Dagblad vaft Noord-Brabar~t ageerde bij monde van zijn
redacteur Van der Kallen, tevens vice-voorzitter van de
R. K. Volksbond, van tijd tot tijd heftig tegen de persoon van Van
den Brink. Vooral bij verkiezingen werd de bevolking ernstig ge-
raden de 'afvallige priester' elke steun te onthouden. Dat het blad
met open vizier streed, kan bepaald niet worden beweerd. Reac-
ties, ingezonden brieven en advertenties die socialisten erin pro-
beerden te doen opnemen, werden stelselmatig geweigerd en van

~';) De Sociaalden:okrnat, 19 september 1899; cKl. Visser t.n.p., i6.
~") Ue Toekonast. 31 december I90-1.
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bijeenkomsten werd alleen melding gemaakt, wanneer er iets svas
voorgevallen of wanneer zij door geringe belangstelling als mislukt
konden worden beschouwd.1ió Kortom, het Uagblad van Noord-
Brabant was de exclusieve spreekbuis van en voor het katholieke
volksdeel.

Toch maakte dit de sociaal-democraten in Breda niet mond-
dood, want de Bredasche Couraut stelde haar kolommen in zeer
ro~~ale mate ter beschikking, al liet het blad af en toe duidelijk
merken, dat zij de líberale ideeën voorstond en de socialistische
derhahe afwees. Het blad nam niet alleen ingezonden stukken en
aankondigingen van sociaal-democratische bijcenkomsten op,
maar gaf ook vrijwel altijd verslag van openbare bijeenkomsten,
soms zelfs ter grootte van een halve pagina of ineer. Als er aanlei-
ding toe was, corrigeerde het blad daarbij ook onjuiste of onvolle-
dige berichtgering van het Dagblad van Ncx~rd-Brabant. Terecht
afficheerde de Bredasche Courant zichzelf als "het eenige blad te
Breda, dat onpartijdig ~~erslag geeft van lezingen, meetings,
etc., door ss~elke richting ook gehouden".'' `

De vraag of de aandacht in de liberale Bredasche Courant voor de
socialistische beweging de anti-propaganda in het katholieke Dag-
hlad iara Noord-Brabant ook werkelijk compenseerde, is eigenlijk
niet te beants~~oorden. Over de verhouding tussen beide kranten,
met name in kwantitatieve zin, is niets bekend, al kan men wel
vermoeden dat in het overivegend katholieke Breda het Uagblad
van Noord-Brabant de overhand had. Derhalve zal van de neutra-
le opstelling van de Bredasche Courant tegenover het socialisme
waarschijnlijk niet meer dan een ~rij beperkte invloed zijn uitge-
gaan.

De sociaal-democratische beweging had ook van een andere
zijde dan die der katholieken kritiek te verduren, namelijk van die
der vrije socialisten. In de correspondenties over Breda in hun
weekblad De Toekomst sverden de SUAP en de met haar verbon-
den organisaties (met name cíe coi]peratie) niet zelden onder ~uur

176) Lie bijv. Bredasche Cournra, 27 maart 1901, 26 augustus 1903 en -F december 190~}.
"') Bredasche Cournnt. I8 juli 19oï.
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genomen op de bekende bijtende, dan weer ridiculiserende wijze.
Slechts in beider kritiek op de houding van de R.I~. Kerk voelden
de vrije socialisten zich met de SU~~P verbonden. Voor het overi-
ge smaalden zij over de slappe propaganda die de sociaal-democra-
ten volgens hen voor het socialisme maakten. In dit hoofdstuk is
bijvoorbeeld gcnoemd de kritiek op de matige kwaliteit van Ue
Breclasche E;lok. Lo ook s~~erd in lle Toekvmst het streven van Van
den Brink naar een zetel in Tweede Iiamer of Gemeenteraad
afgedaan als 'parlementair hengelen' naar een mooi baantje.''s

Een opvallende parallel met de kritiek van katholieke zijde op
Van den Brink, lag in het vrij-socialistische oordeel over het feit
dat hij príester svenste te blijven. Ook de vrije socialisten be-
schouwden dit als niet meer dan een reclamemiddel voor de
SDAP om in het zuiden ingang te vinden. Van den Brink was in
hun ogen een huichelaar, omdat hij zijn 'zwarte rok' niet uittrok
en zich niet tegen de herk keerde, zoals een 'tivare' socialist be-
taamde. ~'y

Veel invloed leek er overigens van het vrij-socialistische oordeel

niet uit te gaan. De SDAP paste vrijwel zonder uitzondering

dezelfde tactiek toe die zij haar katholieke tegenstanders juist

verweet: namelijk die van het doodzwijgen. Haar successen leken

dat ook min of ineer te rechtvaardigen; de SDAP groeide waar de

aanhang van de vrije socialisten slonk, Van den Brink bleek in

staat zoveel stemmen te trekken dat hij in de Gemeenteraad door-

drong, en de coiiperatie ontsvikkelde zich vc~rspoedig.

Een geheel ander aspect van de problemen die de SDAP in

Breda had te overwinnen, vormde de mate van ondersteuning

door de landelíjke besveging. l~Ien kan zich namelijk afvragen, of

de sociaal-democratische bev`~eging kansen heeft laten liggen in

het zuiden. Heeft zij zích voldoende rekenschap gegeven van de

specifieke omstandigheden, waarin het zuidelijke socialisme zich

omhoog moest worstelen, en van de bijzondere aandacht die dat

vereiste ~

1i81 De ioekonat, 29 december 1906 en 16 maart 1907.
~'9) t.a.p.. Zti juli en 10 november 1906.
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In het algemeen zag de socialistísche beweging wel de noodzaak
in van extra aandacht voor de propaganda in de katholieke provin-
cies. Zij besefte dat uitbreiding van de aanhang afhankelijk was
van de mate waarin er propaganda zou worden gevoerd. Des te
opvallender is, dat de SDAP traag en met weinig overtuiging
werkte aan de versterking van haar gelederen in Brabant en Lim-
burg. Dit verwijt treft in mindere mate de oude SDB, de vrije
socialisten en veelal ook de diverse vakbonden, omdat al deze
groeperingen vooral steunden op lokale bewegingen en, in tegen-
stelling tot de SDAP, niet of nauwelijks pretendeerden een cen-
trale beweging te zijn of te worden in de Nederlandse samenle-
ving. ~'let andere ~a~oorden, juist de partij die het belang bena-
drukte van een brede aanhang onder de arbeidersmassa's, hetgeen
bijvoorbeeld tot uitdrukking kwam in haar voortdurende inzet
voor de kiesrechtstrijd, juist die SDAP toonde betrekkelijk weinig
daadkracht voor wat betreft haar propaganda in Zuid-Nederland.
Hier moet wel onmiddellijk bij worden aangetekend, dat de perso-
nele en financiële armslag van de nog jonge SDAP klein was. Uit
correspondenties valt op te maken, dat de door haar gevoerde
propaganda veelal gefinancierd werd door vermogende partijle-
den. In de afdelingen van de SDAP moesten de contributies en
zeker de extra steunpenningen moeizaam bijeen gegaard worden
en was er meestal nauwelijks geld om brochures of pamfletten te
laten drukken of zalen te huren. De vraag of dit voor de zuidelijke
afdelingen in sterkere mate gold dan voor die elders in het land, is
hier helaas niet te beantwoorden.

Getuige enkele congresuitspraken gaf de SDAP van tijd tot tijd
beslist blijk van haar zorg voor de moeilijke positie, waarin haar
zuidelijke afdelingen zich bevonden. Waar het hier om gaat, is
dat de diverse sociaal-democratische organisaties nauwelijks als
zodanig een campagne hebben gevoerd, of zelfs maar opgezet, om
de beweging in Brabant en Limburg de extra impuls te geven die
deze, naar men allerwegen uitsprak, nodig had om het licht van
het socialisme te kunnen doen doorbreken. ~1et andere woorden,
het bleef lange tijd bij mooie verklaringen, zoals kan worden
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toegelicht aan de hand van SDAP-congresverslagen en -corres-
pondenties.

A1 uit 1898 stamt een uitvoerige brief van de in dit hoofdstuk

genoemde Oudens uit Etten-Leur aan het partijbestuur. Hij zette

daarin uiteen, hoe hij met "ons klein kuddeken" in een moeilijk

gebied voor propaganda als Noord-Brabant "het licht der bescha-

ving en de bevrijding" probeerde te brengen, onder andere door

per post strooibiljetten en brochures te versturen aan met zorg
gekozen adressen. Oudens vroeg van het partijbestuur niet alleen
steun, raad en daad, maar ook een bedrag van f 25,- om een
eigen propagandablad te kunnen beginnen. Daarnaast vroeg hij of
er geen steun- of strijdpenning kon worden geopend voor de pro-
paganda in Noord-Brabant. Het was echter een vergeefse poging
om aandacht vragen, want in de marge van de brief van Oudens
is, wellicht door de partijsecretaris, met potlood bijgeschreven:

"voorloopig geen gevolg aan geven".'So Welke motieven aan deze
weigering ten grondslag hebben gelegen, is onbekend; men kan
zich voorstellen, dat een partijbestuur niet zomaar op het eerste
beste verzoek kon en ivilde ingaan.

De signalen vanuit het zuiden om steun voor de beweging al-
daar werden in de loop der jaren steeds sterker en op het SD,~P-
congres van 1902, dat in Groningen werd gehouden, was de 'Pro-
paganda in het 7uiden' een apart agendapunt. Het resultaat van
die besprekingen is echter op z'n minst dubbelzinnig te noemen.
Allereerst gaf het congres aan het partijbestuur opdracht om pri-
mair de grote- en industriesteden in aanmerking te laten komen
voor subsidies of voor de benoeming van vaste propagandisten.
Het mag betwijfeld worden, of inen bij deze uitspraak ook de
steden in Brabant en Limburg in gedachten had. Deze twijfel
wordt versterkt door een andere congresuitspraak die, anders dan
de zojuist weergegeven opdracht aan het partijbestuur, slechts
het karakter van een mening had:

1e") I ISG, archief SDAP, brief Oudens aan het partijbestuur d.d. I~ april 1898 i Port. Pr.
75, map Gol-61).
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"Het congres, aan het oordeel van het P. B. overlatende,
wáár de steun van het Partijbestuur voor steun van locale
propaganda, het meest aangewend moet worden, spreekt als
zijn meening uit, dat de propaganda in het Zuiden daarvoor
het allereerst in aanmerking komt". t~"

In ieder geval was bij de partijleiding de aandacht gewekt voor het
belang van de propaganda in het zuiden, want in het jaar daarop,
dus in 1903, zond het partijbestuur een circulaire aan de bestu-
ren van de rlrbeidersco~peraties in Nederland met het verzoek om
geldelijke steun voor de aanstelling van een propagandist in de
zuidelijke industriële plaatsen.'a-' Deze oproep had niet meer dan
enkele vage toezeggingen als resultaat, terwijl nergens uit blijkt,
dat de SDAP op andere wijze uit haar middelen wenste te putten
of dat zij overwoog om een van haar vaste propagandisten naar
Zuid-Nederland over te plaatsen. De onvrede die de provinciaal
vertegemvoordiger Willems uit Tilburg naderhand uitte, lijkt dan
ook alleszins gerechtvaardigd. Hij beschuldigde het partijbestuur
van mooie beloften waarvan niets terecht kwam.'s3 In zijn jaar-
verslag over 190~ schreef Willems:

"Het is mijn oordeel, dat het meerendeel van het PB niet op
de hoogte is van N.B. toestanden en zich teveel laat verlei-
den zijn heil te zoeken in stemmenvangerij, wat uiterlijk
aanzien van kracht mag geven, maar naar onze meening niet
opweegt tegen rechtstreekse propaganda".'~~

Toch begon in 1905 het tij te keren. ln dat jaar won het bestuur
informaties in bij een aantal afdelingen en partijleden in Brabant
en Limburg over de vraag, hoe de propaganda aldaar het best aan-
gepakt zou kunnen worden.'s' Ondanks het feit dat het bestuur

18') SDAY, ren.lan:elii:g ran congresbesluiren, tlm 192~, 1-F3.
~x`'j 115G, archief SDAP, (Port.Pr. i7, map Gol-~Oïli55a), circulaire Partijbestuur aan
de arbeidersccbperaties in Nederland, z.j. (vermoedelijk mei 19031.
'ajj IISG, archief SDAP, brief lvillems aan het Partijbestuur d.d. 1-1 november 190d
(Port.Pr. 77, map Gol-62ï16ï31.
1ea) HSG,archiefSD,-1P,verslaqocer190-V.ProvinciaalVertegemvoordiqerrwillems)aan
Partijbestuur d.d. 28 januari 1905 (Port.Pr. 78, map Gol-ï2ï).
'n') IISG, archief SDAP, circulaire Partíjbestuur aan verspreide leden en afdelinqen in
het Zuiden, z.j. ! cermoedelijk 20 juli 190~). Samemattinq ant~toorden in brief partij-secr.
d.d. 2~ auqustus 190i ( Port. Pr. 78 map C:ol-72 ï).
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kennelijk overtuigd raakte van de na)dzaak om een propagandist
in het zuiden te stationeren, - hij zou zich dan in Tilburg dienen
te ~.estigen -, bleef de houding ~an de partij nogal w~ijfelachtig,

~~~ant terwijl het congres van de SDAP in 1906 een zeker bedrag

voor propaganda in het zuiden beschikbaar stelde, gaf de partij

tegelijk te kennen niet te ~~~eten hoe de zaak aan te pakken.'s~

Het zou dan a~k nog tot 1907 duren al~~orens het partijbestuur,

dat ~~oorgaf moeite te hebben een geschikte kandidaat te ~in-

den,'s' ene lt'1 uller uit rlrnhem als propagandist aanstelde; deze

~~~erkte overigens ~~rijwel uitsluitend in Tilburg.'ss
A1 met al kan men wel stellen, dat de SDr1P wel blijk gaf van

haar besef dat extra ondersteuning ~-an haar leden in het zuiden
~~~enselijk was, maar dat zij dit liever niet ten koste wenste te
laten gaan van andere activiteiten. Of dit w~as ingegeVen door
'stemmenvangerij', zoals ~~Villems veronderstelde, of dat het par-
tijbestuur ('onuitgesproken) geen echt vertrouwen had in de
mogelijkheden de katholieke heerschappij te doorbreken en de
SDAP in Brabant en Limburg tot bloei te brengen, is achteraf
eigenlijk niet na te gaan. ~Vel kan men constateren, dat het voor
de SDAP, om welke reden dan ook, een zware opgave bleek ver-
lichting te brengen in de moeilijke positie die het socialisme in
het zuiden vergeleken met andere streken van ons land innam.
Een afdeling als die te Breda was daardoor in feite te veel aan-
gewezen op de eigen, zo~~~el in kwalitatief als in kwantitatief
opzicht beperkte krachten.

'"6) IISG, archief SDAP, ['ort. Pr. ï8, dit blijkt uit enkele hrie~en uít mei 1906 (map Gof-
727j; het congresverslag zelf ~cas ten tijde ~~an het onderroek niet heschikbaar op het HSG.
'a'j Opmerkelijk is in dit verband, dat Vlie~en zich in 190~ aanbcx~d als propaRandist voor
7uid-LimburK, mits hem en zijn gezin financiële zekerheid zou ~~orden Reboden, IISG,
archief SDAP, briefkaart aan het partijbestuur ( Port. Pr. ï8, map GoI-727). De partij King
niet op zijn aanáxl in. Niettemin zou VlieRen zich aan het eind can zijn le~en hebben
afgevraagd of het niet beter zou zijn Keweest om in Limbur~ te blijcen en de ~ceR toor het
socialisme aldaar crij te maken, ~lellink, l['.H. 1'líegeiz, politícus-geschiedschrijrer, -!6.
'AR) IISG, archief SD,~P, zie met name zijn ' ocerzicht der ~~erkzaamheden', een verslaK
t.b.v. het partijbestuur d.d. 2 maart 1908, hieruit blijkt dat 1luller sedert IS april 190ï in
Tilburg als propaQandist optrad i Port.Pr. 78, map Gol-ï~1917~21.
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IIUOFDSTUK V

DE V.~KBE~VIJGING V~NAF ~ 1895

In de voorgaande hoofdstukken is het socialisme steeds als een
politieke beweging beschreven. In haar prille jaren, zo tot het
midden van de jaren negentig, was de beweging in Breda inder-
daad voornamelijk gericht op het verspreiden van ideeën. Aanvan-
kelijk manifesteerde zij zich dan ook als een beweging van voorna-
melijk intellectueel ontwikkelden. Pas in de loop der jaren zou zij
een meer proletarisch karakter krijgen. Voor wat betreft dit laat-
ste, is tot nu toe voorbijgegaan aan de typisch economische ach-
tergronden van het opkomend socialisme en met name aan de
specifieke vorm van organisatie waarin de belangstelling van ar-
beiders voor sociale hervorming veelal gestalte kreeg: de vakbewe-
ging. Veel meer dan op het terrein van de politieke actie, hebben
we hier echter tevens te maken met pogingen arbeiders in niet- of
zelfs anti-socialistische organisaties te verenigen. Juist op het
niveau van de directe arbeidersstrijd kwam aldus de tegenstelling
tussen socialisme en gevestigde orde duidelijk aan het licht.

~ 1. De sociaal-economische verhoudingen tussen arbeiders
era patroons in Breda ro~ad 1900

In het inleidende hoofdstuk bleek reeds, dat de industriële
ontwikkeling in Breda slechts langzaam op gang kwam. Door het
ontbreken van een omvangrijk industrieproletariaat ontstonden
strijdbare arbeidersorganisaties later en moeizamer dan elders. In
de voornamelijk ambachtelijke nijverheid kwamen de arbeiders
wat eerder tot organisatie, maar in dit geval waren het meestal
verenigingen die gezelligheid of hooguit onderlinge steun bij ziek-
te tot doel hadden. Patroon en werklieden waren hier vaak sterk
op elkaar aange~vezen. Hun verhouding had niet het onpersoonlij-
ke karakter dat de industriële onderneming kenmerkt en dat het
innemen van een meer strijdvaardige positie tegenover werkge-
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vers vergemakkelijkt. De keerzijdc hiervan was, dat de patroons
in de ambachtelijke sector dikwijls een directe persoonlijke aan-
dacht voor het wel en wee van hun arbeiders betoonden. Hun
sociale bedoelingen brachten ze bovendien tot uitdrukking door
actief bij te dragen aan charitatieve instellingen,' zoals bijvoor-
beeld de armenzorg.

1~leer dan voor de ambachtelijke patroons, was voor de indus-
triële fabrikanten het leiden ~-an een bedrijf een louter economi-
sche aangelegenheid. Sociale wetgeving en een sociaal bedrijfsbe-
leid pasten gewoonlijk niet in de gedachtengang van de katholieke
fabrikanten in Brabant. Ook zij hadden daarbij de vaste en onge-
twijfeld oprechte overtuiging, dat zij door hun charitatieve instel-
ling buiten de fabriek veel noeds deden voor de misdeelden. Dat
juist in de pauselijke encycliek Rerum Novarum meer van hen
verwacht werd, kon slechts moeizaam tot hen doordringen.' Laat
staan dat zij zich ook maar enigermate gevoelig toonden voor de
veel verdergaande socialistische ideeën.

De reactie van de werkgevers op sociale ideeën was er echter
niet alleen een van onbegrip, maar zeker ook een van doelgerichte
tegenwerking van arbeidersorganisaties, ook de katholieke. Een
opmerkelijk voorbeeld hiervan vormde in Breda de totstandko-
ming van Kamers van rlrbeid waarin werkgevers en werknemers
paritair vertegenwoordigd moesten zíjn. Deze bemiddelingsorga-
nen waren een initiatief van en ook aanbevolen door de christelij-
ke vakorganisaties in Nederland en door hen bedoeld als een
alternatief voor de door de socialisten gepropageerde strijd tegen
de werkgevers.3 Het nadeel was echter, dat de instelling van
Kamers van Arbeid op vrijwilligheid berustte en dat de taak be-
perkt was tot het beslechten van geschillen;~ in de praktijk heb-
ben de Kamers dan ook nooit veel te betekenen gehad.' In Breda

') Vgl. Doorakkers, O~~er enige sociale en ekonomische aspecten van de loonarbeid in
nijverheid en industrie te Breda en omstreken in het begin van de twintigste eeu~s, in Van
den Eerenbeem[ ('red.), Aspecten, 320-321.
'-) Van den Eerenbeemt, Chrnrikkelingslijnen en schaneierpunten, 101-102.
;) Van Tijn, lle sociale beuegingen, ?99.
~) De Jong Edz., Om de plaats ran de arbeid, 1-(, 3~4.
') a.u~., ï7; vgl. Ruter, De spoonregstakiagen, 1~3-I55.
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werd in 1899 op initiatief van de R. K. Volksbond het besluit geno-
men een tweetal Kamers van Arbeid op te richten.b Nadat deze in
de tvveede helft van datzelfde jaar tot stand waren gekomen, nl.
een voor de bouwbedrijven en een voor de voedings- en genotmid-
delenindustrie,' duurde het echter, zoals te vervvachten viel,~ nog
geruime tijd alvorens zij daadwerkelijk konden functioneren.
Eerst hadden de katholieke en neutrale vakbonden nogal wat tijd
nodig om het eens te worden over hun kandidaten.y De patroons
zorgden vervolgens voor nog aanzienlijker vertraging, doordat tel-
kenmale herstemmingen onder hen nodig waren aangezien diver-
se gekozenen hun benoeming niet aannamen. "' Dit had tot ge-
volg, dat er in 1900 alleen een kamer van [lrbeid voor de bouwbe-
drijven in functie kon treden, terwijl die voor de voedings- en
genotmiddelen wegens gebrek aan leden-patroons in januari 1901
maar weer w'erd opgeheven. " Overigens deed eerstgenoemde Ka-
mer weinig van zich spreken en vvaar dit wel het geval was, kwam
al spoedig haar onmacht aan het licht.'`

Dit voorbeeld van tegenwerking laat zien, hoe in Breda rond de
eeuwwisseling elke sociale verandering geheel afhankelijk was
van de goede wil der patroons. Eenzijdig bepaalden zij de arbeids-
voorwaarden en de massa der arbeiders was vooralsnog onmachtig
en te gedwee om hier iets tegenover te stellen. Als er weinig werk
was, werden arbeíders vaak als vanzelfsprekend ontslagen. Lonen
werden verlaagd als de concurrentiepositie dat wenselijk maakte,
tervvijl ook ouderdom dikwijls tot loonsverlaging of zelfs ontslag
leidde." Boeten werden aan arbeiders opgelegd voor 'vergrijpen'
als te laat komen en vloeken, maar ook als bijvoorbeeld een werk-

bj Nieuire Bredascl:e Courarrt. 6 januari 1899; Bredasche Courant. 8 januari 1899.
'j Bij 6oninklijk besluit 30 september 1899; 1'erslag Gemeeute Brei3a 1899, ~92--{93; Breda-
sche Cnurant, 8 oktober 1899; Sociaal Lt'eekblad, 26 augustus 1899.
") Sociaal 61'eekblad. 26 augustus 1899.
`') Dagblad rari 1~'oorá-Brabnnt. IO april 19W; Bredascbe Courara, 1 ï en 2-I mei 1900.
"'j terslag Genteeute Breda 1900. 526-i28.
~ ~ ) a. u~.
~Zj Brcdasche Courant, I november 1901.
' 3) ~'ermeulen, De arbeidende klasse te Breda in de neKentiende eeu~c (1820-1900j, in Van
den Eerenbeemt i red. j, ,-lspecten. 199; irok bijs . Recht roor Allert, 1 ï oktober 1896.
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stuk een mankement vertoonde.'~ Het was niet zeldzaam dat
overwerk onbetaald bleef, terwijl een toeslag op het loon helemaal
een uitzondering was.'' In geval van ziekte waren de arbeiders op
de meestal schamele kassen van de onderlinge fondsen aangewe-
zen (als ze daarbij aangesloten waren) enlof uiteindelijk op de
bedeling.16 Hetzelfde gold voor arbeiders die door een ongeval op
hun werk (! j geheel of gedeeltelijk niet meer in staat waren te
werken.'' Verlof van~ti~ege (katholieke) feestdagen was voor de
arbeíders verplicht gesteld - maar wel op eigen kosten.'~

De werkgevers beheersten aldus bezien rond de eeuwwisseling
in zeer belangrijke mate en op directe wijze de werk- en levens-
omstandigheden van hun 'werkvolk', al waren er zeker uitzonde-
ringen op bovengenoemde verhoudingen. Uaarbij dient men te
bedenken dat de hier geschetste arbeidsverhoudingen allerwegen,
ook in arbeiderskringen zelf,'~ als nonnaal ervaren tverden. Op-
vallend is in dit verband bijvoorbeeld, dat er onder arbeiders ken-
nelijk nog weinig animo bestond zich vrijtvillig aan te sluiten bij
pensioenfondsen of ziekenkassen; nog in 1911 was in Nederland
niet meer dan ongeveer 35oIo van de arbeidersbevolking aangeslo-
ten bij een ziekenfonds.z~ In feite aanvaardden zowel de overheid
en de werkgevers als vele arbeiders de conservatief-liberale ge-
dachte, dat een ieder voor zichzelf diende te zorgen. In de periode
waarover deze studie handelt, waren het vrijwel alleen socialisti-
sche of verwante organisaties die streden voor verplichte, collec-
tieve (overheids-)regelingen inzake de arbeidsverhoudingen in
Nederland. 1~1et gering succes overigens, want er kwam niet meer
tot stand dan de Ongevallenwet van 1901, volgens welke werkne-
mers verplicht verzekerd waren tegen arbeidsongeschiktheid we-
gens een bedrijfsongeval.'' Ter illustratie van de wantoestanden

~'I Bíj~. De T'oekumst, 17 februari 1906.
~') vQl. Doorakkers t.a.p., ?96; zie bijc. De Toekorast, 1 i september 1906.
~bj vermeulen, t.a.p., 199.
~'j vgl. Van Tijn, t.a.p.. 312, over de totstandkominK can de onKecallemtiet in 1901.
~r`) Vgl. noot Z~i.
~yj Zie De Toeknnat, 19 januari 190ï , waarin de redactie, naar aanleidinK ~ an een ontslag-
k~~estie in Breda, stelde dat de keizer zijn recht ~erliest als er geen werk is.
"'i ~'an Tijn, t.a.p., 312.
'-') t.n.p.
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in de Bredase bedrijven volgen nog enkele voorbeelden, alle ont-
leend aan socialistische colportagebladen.

Een werkman van ijzergieterij De Etna was zo lang ziek dat
hij niets meer uit de ziekenpot ontving. Hij ging daarom
weer aan het werk, maar meteen bleek al dat hij dat nog niet
aankon. De patroon, Frans Klep, bijgenaamd 'de Schele',
oordeelde echter dat de man lui in plaats van ziek was en
beloofde ervoor te zorgen dat híj ook niet bíj de Armenzorg
zou kunnen aankloppen. Uit medelijden met de werkman
en zijn gezin met tien kinderen hielden enige arbeiders een
inzameling. Toen 'meneer Klep' dít echter te weten kwam,
gclastte hij een der inzamelaars het geld weer op te halen,
omdat de bewuste arbeider in zijn ogen alleen maar lui
~vas. `'z

Een knecht van de firma Smits van Dongen, een fabrikant
in breukbanden, werd na ~}0 jaar trouwe dienst en een
weekloon van f S,- ontslagen rnet een pensioen van f 1,-
per week. Voor die "genadegift" moest de man nog wel van 9
tot 12 en van 3 tot 7 uur komen werken. Na een jaar werd
ook dat pensioen ingetrokken en stond de man en zijn vrouw
niets anders te doen dan zich bij het ~rmbestuur te vervoe-
gen. Dit plaatste hen op kosten van de stad in het R.K.Gast-
huis, maar wel gescheiden van elkaar.~'

ln 1898 waren de arbeiders van De Etna twee en een halve
dag gedwongen, onbetaald vrij ter gelegenheid van de kro-
ningsfeesten. Een ander geval van verplícht verlof op eigen
kosten stamt uit 190~, toen diverse bedrijven (waaronder de
gemeentelijke gasfabriek) hun arbeiders enkele dagen 'vrij-
af gaven naar aanleiding van de l~lissieweek. Z~

'2) Recht roor rlllen. 16 februari 1895.
z3) t.a.p.. 1 ï oktober 1896.
Z~) Ue ~'rije Socialist, 1-i september 1898; de arbeiders van de machinefabriek Breda 1-
Backer 8c Rueb~ en san de suiken~erkfabriek can Piet de Bont kregen ~cél doorbetaald;
De Toekornst. 28 oktober 190i, slechts één meubelmakerij zou een uitzondering hebben
Recormd.
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Suikerwerkfabrikant Piet de Bont liet al zijn arbeiders in de
kerk bidden voor zijn zieke schoonmoeder die een operatie
moest ondergaan.'̀ '

"Op de ijzergieterij van 1"rans I;lep, bijgenaamd de Scheele,
worden de arbeiders nog altijd op 'n gemeene manier behan-
deld. Eenige ouden van dagen, die ongeveer 23 jaar op die
fabríek hebben gevverkt, kregen dezer dagen voor hun trou-
vve plichtsbetrachting ... 3 cent per uur afslag. Too wordt
bij den Scheele de dienstijver beloond! Een der arbeiders,
díe de gelukkige bezitter was van een klein kapitaaltje, trok
er uit om voor eigen rekening te gaan vverken, doch de
anderen, die niet in dat geluk deelden, waren verplicht zich
deze vernedering te laten welgevallen, want om bij een an-
der aan den slag te komen, daarvan is hier geen sprake, daar
de hyena's een verbond hebben gesloten om geen personeel
van elkaar aan te nemen, zonder de hooge goedkeuring van
hen die de mannetjes loodst." '~

Het is níet geheel toevallig dat van deze, overigens aan eenzijdigc
bronnen ontleende voorbeelden, drie van de vijf handelen over De
Etna en de eigenaar hiervan Frans Klep. In alle jaargangen van
socialistische periodieken vvaarin berichten uit Breda vverden op-
genomen, vanaf De Volkstribuacr in 1891, wordt dit bedrijf veel-
vuldig genoemd.

Ook over andere ondernemingen en bedrijfjes werden met re-

gelmaat staaltjes van misstanden gemeld, maar 'de Schele' was

toch veruit de meest aangeklaagde. Vanzelfsprekend waren de

berichten eenzijdig, maar de indruk lijkt gerechtvaardigd, dat de

arbeiders het bij De Etna in veel opzichten zvv-aar te verduren
hadden. Het is misschien tekenend, dat er in later jaren, met

name 1908, grote stakingen bij deze ijzergieterij plaatsvonden.Z'

Niet alleen waren de directe verhoudingen tussen patroons en
werklieden over het algemeen paternalistisch, zeker vanuit onze

z'~ De l'rije Socinlist. IS december 1900.
~bj De Toekomst. I ï februari 1906.
Z') Laenen, Van staking en ander verzet lll, in Bredu he rlktie, ~`lll, nr. 3(maart 1983).
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moderne optiek, ook in andere opzichten waren de arbeidsom-
standigheden beroerd: vrouwen- en kinderarbeid, lange arbeids-
duur en lage lonen. Rond 1900 bestond ruwweg een vijfde deel
van de in industrie en nijverheid werkenden nog uit jongens en
meisjes in de leeftijd van 12 tot 16 jaar en vrouwen. Vooral in de
voedings- en genotmiddelensector (met name zoetwaren- en con-
ser~-enindustrie), alsook in de kledingindustrie (m.n. de passe-
menterieën) werkten veel vrouwen.~~ Daarbij bracht de conser-
venindustrie veel huisarbeid met zich mee; juist hier kwam dan
ook veel - verboden - kinderarbeid voor, ook van zeer jonge, nog
schoolgaande kinderen.'y

Extra inkomsten waren voor een gezin vaak broodnodig als
aanvulling op het schamele loon van de man.30 In 1906 verdien-
den bouwvakkers in Breda gemiddeld f 9,- à f 10,- per week,
terwijl nog in 1905 sommige zout- en zeepzieders het met f 7,- à
f 8,- per week moesten stellen. 31 In die tijd werden op de jamfa-
briek jongens en meisjes 'geëxploiteerd' voor f 2, 50 à f 3, 50 per
week.3` Bekend is dat vrouwen in de eerste jaren na de eeuwwis-
seling lonen verdienden die gemiddeld varieerden ~ an f 3,- tot
f 6,- per week.33

Kon men er van rond komen? Het antwoord op deze vraag is
moeilijk te geven. Een vingerwijzing is echter te vinden in enkele
gegevens, die weliswaar net buiten het hier behandelde tijdsbe-
stek vallen en die ook niet op Breda zelf betrekking hebben, maar
die waarschijnlijk toch de Bredase situatie rond 1905 correct re-
presenteren. Bekend is namelijk dat roncl 1910 te 's-Hertogen-
bosch in de voedings- en genotmiddelenbranche gemiddeld tussen
de f 9,- en f 10,- per week verdiend werd, tenvijl tezelfder-
tijd voor een gezin met vijf kinderen als norm liefst f 22,- werd
gesteld.3~` AI kan deze discrepantie níet meer dan een indicatie

~~) GeQevens ontleend aan tabel ín Uoorakkers, t.a.p., 2~1.
`~) t.a.p.. 248-?49.
so) t.a.p.. 2~19-2d~.
j') t.a.p., 293-29~.
;z Ï De l oekontst. li september 1906.
33) Doorakkers, t.a.p.. 301.
3i) t.a.p., 297.
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zijn, het vcrsterkt de conclusie, dat in een gemiddeld arbeidersge-

zin naast het loon van de man de inkomsten van vrouw en kinde-

ren onontbeerlijk waren. Arbeiders die'niet in de stad zelf wcx)n-

den, konden vaak nog enige compensatie vinden in de opbreng-

sten van een lapje grond.;' Dat laatste was trouwens geen geringe

opgave, als men beseft dat de gemiddelde arbeidstijd 11 uur per

dag bedroeg, waarbij meestal in de zomer 12 uur en in de winter

10 uur gewerkt moest worden.;b Underbroken door schafttijden

betekende dat in de tomer dikwijls een arbeidsdag van 's morgens

6 uur tot 's avonds 9 uur. Patroons waren over het algemeen

weínig gevoelig voor het argument dat kortere werktijden ook in

hogere arbeidsprestaties zouden resulteren.3' Door de lonen laag

en de arbeidstijd lang te houden, hoopten zij hun vaak moeilijke

concurrentiepositie te kunnen handhaven. Daarbij gold voor de

ondernemers rond de eeuwwisseling vaak ook nog een 'sociale'

over~~-eging om de werktijden niet te verkorten: velen gingen er

van uit, dat de mindere standen hun vríje tijd niet zim~ol zouden

kunnen besteden. 3s Liever hard en lang werken, dan jeneverdrin-

ken in de kroeg, was een breed aanvaarde opinie.

~ 2. Het orztstaan van vnkorganisaties en de verltouding
tussen kathnlieke, tzeutrale erz socialistisclze bonderi

In de arbeidssituatie rond de eeuwwisseling in Breda, zoals in

de vorige paragraaf geschetst, konden organisaties die zich wilden
inzetten voor de belangen van arbeiders, slechts moeizaam tot
wasdom komen. Het kleinere, ambachtelijke bedrijf overheerste
ín Breda en de ontwikkeling van de industriële nijverheid verliep
er traag,3~ waardoor het aantal geschoolde industriearbeiders be-
trekkelijk gering was. Juist uit deze categorie kwamen elders
veelal de eerste impulsen tot het oprichten van moderne vakorga-

;') t.a.p., 303.
;`'~ t.a.p., 218 e.v.
3i) 6nquëte dnor de staatseommissie 1890. ZittinK 2~ februari 1892, 146, vraa~nr. 3~19
f intercie~~ met E. klep, eigenaar van De Etna ).
'a) Dairakkers, t.a.p.. 2d4.
;9) Van den Eerenbecmt, Ontuikkelir:gslijnex er: srharnierpuiiteu. I 15-116.
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nisaties, dat wil zeggen, bonden die berustten op de idee van een
belangentegenstelling tussen kapitaal en arbeid. In de ambachte-
lijke sector, waar arbeiders zich overigens eerder en meer vere-
nigden, waren meestal gezelligheid en onderlinge steun, met na-
me bij ziekte en dood, de motieven die leidden tot het vormen van
vakorganisaties.

~len kan dus het industrieel klimaat in Breda voor het doen
ontstaan van arbeidersorganisaties zeker ongunstig noemen.
Daarnaast was de houding van de Katholieke Kerk een sterk te-
genwerkende factor, in eerste instantie niet alleen va~r wat be-
treft de socialistische en neutrale bonden, maar aanvankelijk ook
ten aanzien van de katholieke bonden. Nog in 1902 werd in
katholieke arbeiderskringen geklaagd over ondervonden tegen-
werking door de Bredase geestelijkheid.~o Terwijl met de pauselij-
ke encvcliek Rerum Novarum van 1891 juist de weg geopend was
voor de vorming van zelEstandíge, zij het natuurlíjk katholieke
arbeidersorganisaties, duurde het nog geruime tijd alvorens de
lagere katholieke echelons konden (en moesten!) aanvaarden, dat
arbeiders zich onafhankelijk van patroons organiseerden. In het
algemeen mag wel gesteld worden, dat de arbeiders in het zuiden
van Nederland zich relatief laat organiseerden ~' en dat als zij al
tot verenigíng kwamen, dit vooreerst geheel gemodelleerd was op
de leest van de 'oude' ambachtsliedenverenigingen. In het bisdom
Breda kregen de katholieke vakbonden pas in de loop van het
eerste decennium van onze eeuw een meer politieke inslag, dat
wil zeggen, aandacht vtx~r het belang van sociale wetgeving. Hier
speelden echter zeker de 'dreigende' groei en invloed van socialis-
tisch georiënteerde arbeidersorganisaties een rol. Kennelijk was
alleen gezelligheid, zoals bijvoorbeeld in Breda de St. Josephkring
die aan arbeiders probeerde te bieden, niet meer toereikend om
het socia(isme buiten de katholieke gemeenschap te houden.~~

Ondanks allerlei vormen van ernstige tegenwerking ontstonden
er in de jaren rond de eeuwwisseling tientallen bonden die niet

"'j Uoorakkers, t.a.p., 32~.
~~~ t.a.p., 323-325; Vermeulen r.a.p., 202-203; Ruter, a.u.., 170-1ï1.
'Z) VRI. Brok, De verhoudiug openhaar-hijzoruler oruienrijs in Breria, 171.
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katholiek waren, maar die zich hetzij neutraal, hetzij socialistisch
noemden. r11 was hun aanhang, en bijgevolg ook hun kracht, in

veel gevallen gering, het waren er heel wat meer dan uit officiële

verslagen en statistieken blijkt.~3 Evenmin ivaren met name soci-

alistische vakorganisaties verbcxlen en~of geheim, zoals op grond

can wellicht door romantiek ~ekleurde herinneringen wel veron-

dersteld wordt.~~ Dat niet-katholieke vakverenigingen in aantal
zelfs de katholieke veruit overtroffen, blijkt uit tabel 2. Daarin
zijn, gerangschikt naar hun jaar van oprichting, alle vakbonden
opgenomen die in Breda tot en met 190i kortere of langere tijd
hebben bestaan. Vele van de opgesomde bonden werden opgericht
als afdeling van een al bestaande, landelijke vakorganisatie, soms

gaat het om zuiver lokale bonden.
De verenigingen die louter gezelligheid beoogden, zoals de al

genoemde St. Josephkring, zíjn buiten beschouwing gelaten. Ver-

enigingen echter, die op enig tijdstip en op enigerlei wijze er blijk
van gaven als belangenorganisatie op te ( vvillenj treden, zijn ín de
lijst opgenomen, ook al was gezelligheid enlof onderlinge, charita-
tieve ondersteuning de voornaamste activiteit. Hier moet vooral

genoemd worden de R. K. Volksbond, die in de eerste jaren van

zijn bestaan, zeker in Breda, zijn leden feitelijk weinig meer bood

dan aangename, soms leerrijke ontspanning. Niettemin leefde bij

de oprichter, tevens landelijk voorzitter van de Volksbond, ~Vil-

lem Passtoors, toch ook de opvatting, dat arbeiders bepaalde, ei-
gen belangen hadden, zoals bijvoorbeeld een maximum arbeids-

duur, een minimumloon, ongevallenverzekering en pensioen.~')

;'i Doorakkers, t.a.p., die zijn studie cooral Kebasecrd heeft op verslaKen van de Gemeen-
te, de I~amer van Roophandel en de Arbeidsinspectie, alsmede op statistieken van het
CBS, spreekt slechts het (terechtel vermoeden uit, dat het socialisme in Breda sterker was
dan meni~een dacht; over de omvang van die besseginK Keeft hij echter geen concrete
~egevens (zie m.n. 333 33d). Van de neutrale aakcereniKingen seronderstelt Dcxlrakkcrs
dat zij in Breda geen grote rol hebben Respeeld ( 33 ï~; hicr is hij waarschijnlijk misleid door
het ontbreken van gegecens daaromtrent in zijn bronnen.
~;~ Treffend zijn in dit verband de herinnerinRen ~an de bekende Bredase socialist Jan
;~leijvis in een jubileumkrant te zijner ere Sameu op ,11ars, ook aan};ehaald in Doorakkers,
t.a.p., 333-33~, 336. ~i'eliswaar svas de sigarcnmakersbond a~aar ~~Ieij~~is lid can scas rond
19W geheim, maar dít was m.i. slechts tijdelijk, cgl. hexifdstuk V, par. 3, sub a.
"1 Nieuu~e E3redascke Courant, 24 juli 189í, Bredasclze Courant, 25 juli 189í; informatie
can A. Laenen.
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I'abel 2: Oi~erzicht ran rakorganisaties it: Breda thn 190i '~

Taelichrirrg

~`an organisaties die in de kolom 'jaar can oprichtinK zijn aangeduid met ', t~ordt in de
bmnnen het bestaan slechts gesigrmleerd; een expliciete meldinK ~an de oprichting can de
desbetreffende afdelingt~erd in deze ge~allcn dus niet aanKetroffen.
In de kolom ' aard' is bij organisaties die formeel neutraal, maar in de praktijk socialistisch
Reoriënteerd tvaren, de hceede kwalificatie tussen haakjes f;eplaatst.
In de kolom ocerkoepelende organisatie' is aangeKeten, bij tcelke organisatic de afzonder
lijke bonden gedurende kortere of langere tijd traren aangesloten. Het betreft hier:

Bhl'B : B.R. Volksbond ( nr. I I)
EAli~l : Gecombineerde ~1'erkliedenter. Eendracht ~laakt tilacht (ne 3a1
Pat Ned. ~t'erkliedemerFwnd'Patrimonium' i nr. {6j
NAS : Vationaal ,irbeids Secretariaat
1;~'V : ~'ederlandsch Verlwnd t-an Vakt~ereeniQinQen

In het chronoloKische ocerzicht zijn de namen ~ an de eerste drie organisaties gecursi~eerd.
Dit geldt ook ~twr een andere o~erkocptlende organisatie, de Bredasche Bestuurdersbcmd
i nr. 61 i: het is onbekend ~aelke bonden hicrbij ~caren aangesloten.

naam

z~
~..

~i' :.

i
.. ~ opmcrkingen

T~ pografem er.
lloor Eendracht t'Laam lerlwnden 183i neu E~I~I

Alg. `ed. Tvpografenbond ai 1866 ncu - unthonden wsch. 186ï
bl 189{ socl ;V:~S ontb. 1900, heropr. 1902,

neu E:~IM? untb. 190{

Timmerliedemer.
Orde en i~latigheid' 1876 ncu Ei`1~1

tied. ~'er. van Spoortcegamb[enaren 1891 `
189i neu ~~cwrloper r~an nr. 25

Bond van Ned. C)ndenvijzers 1891 neu
(soc)

PTT beambtencer. Plicht en Rame-
raadschap', aangesl. bij de `ed. Bond
t~an Post- en TeLbeambtem.er. 'De 1892 neu
Post' (sucl

Spaincegrer.'Steeds Voortcaarts' 1893' soc `~AS wsch. t 1900 ontb.

a`') Deze lijst is opKsteld in samemcerking met .~1. Laenen. De Kegevens zijn vrijwel alle
ontleend aan: berichten in dag- en ceeekbladen; Statistiek der arbeidersrereenigbrgen 1 189~1);
Chrdercek naar de geschiedenis en u~erk:aanrheid der rakrereenigittgen 1 1896 ); Bijdragen tot de
statistiek ran Nederland, I-11 ~ 1905-1907).
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~eno1K tabcl 2

na~m

8. `ed. i Int i Sigarenmakerr cn
Tabaksbewerkersbcmd

9. ~letsclaars- en stukadtwrs~~er.
~1'ij helpen elkander'

l0. Alg. Ned. tllctaalbewerkersbund

I 1. R.1~. 1 olksh-~iiJ

12. Lederbe~cerkcrster.
S[. Crispijn'

13. R.h. Houtbe~~erkersver.
St. Joseph'

x -.-~, --
c '

~ ~ Y N
s:~ ~

- á~ ~ ~ „ ~ opmerkingen

1893 soc `,~Si I!399-19(l0 geheime aFde-
`~'~' ling

1895 neu l ~I~I

189) neul
scx ;``1S

1895 rk E~1~1 korte tijd bij EAli~l aan-
geslotcn

189ï? rk RFl'B t~txirt~ctting van gelijk-
namig xilde, opger. 18i6

ook genoemd als R.1~.
189~ rk Rli~'B ~ immerliedenfwnd en als

Timmergilde St. Joseph

I~i. Anti-Sociaal I)emocratische ser. van
Spair~segpersoneel'Recht en Plicht' 1895 rk

I5. R.f~. (;alk- en Steenbewerkersbond
St. Petrus' I895 rk RI~~ B

I6- R.1~. Rletaalbesccrkers Ver.'St. Eloy' 189i rk RK~'B

lï. Ver. ~an kantoorbedienden in Breda
en omgecing 1896 neu

nok 1896 als oprich[ings-
jaar genoemd.

~~anaf 1897 voortgezet als
n r. 22

18. R.[í. Bond van Passementswerkers 1896 rk RR~'B aik: R.fi. Passement- en
Barduurdersgilde

19. R.h.Behangers-enSchildersbond 1896 rk KI;~'B

20. Ver. can Kommiezen bij s Rijks
Belastingen in tiederland 1896 neu

2L Alg. Ned. Timmerliedenlwnd 1896 neu

22. Nat. Bond van Handels- en kantcar-
bedienden

23. ,llg. ~leubelmakersámd

24. Alg. ` ed. Barbiers- en happers-
bediendenbond

25. `ed. ~er. van Spnor- en Tramsceg-
personeel

isoc) NAS afd. wsch. I898 ontb.

roor[[e[ting ~~an nr. I ï
189ï neu ontb. 190i

I89i neu
(socl 1A5 afd. 1900 ontb.

1898 neu ontbonden~

1898 ncu vaatzetting van nr. ~1
1902 neu E~I~1 ontb. 1903
I90i soc ~i`'V
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vervolg tabel 2

~ ~~
c.~ ~~
i L ~ ~.9 Y C
A ~ V ~naam ~ .. ~ S ~ opmerkingen

26. Typografen Ver. 'De Ratholieke Pers' 1698 rk RR~'B

27. Timmerliedenrer.
Door Eendracht saam Verbonden' 1898 neu?

28. Suikenverkersgilde 'St. I`icolaas' 1899 rk RI;VB
29. tieutrale kcek-, banketbakkers-,

chocolade en suikenverkersver.
Onderling Belang' 1899 neu

30. Werklicdencer. váír
Kamcraadschap zij ons dcel' 1900'

mogelijk voorloper van
Ei~l~l ~nr. 3~i

31. Alg. tied. Rleermakersbund 1900' neu~ wcllicht voortgezet als
nr. 3i

32. Losse werkliedrncer.
Kardinaal iilanning' 1901 rk R6~''B

33. Tabaks- en Sigarenlxwerkers-Ver.
St. Liduina'

3i. Gecornbineerde W'erkliedenver.
Enrdraeht iblaakt ~Llacht'

ouk: `ed. R.1~. Tabaks-
1901 rk RI:~B be~cerkersbond

1901` neu
3i. [íleermakersver. De Eendracht

36. Schildersgezellemet. 'Ons Belang'

1902" neu EAli~l ~~-ellicht vour[zettíng
can nr. 31

1902 ncu F~IAI misschien voortgetet als
nr. -V9

37. ,qlg. Ned. Rijkswerkliedenbond 1902 neu
38. Bond van Staatsspoonvegpersoneel 1903 neu
39. Bond van Bakkersknechten 1903 rk? R6~'B~
d0. Handelsreizigersver. 'De Eendracht' 1903 neu heropgericht 1907

41. R.K. Ver. van Spoor en Tramweg-
personeel'St. Joseph' 190~V rk Rhb'B afd. van het 1ied. R.t:.

Secr. van S 8c T personeel
St. Raphaël' te Tilburg

~i2. Bond ~an Tcchnici 1903 neu

i3. R.h. Handeli-, hantoor-. en Win-
kelbediendenhond 190~t rk

a4. Behangersvereeniging 190~F neu opgericht diw~r untri n~Jcn
leden R.Ik- ~~ulk~lr~nrl

~15. Chr. Behangers-. Stoffeerders- en
Beddenmakersbond

~16. 1ed. Werkliedemerbond
'Patrimonittm'

1905 prot Pat~

190i prot
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vervolg tabel 2

n:~nrn

-~
~~
~~x .v.

.Y C

U ,~,~(

ó `c opmerkingen

~7. Federatic can Sigarenmakers en
7abaksbc~serkcrs

38. Ned. Vcr. van Cacao-. Chocoladc-
en Suikerbetverkers, óoek- en Ban-
kctbakkers

39. Ned. Schildersgeullenámd

50. Bond van Ned. Gcmeentesverklicden

il. R.K. Gemeentewerkliedencer.
St. Laurentius'

1905' suc N,1S sssch. geen echtc afdcling

1906 socl
ncu

Gevestigd te .~lmsterdam
(vgl. nr. 53)

1906 soc NVV ook: Schildersgezellenver.
Eendrachtitlaakti~lacht',

wellicht voortzetting can
nr. 36

1906 soc NV~

I906 rk RKVB aanvankelijk 'St. Leonar-
dus'

52. Ned. Behangers-. Stoffeerders- en
Beddenmakerslwnd 1906' neu poging afd. op te richten

i3. Bond can hak-. Banket-, Choco-
lade- en Suikerbesverkers 1906' neu? Gevestigd te Rotterdam

(vgl. nr. ~{8)

5~. Alg. Ned. Bierbrouwersgezellen-
bond 1906' neu? bestaan afd. nvijfelachtig

55. R.1~. I~leermakersvereeniging 1906` rk RKVB

56. Bond van Beambten bij de Gecan
genissen, Rijksopvoedingsgestichten
en Rijksvverkinrichtíngen 19ob` neu?

57. Bredasche Kellnersver.
Door Iíameraadschap Verlwnden' 1906` neu?

58. ~leubelmakerseer.
'Eendracht illaakt i~lacht' 1906` neu? Ei~l~l?

59. Opperliedenver. 'Viribus Unitis' 19ob` neu?

60. Ned. Bakkersgezellenbond 1907` soc NW bestaan afdeling onzeker,
~csch. van de personeels-
ver. coiiperatie

61. Bredasche Bestuurdersborui 190ï soc

62. Ned. Bond van Confectiebedicnden 1907 neu?
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Hoewel incidenteel, toonde ook de Volksbond te Breda metter-
daad iets ten gunste van die belangen te willen ondernemen,
getuige vooral het reeds genoemde initiatief tot de oprichting van
de I:amers van C1rbeid alsmede zijn adres aan de gemeenteraad in
1906 inzake lonen en arbeidsduur.~`' Op grond hiervan kan de
R. K. Volksbond als een echte vakorganisatie gekwalificeerd wor-
den, ook al wenste hij daarbij slechts in volledige harmonie met
werkgevers en overheid te verkeren. Ook de zogenoemde vakafde-
lingen of onderbonden van de Volksbond zijn elk apart in het
overzicht opgenomen, hoewel zij zich waarschijnlijk vaak beperk-
ten tot bevordering van ontspanníng en geestelijke ontwikkeling
van de aangesloten vaklieden, en strikt materiële belangenbehar-
tiging aan de Volksbond overlieten.~s Op grond van naamsover-
eenkomst ligt het voor de hand te veronderstellen, dat vele van
deze onderbonden voortzettingen waren van al langer bestaande
'gilden'. `~y

Het wezenlijke verschil tussen enerzijds de R.K.Volksbond en
zijn onderbonden, en anderzijds de neutrale en de socialistische
arbeidersorganisaties was, dat laatstgenoemde erkenden dat de
belangen van de arbeiders tegenover die der patroons stonden.
Geheel scherp is dit onderscheid niet, met name omdat er onder
de neutrale bonden, vooral de al wat langer bestaande, nogal wat
waren die verre van strijdlustig waren en slechts in volkomen
harmonie met de patroons omgingen.'t' De katholieke bonden
stelden zich echter niet alleen onder een schutspatroon, maar
onderwierpen zich nor~naliter ook feitelijk aan het gezag der
Kerk. Daarentegen was het uitgangspunt van de neutrale en soci-

~') Gemeenteraadsnotulen 1906, ~.
'"j Bij metaalbe~s~erkersbond 'St. Elu~~' ~sordt in Bijdragera tot de swtistiek, ll, 6, expliciet
vermeld dat andere aanKelegenheden inzake arbeidsduur en lonen in eerste instantie de
R.k. Volksbond aany,ingen. Dezelfde bron, ï, meldt daarenteKen als dcelstellinK san de
R.K. Sigarenmakers~ec 'St. Liduina' o.a. het handha~en en ~~erbeteren ean de lonen. Ue
R.1;. Gemeenteeverkliedencec 'St. Laurentius' leek zich ook met lonen en andere werklie-
denbelangen bezig te houden, onafhankelijk van de R. h. Volksbond, getuiKc een adres can
de betreffende vereniging aan de Gemeenteraad in 1907, Verslag Gemeente Breila 190; , 77.
ayj Informatie van A. Laenen.
'o) Typografemer. 'Door Eendracht t' "l.aam Verbonden' had patroons als ereleden iZie
het artikel can De Lepper ocer deze t~ereniging, 132-136), ten~-ijl burgemeester Guljé
beschermheer ~tias san de Timmerliedemer. Orde en `latigheid.
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alistische bonden, dat hun organisaties berustten op onderlinge

solidariteit der arbeiders en dat veranderingen ten gunste van de
arbeidersklasse op deze basis moest worden nagestreefd. Dit ver-
eiste zelEbewustheid, alsmede inzicht in de maatschappelijke or-
dening en de daaruit voortvloeiende gebreken. In het katholieke
kamp was men waarschijnlijk meer bereid zich te verlaten op de
(geestelijke) leiding. Typerend is in dit verband, dat uit socialisti-
sche kringen in Breda nog al eens de klacht opklonk dat men aan
katholieke zijde nooit wenste te discussiëren, noch op vergaderin-

gen van de tegenpartij, noch in eigen bijeenkomsten.'~

In wezen was het ontstaan van de katholieke, de neutrale en de

socialistische arbeidersorganisaties een reactie op de 'sociale

kwestie' die het eind van de negentiende eeuw beheerste. In
hoofdlijn kan men de verschillen tussen deze drie stromingen als
volgt samenvatten. De socialisten propageerden een 'vlucht naar
voren': zij wilden een nieuwe maatschappij. Hiertegenover ston-
den de katholieken (en ook de protestanten) die uiteindelijk terug-
grepen op de 'oude' standenmaatschappij, waarin niet de ratio,
maar de religie leidraad voor het handelen is: een 'vlucht naar

achteren'. Tenslotte was er de progressief-liberale reactie, een

neutrale opstelling tegenover zowel katholicisme als socíalisme en
waarin het accent lag op bestrijding van de nadelen van de kapita-
listische maatschappij.''-

De R.h.Volksbond, en daarmede zijn afdeling in Breda, was
voor alles anti-socialistisch.53 Deze was in feite ook opgericht om
de katholieke arbeider een beschermend alternatief te bieden voor
de socialistische en de nogal eens rood besmette neutrale bonden.
Het tot stand komen van katholieke vakorganisaties was dan ook
vaak meer een reactie op initiatieven in het andere kamp, dan dat
zij het gevolg waren van een positíef wilsbesluit. In het overzicht
van vakorganisaties kan men zien, dat de onderbonden van de
R. K. Volksbond in Breda vaak tot stand kwamen, nadat er een
neutrale of socialistische bond was opgericht. Zeer treffend is

'~ ~ Bijc. De 7 oekorust. 10 oktober 1903; De Volkstribziura, 17 en 2-1 okrober 1896.
'-) ~'an Tijn, I~oorlopige uotities, I~I-I~!?.
i3j Informatie ~~an ~l. Laenen.
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bijvoorbeeld dat in 1906 een r.k. bond van gemeente~tierklieden
tot stand kwam binnen twee maanden, nadat met aanzienlijk
succes in Breda een afdeling van de socialistische Bond van Ne-
derlandsche Gemeentewerklieden was gesticht.'~`

De verhouding tussen katholieke en neutrale vakorganisaties
~~'as vaak ambivalent. Over het algemeen werden de neutrale
bonden minder fel bestreden en ontstond soms zelfs een vorm van
samenwerking. Zo was de R. K. Volksbond in 1901 zelfs enige tijd
aangesloten ( !) bij de Gecombineerde Werkliedem-ereeniging
Eendracht l~laakt iVlacht." Toch werd nog voor het eind van het
jaar dit contact weer verbroken door de Volksbond, op aanraden
van het hoofdbestuur.ió

Het besef won veld dat verscheidene, zich neutraal noemende
bonden ' rode' sympathieën hadden. In een pamflet uit hetzelfde
jaar 1901, uítgaande van de R. K. Volksbond-Breda, werd zowel
tegen socialistische als tegen neutrale werkliedenverenigingen ge-
waarschuwd: " Neutrale vereenigingen ontaarden meestal vrij
spoedig in socialistische"." Waar in deze studie de interesse in de
eerste plaats uitgaat naar socialistische organisaties, zal deze ver-
houding tussen katholieke en neutrale vakbonden niet verder uit-
gediept worden.

De overeenkomst die neutrale en socialistische vakorganisaties
deed onderscheiden van de katholieke, was de op onderlinge soli-
dariteit van de arbeiders gestoelde belangenstrijd. Ook al was er
in Breda een aantal uiterst gematigde neutrale verenigingen,'s de
serviliteit zoals van de katholieke arbeiders ~~~as minder vanzelf-
sprekend. Namen als 'Ons Belang' en ' Eendracht ~'Iaakt Nlacht'
wijzen op een wat strijdlustiger houding. Een complicatie, die ook
de vaststelling van de aard der bonden in het overzicht bemoeilijkt
heeft, was dat nogal wat bonden zich neutraal noemden, maar op

s;j Bond van Ned. Gemeenteuerklieden, afd. Breda, opgericht 9 september 1906, De
Genteer:teu~erktnan, 29 september 1906. R.li. Gemeente~cerkliedemer. St. Laurentius',
opgericht i novembrr 1906, Dagblad rau ilbord-Brabaut, 6 nocember 1906.ss) Bredasehe Courant, 10 maart 1901.
sbj Daghlad t~an Noord Brabant, 8 januari 1902.
s'j Informatie ~~an A. Laenen, ondeend aan GAB, dossier mr. H.J.~V. Pelster.ssj Vgl. nout i0.
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enigerlei wijze ( ideëel, organísatorisch, personeel) met de socia-
listische beweging in haar politieke vorm verbonden cvaren. Deze
formele neutraliteit was in niet onbelangrijke mate het gevolg van
de scheiding die zich in het begin van de jaren negentig tussen
vakbeweging en politieke beweging had voltrokken.'y Tot dan
waren niet-religieuze vakorganisaties veelal rechtstreeks bij de
SDB aangesloten. In 1893 werd echter het NAS opgericht als een
bevestiging van de tendens bij vakbonden tot neutraliteit, dat wil
zeggen, onafhankelijkheid van het politieke socíalisme. Ook al
bleef de band met het socialisme vaak zeer nauw, met name
omdat de leiders van de bonden dikwijls onbetwist socialisten
waren, bewust probeerden vele bonden algemeen en neutraal te
zijn, onafhankelijk van politiek en religie.bo

Van de zich neutraal noemende vakverenigingen in Breda was,
voor zover te taxeren, waarschijnlijk de helft 'rood besmet'. Socia-
listische invloeden in neutrale bonden kwamen vooral voor in
bonden die aangesloten vt~aren bij een landelijke vakorganisatie.
Die invloed mag men althans vermoeden in gevallen, waar een
vakorganisatie bij het NAS was aangesloten of zich in I906 of
later bij het NVV aansloot. Een deel van de neutrale bonden was
zuiver lokaal. Deze echt Bredase verenigingen waren niet-socía-
listisch en, zoals we al zagen, zelfs vaak zeer gematigd en ordelie-

vend. Dat gold in wezen ook voor de Gecombineerde Werklieden-
vereeniging Eendracht 1~~laakt Nlacht. Zo klonk in 1902 het ver-
wijt dat deze vereniging de lonen in feite drukte en dat zij juist
door haar lagere contributies, de aansluiting van Bredase arbei-
ders bij 'degelijke' landelijke organisaties in de weg stond.ó1 `1n-
derzijds moet vermeld worden dat Eendracht N'laakt Macht in
datzelfde jaar een grote textielstaking in Enschedé financieel
steunde met een bedrag van f 50,- 6z en dat zij de bekende
Rotterdamse socialist en vakbondsman Hendrik Spiekman voor

i9) Van der i~9eer. (~ zoek rwar een duurz~rme rerbintenis. 19~.
6"~ Van Tijn, De sociale beu~egingen, 299-300.
61 ) De Toekomst, 10 mei 1902.
eZ~ t.a.p., 26 februari 1902.
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een lezing uitnodigde.~3 Voorts is opmerkelijk, dat de secretaris
van de Gecombineerde Werkliedenvereeniging, Johan Vissers,ó~
in het voorjaar van 1903 optrad als voorzitter van het plaatselijke
Comité van Verweer, een comité van onmiskenbaar socialistische
aard.b'

Deze Vissers, boekbinder bij de Bredase drukkerij Broese, was
de eerste werkman in Breda die, in 1900, in de Gemeenteraad
werd gekozen, nadat hij kandidaat was gesteld door onder andere
de R. K. Volksbond. bb Het is moeilijk de politieke positie van Vis-
sers in de plaatselijke arbeiderswereld precies vast te stellen. Zo is
er sprake van, dat hij lid was van de neutrale, meer gematigde
typografenvereniging 'Door Eendracht t'Zaam Verbonden',6i ter-
wijl hij anderzijds genoemd wordt als secretaris van de afdeling
Breda van de eveneens neutrale, maar toch socialistisch georiën-
teerde Alg. Ned. Typografenbond.es Ook zijn rol in het Comité
van Verweer ten tijde van de spoorwegstaking in 1903 (zie hoofd-
stuk III, par. 2, sub b), duidt erop dat Vissers met socialisten, en
zelfs anarchisten, kon en wilde samenw~erken. In ieder geval zag
men hem in deze kringen niet als een "socialistenvreter".~y

Uit het overzicht van vakorganisaties blijkt, dat de neutrale of
althans zich zo noemende verenigingen in Breda in de meerder-
heid waren. Het aantal echt socialistische bonden was naar ver-
houding steeds betrekkelijk gering, ter~-vijl de katholieke vakorga-
nisaties in de loop der jaren zich in een toenemend aantal vakge-
bieden wisten te vestigen. 1~~1aar nog in 190ï, zo is uit het over-
zicht af te leiden, was van de in totaal ongeveer vijftig vakorgani-
saties in Breda zeker een dertigtal niet-katholiek. Zelfs in de jaren
na 190ï wisten de katholieke arbeidersorganisaties de overige

63) t a p 3 december 1902. Getuíge het Dagblad ran i~'oord-Brabara, 11-12 januari 1903 en
de Bredasche Co:aarrt, 25 januari 1903 ~r-erd de lezing in katholieke kring opgecat als
socialistische propaganda onder neutrale ~lag.
~) Bredasche Co:vara, 3 december 1902.
`") Zie hfdst.lll, par. 2, sub b.
~j De Vrije Socialist, 1~1 november 1900.
`'') De Lepper, De Bredase Typografenvereniging'Door Eendracht t'Zaam Verbonden', in
Jaarboek De Oranjeboorrr ?iXlll, l~}7.
6a) De Vrije Soeialist, 24 maart 1903.
by) De Toekomst, 10 mei 1902.
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kwantitatief nauwelijks te overtreffen.'~ Vermeldenswaard is
hier ook het aantal niet-katholieke bonden in 1902. In dat jaar
zou namelijk een geestelijke hebben be~weerd, dat er in Breda
helemaal geeu socialísten waren, waarna uit een onderzoek van
een bestuurder van de plaatselijke R.k.Volksbond bleek, dat men
van socialistische verenigingen en hun leden wel een lijst "ter
grt~tte van een tafelblad" kon opmaken.'t Als men uitgaat van de
veronderstelling, dat de onderzoeker ook de neutrale bonden op de.
lijst zette, dan kan uit het eerder gegeven overzicht geconclu-
deerd worden, dat er een vijftiental verenigingen op moet hebben
gestaan. Daarnaast kwamen ongetwijfeld de Vrije Socialisten
Vereeniging en een aantal SDAP-leden (de afdeling bestond toen
niet) op de lijst voor.

Over de ledentallen van de toenmalige vakorganisaties in Breda
bestaat veel onzekerheid, met alle consequenties vandien voor een
kwantitatieve vergelijking van de katholieke, de neutrale en de
socialistische bonden. Van de meeste organisaties is niet meer dan
een enkel getal te achterhalen. Vooral over de periode van voor

1900 zijn ledencijfers zeldzaam. De minste problemen in dezen

levert de R.I;. Volksbond: hiervan kunnen we het aantal leden

veilig op zo'n 350 à-,}00 stellen, al zijn onderbonden inbegrepen. iz
Van de andere richtingen zijn slechts in enkele gevallen cijfers

over een reeks van jaren bekend. We noemen: Timmerliedenver-
eeniging Orde en Nlatigheid (nr. 3) met gemiddeld ruim honderd

'~) Uit de tabel in Doorakkers, t.a.p., 290-291, blijkt dat in dejaren 1918-1920 het aantal
als neutraal of socialistisch te beschou~cen ~~erenigingen slechts iets minder dan de helft
can het totaal bedroeg. Hct Iedental ~an deze bonden, zo blijkt uit dezelfde tabel, bedroeg
echter, ruwHeg, Il3 deel van het totaal aantal georganiseerden.
'~) ~'enneulen, t.a.p., 203.
") Bredasche Courant, 2-Ijuli 189i: 3i01eden.
Dagblad ran ~~oord- Brabant. 12 j u li 1900: ~00 leden .
uiem 22 en 25juli 1905: ~OD leden.
Notulen R.h. ~'olksbond d.d. 23 april 190-I: f-1501eden.
idem d.d. 3 oktober 1905: 300 Ifden.
lle gege~~ens uit de notulen van de R.[;. ~'olksbond zijn ontleend aan informatie ~an .-1.
Laenen. Opmerkelijk maR het ~corden genoemd dat het ledental can de R. h. ~'olksbond in
het socialistische kamp ~~eel hoker ~cerd Keschat, nl. op zo'n 800 à 900. Ue Fakkel 26 juni
1902.
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leden, de rllgemeene Nederlandsche Typografen Bond (nr. 2) met
slechts enkele leden, de afdeling van De Post (nr. 6) met ruwweg
vijftig leden en de Rijkswerkliedenbond (nr. 37) met tegen de
veertig leden.i3 Voor het overige zijn gegevens incidenteel, al is
voor de meeste bonden toch wel over een of enkele jaren een cijfer
bekend. Hieruit blijkt dan dat de neutrale, en vooral de socialisti-
sche bonden vaak niet meer dan een handjevol leden hadden,
soms enkele tientallen en slechts ín een enkel geval meer dan
vijftig.'~

A1 die spaarzaam beschikbare gegevens bij elkaar gebracht,
maken voor de periode 1900-1907 toch enige vergelijking tussen de
belangrijkste organisaties mogelijk, zij het met zeer veel voorbe-
houd. Allereerst dient men de veronderstelling te aanvaarden, dat
soms een cijfer uit één enkel jaar de gehele periode van -~ 1900-
1907 kan representeren. Voorts zijn in het kader van de vergelij-
king voorzichtigheidshalve de (voornamelijk neutrale) bonden van
hoofdarbeiders buiten beschouwing gelaten, zoals die der belas-
tingkommiezen, kantoorbedíenden, handelsreizigers en technici.
Hetzelfde geldt voor de spoonvegbonden vanwege de sterke fluc-
tuaties in hun ledentallen ten gevolge van de spoorwegstaking in
1903.

Met deze voorbehouden in acht genomen, kan een globale in-
druk worden gegeven van het ledental van een belangrijk deel der
neutrale en socialistische vakbonden in Breda tijdens de eerste
jaren na de eeuwwisseling. Afgerond zijn deze ramingen opgeno-
men in tabel 3.

"j Bijdragen tot de statistiek, I1, 6-9.
"j Deze schattingen zijn Rebaseerd op (veelal terloopse) cermeldingen in dis~erse kranten-
berichten en op de s'erder in noot ~6 Renoemde bronnen.
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Tabel 3: Gloh~rlc~ rr7nrrrr,~ rern lerterztalleu van r:eactrale err sdciulistische uakorganisrr

ties irr lire~ia f900-190' "

Naam aard schatting gemiddeld
a~uit.~l lcden

I. TcEx~~;rafcm~er.

U~xir I~cndracht t'Laam ~'erbondcn~ ncu á0

2. Alg. Ned. Ty}wgrafenbond neu 5

3. Timmerliedenver. ' Orde en ~latigheid' neu 100

6. PTT beambtenver.
'Plicht en Kameraadschap' neu i0

(socj

8. Ned. ! [nt. i 5i~,arenmakers- en Tabaks-
be~~~~rkcrsbond soc 20

9. i~~letselaars- en stukada~rsver.
'Wij helpen e]kander' neu 50

10. Alg. Ned. i~letaalbewerkersbond neulsoc 10

29. Neutrale koek-, banketbakkers-, choco-
lade- en suikenverkersver. 'Onderling
Belang' neu 15

36. Schildersgezellenver. 'Ons Belang~ neu ~0

37. Alg. Ned. Rijkswerkliedenbond neu 35

-F4. Behangersvereeniging

~7. Federatie van Sigarenmakers en Ta-

neu 5

baksbewerkers soc ~

48. Ned. Ver. van Cacao-, Chocolade- en
Suikerbewerkers, Koek- en Banket-
bakkers soclneu 25

SO Bond van Ned. Gemeenteti~~erklieden soc 50

TOTA~L -150

's) Zie noot i-1.
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Het is aannemelijk op grond van tabel 3, enige marges in acht
genomen, dat het totale aantal leden van neutrale en socialisti-
sche bonden in de eerste jaren na 1900 zo'n ~F00 à 500 bedroeg,
waarvan een 100 à 150 tot het laatstgenoemde type kan worden
gerekend. Dit zou dan tot de (andermaal: voorzichtige) conclusie
kunnen leiden, dat de omvang van de neutrale en socialistische
vakorganisaties tezamen ín de eerste jaren van deze eeuw mini-
maal even groot was als die van het katholieke blok, wellicht zelfs
iets groter. Hier dient men wel te bedenken, dat een typische
Kooms Katholieke gezelligheidsvereniging als de St. Josephkring
nog groter was; bijvoorbeeld zouden er in 1906 ~~~el ~73 leden zijn
geweest.'~ Bovendien komt deze kwantitatieve schattíng der on-
derlinge verhoudingen pas in het juiste perspectief te staan, in
het besef dat cvaarschijnlijk niet meer dan een derde deel van alle
arbeiders in Breda en directe omgeving aangesloten was bij een
vakorganisatie."

Het resultaat van de hier betrachte poging om tot een globale
vergelijking te komen tussen het katholieke en het niet-katholieke
blok, heeft betekenis als referentiepunt voor de bestudering van
latere onti~~ikkelingen. 149en kan dan bijvoorbeeld vaststellen, dat
vlak na de Eerste VVereldoorlog de neutrale en socialistische bon-
den, grof geschat, niet meer dan een derde deel der georganiseer-
de arbeiders aan zich wisten te binden.'s N1et andere woorden: de
katholieke bonden slaagden erin terreinwinst te boeken in de
periode 1905-]920. Deze ontwikkeling bevestigt de veronderstel-
ling dat, ook in Breda, de katholieke zuil eerst geleidelijk werd
opgebouwd en dat in de beginjaren rond en vlak na 1900 neutrale
en - in mindere mate - socialistische bonden nog een voorname,
gelijkwaardige positie innamen.

'`') De Lepper, t.a.p., 1~6.
'-1 Totaal aantal georKaníseerden volgens sehattin{;:
N.K. Volksbond: ;S0
`eutrale en socialistische twnden: :}50
Totaal: gpp
Het Remiddelde aantal arbeiders over 1901-1907 in Breda e.o. colKens Staat III in Doorak-
kers, t.a.p.. ZI I, bedrceg t Z~oo.
'~) Vgl. noot 70.
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~ 3. Socicrlistische vakbonden

Hiervoor is gebleken, dat het aantal socialistische vakorganisa-

ties in Breda rond 1900 relatief gering was. Toch was hun aamve-

zigheid niet zonder betekenis. llat zij gevreesd werden, bleek al

uit de reacties van katholieke zijde. In deze paragraaf 4vordt ter

illustratie kort ingegaan op de activiteiten van enkele socialisti-

sche bonden in Breda. Daaraan voorafgaand moet de hooFdlijn van

hun ontwikkeling onder de aandacht worden gebracht.

Zoals reeds vermeld, deed zich in het begin van de jaren negen-

tig in de Nederlandse socialistische beweging een scheiding voor

tussen de politieke arm (i.c. de SDB) en de vakverenigingen.

Deze scheiding was allereerst functioneel, zeker niet ideëel.

Enerzijds berustte zij op de idee, dat vakorganisaties en hun leden

specifieke belangen hadden, zoals loonsverhoging en arbeidstijd-

verkorting. Anderzijds kwam in die scheiding de (potentiële) be-

tekenis van de vakverenigingen voor de verwezenlijking van het

socialisme tot uitdrukking. In de eerste opvatting werd uitgegaan

van algemene en neutrale vakverenigingen, in de tweede opvatdng

stond het zgn. syndicalisme centraal, dat wil zeggen, de idee dat

juist via vakbondsstrijd (werkstakingj het socialisme naderbij ge-

bracht moest (en kon) worden. Het Nr1S werd in 1893 eigenlijk

opgericht vanuit de eerste opvatting, maar ontwikkelde zích al-

lengs in de richting van de tweede.'y Deze ontwikkeling werd

versterkt, doordat de anarchisten die zich na 1897 onder leiding

van Domela Nieuwenhuis zelfstandig manifesteerden, in de prak-

tijk dit syndicalisme steunden, ondanks kritiek op de 'georgani-

seerde machtsvorming' van het NAS.s" Ue vrije socialisten in

Breda gaven bijvoorbeeld telkenmale blijk van hun sympathie voor

de 'onafhankelijke vakorganisatie', dat wil zeggen, voor (NAS-)-

bonden die zich inzetten voor zelfstandige arbeidersstrijd, onaf-

hankelijk van politieke bewegingen (i.c. de SDAP!).~t

"'j l'RI. Riiter, a.ic., 9i, inzake de opsattingen ran ~'AS-voorman Chr. Cornelissen.

do) Vgl. Harmsen en Reinalda, 1-oor rle bei~rijding ran de arbeiá, 69-70.

a' J Dit komt met name tot uitdrukking in de kritiek op de sociaal-democratisch Reoriën-

teerde vakaereniKinken, zoals vencoord in de correspondenties uit Breda in De Toekomst,

bijc, 16 april 190i, en in Ue 1'rije Socialist, bijc. I ï maart 1900.
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Ondanks het syndicalistisch-anarchistische, en dus ook socia-
listische karakter van het NAS, presenteerden zijn bonden zich
meestal als neutraal. Treffend was in dit verband de oprichtings-
vergadering van een Bredase afdeling van de Algemeene Neder-
landsche Timmerliedenbond in oktober 1896. Als spreker trad op
hoofdbestuurder Wolfswinkel uít Amsterdam. Deze benadrukte
niet alleen het neutrale karakter van zijn bond (socíalisten en
níet-socialisten, katholieken en protestanten konden er volgens
hem lid van worden), maar roemde zelfs de natíonale driekleur en
"onze geliefde koningin".s~ Het heeft er alle schijn van, dat de
Amsterdamse spreker zeker met laatstgenoemde uitspraak ook de
meest gematigde Brabantse arbeider vertrouwen wilde inboe-
zemen.

Het NAS was eigenlijk nooit echt sterk vertegenwoordigd in
Breda. Afdelingen van aangesloten bonden leidden dikwijls
slechts een kortstondig bestaan (vgl. nrs. 21, 23 en ~}7 van eerder
gegeven overzícht) en waar ze wel redelijk vaste voet hadden
weten te verkrijgen, trad juist de moederbond uit het NAS (nr. 7)
en~of ontwikkelde zich in sociaal-democratische richting
(NVV~SDAP) (nrs. 2 en 8). Het ís niet ver~~~onderlijk, dat er dan
ook nooit een PAS (Plaatselijk Arbeids Secretariaat) tot stand
kwam. Zo'n lokale replica van het NAS was er bijvoorbeeld wel in
Den Bosch.a3 Overeenkomstig de landelijke tendens, werden in
socialistisch Breda de NAS-bonden geleidelijk overvleugeld door
sociaal-democratisch georiënteerde bonden, de zgn. 'moderne'
bonden.

Kenmerkend voor de 'moderne' bonden, die zich vanaf 1906 in
het NVV verenigden, was hun streven een hechte, disciplinaire
organisatie op te bouwen, met bezoldigde bestuurders en een goed
gevulde weerstandskas (t.b.v. stakingen).a~` Nog afgezien van be-
denkingen tegen de hoge contributies die dit met zich meebracht,
koesterden de NAS-bonden het bezwaar dat een dergelijk streven
de directe, op algehele solidariteit steunende arbeidersstrijd zou

~Z) Bredasche Cournnt, 22 oktober 1896; ~ gl. Recht roor Allen, 25 oktober 1896.
S3) Franssen. De Bossche arbeider, 580.
B~j De Jong Edz., Om de plaats ran de arbeul, 60.
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ondergraven. Daarentegen zouden volg~ns de 'mcxjcrne' bcmden

de arbeiders een sterk georganiseerd f~ont moeten vormen tegen-

over patrcx~ns én overheid, waardoor ecn geleidelijke verbetering

van de arbeidstoestanden tot stand zou kunnen komen.~`' Dit slcx~t

natuurlijk perfect aan op de vcx~rkcur die in de SU~1P gestalte

kreeg, namelijk de ~veg van de parlementaire hervorming en het

wekt dan ook geen verbazing dat de aanzet tot de 'm~xlerne' bon-

den uit de SD,1P kwam. In deze kringen wilde men het verb~~nd

tussen politieke en econornische actie principieel vasthouden. ~"'
lt)eliswaar zouden de politieke partij (Sll~1P), de vakbeweging

alsook de cociperatie auton~xlm zijn, maar zij zouden tevens op

elkaar moeten steunen. Voor de partij wss met name de taak

weggelegd langs parlementaire weg te strijden vvUr sociale- en

arbeidswetgeving.`~' In feite, zo zou men kunnen concluderen,

was in deze visie de vakbeweging een grcx~t, dreigend machtsblok,

dat kracht kon bijzetten aan de primaire strijd van de sociaal-
democratische beweging: de parlementaire actie. Goed be-
schouwd werd hier teruggegrepen op de oude 19`'-eeu~a~se opvat-

ting over organisatie: het verenigen van politieke idealen en direc-

te arbeidersbelangen in één bevveging.a~ Toch bleek dit op lande-

liik niveau niet realiseerbaar en niet gewenst.~y Op plaatselijk

niveau werkte de eenheidsgedachte echter veel sterker door en

kreeg zij gestalte in talrijke Bestuurdersbonden, waarin naast

lokale vakverenigingen veelal cx)k de SDr~P-afdeling. een arbei-
derszangkoor, de ccxiperatie en andere vertvante organisaties zit-
ting hadden.9"

Deze gedachten wonnen vooral veld na de verloren spoorweg-
staking van 1903. ~~anaf dat moment keerde de richtingenstrijd
tussen syndicalisten (NAS) en 'mcxjernen' zích ten gunste van

ss) a.u~., ~{3.
~1 a.u~., 50.
"' j ~'an der ~leer, Op zcek naar een duurzame cerbintenis, in I SG 1 1981 ~, nr. 23, 202

kg) t.a.p., 21~.
"v) t.a.p.. 212.
`'~j t.a.p.
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laatstgenoemden.y' Ook in Breda tekende deze ontwikkeling zich
af. Dit blijkt zowel uit de gelijktijdige groeí van 'moderne' vakbe-
weging en de SDAP-afdeling vanaf 1905, als uit het tot stand ko-
men in maart 1907 van een Bestuurdersbond, de 32ste in Neder-
land.y` Uverigens probeerde de Bredasche Bestuurdersbond zich
in het begin nadrukkelijk neutraal op te stellen en een socialis-
tisch stempel te vermijden, wellicht om de burgers niet al te zeer
af te schrikken. De SDAP maakte ( aanvankelijk~j dan ook geen
deel uit van de Bestuurdersbond.y3 Hoe innig de contacten niette-
min waren, blijkt wel uit het feit dat de voorzitter van de Breda-
sche Bestuurdersbond, C.J.A.VV. Joose, tevens secretaris van de
SDAP-afdeling was.y~ De neutraliteit was dan ook ongetwijfeld
niet meer dan een dekmantel voor 'moderniteit'.y'

Verwevenheid van de politieke tak en de vakbondstak binnen
de sociaal-democratische beweging lag in een stad als Breda zeker
voor de hand. Beiden waren betrekkelijk klein en bevonden zich
in een zelfde positie ten opzichte van de katholieke meerderheid.
Samemverking zal daarbij gestimuleerd zijn door de ideeën die
socialistische propagandisten op openbare bijeenkomsten in Breda
naar voren brachten. Bredase arbeiders raakten ongetwijfeld
overtuigd van de noodzakelijke eenheid van vakbondsstrijd en
politieke actie, wanneer ze politici het nut van de 'moderne' vak-
beweging hoorden uitleggen en vakbondsleiders over het belang
van politieke actie hoorden spreken. Een voorbeeld vormt de rede
begin 1907 van A. H. R~1. Jantzen, redacteur van het blad van de
1~letaalbewerkersbond. Hij betoogde dat in een 'moderne' bewe-
ging coëperatie, vakbeweging en politiek in elkaar moesten grij-
pen: het waren volgens hem de drie hefbomen tot verheffing van
het volk.~e Dat de politiek daarbij een hoofdrol had te vervullen,
zal onder de Bredase sociaal-democraten niet aan twijfel onderhe-

y~) De Jon~ Edz., a.u~., i3.
9Z) Van der Meer, t.a.p., 208; De Toekomst, 16 en 30 maart 1907.
Y3) De Toekomst, 30 maart en 13 april 1907.
4`) Zie de Breriasche Cmtraut, 26 augus[us en 11 december I~i, resp. 9 december 1907.
y') De Toekomst, 13 april 190ï.
~) Bredasche Courant, -4 februari 1907.
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vig zijn geweest. A1 in 1899, het jaar van de oprichting van een

SDAP-afdeling, werd in een alhier verschijnend propaganda-
blaadje de positie van de vakorganisatie uiteengezet:

"De Vakvereeniging is de beste oefenschool, zij leert de
arbeiders weerbaar maken in den klassenstrijd en uit de
vakvereenigingen ontving de S. D. A. P. dikwijls de beste en
t7inkste strijders, de vurigste propagandisten voor de
schoone, edele Sociaaldemokratie".y'

Zo kon langzamerhand de overtuiging groeien, dat sociaal-demo-
cratische vakorganisatie niet, zoals bij syndicalisten en anarchis-
ten, een doel op zichzelf was, maar veeleer een schakel in het
bewustwordingsproces van arbeiders. Juist voor katholieke arbei-
ders, zo werd gehoopt en zelfs verondersteld in sociaal-democrati-
sche kring, kon vakorganisatie een eerste stap in socialistische
richting zijn. De nadruk op de neutraliteit van het NVV en de bij
haar aangesloten bonden ~s komt zo bezien wel in een enigszins
merkwaardig licht te staan.

Hoe de socialistische vakbonden zich in Breda feitelijk ontwik-

kelden, wordt hierna geïllustreerd aan de hand van een drietal

voorbeelden, te weten: de sigarenmakers, de metaalbewerkers en

de gemeentewerklieden. Tezamen kunnen deze schetsen een in-

druk geven van de kenmerken en de ontwikkelingsgang van de

socialistisch georiënteerde bonden zoals die in het overzicht tabel

2 zijn opgenomen: ze waren dikwijls klein van omvang, werden

nogal eens opgeheven - a1 dan níet tijdelijk -, hadden zeer zware

concurrentie van de katholieke bonden te verduren en laveerden

vaak tussen neutraliteit en socialisme. Derhalve een weinig floris-

sant beeld, maar desondanks leren de volgende voorbeelden te-

vens, dat de arbeiders in Breda niet altijd bij voorbaat afwijzend

stonden tegenover de socialistische vakbeweging.

97) Bre~ia Vooniit. z.j. f 1899j, zonder nummer Í I1, p. ?. .~uteur ~cas F.P. Oudens, ~caar-
o~er meer in hfdst. l~', par. 2, sub a.
ysl De Jong ~dz n.u~., I10 e.c.
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a. Sigarenmakers

Op 5 augustus 189~} werd in Breda een afdeling in het leven
geroepen van de Nederlandsche-Internationale Sigarenmakers-
en Tabaksbewerkersbond.yy Over de oprichting en de eerste jaren
van zijn bestaan is niets bekend. 1~lisschien was de afdeling aan-
vankelijk een geheime.'a' ~Vaarschijnlijk werd de opbouw van de
afdeling ook bemoeilijkt doordat, na de ontmanteling van het
Volkshuis De Toekomst in juli 1895, vergadergelegenheid in Bre-
da ontbrak. Eind 1896 werd tenminste geschreven:

"lle sigarenmakers zijn hier ook aan het sukkelen met een
lokaal, zij kunnen nergens vergaderen en dat doet hun den
moed in de schoenen zinken". to'

Eerst in 1897 is er meer zekerheid over het feitelijk bestaan van
de afdeling. Dan wordt nalnelijk voor het eerst ook Breda ge-
noemd in de lijst van afdelingen, die het bondshlad De Sigaren~rza-
ker wekelijks opnam. "'` Ook was er kennelijk een bureau voor
'Informatie voor Reizende Bondsmannen', "'3 hetgeen erop duidt
dat in Breda diverse 'rondtrekkende' sigarenmakers moeten zijn
geweest die, als een baas geen werk meer had, naar een volgende
stad trokken op zoek naar ander werk. ~Vellicht kan uit deze
'onafhankelijkheid' van de arbeiders binnen het sígarenmakers-
vak 1e~ ook de sterkere neiging tot vakorganisatie worden ver-

~) Bijdragen tot de staiistiek ran Nederlan~l, 1, 6~. Aanvankefijk ssas de fwnd ook ~ericht op
Vlaanderen, ~~andaar de term 'internationale' in de naam.
~a") Vgl. Riiter, a.u., 112.
~o~ ) Rerht roor Allen, I ï oktober 1896.
~"Zj Ue Sigarennrcaker, canaf 13 maart 189i.
~~3) t.a.p., can 1~ mei 189ï to[ 2~ mei 1898. Het bureau stond op naam ~an ene F. ~an
Ve~hel.
"") ~1'ederlandse s:'garenmakers en tabaksbetrerkersbond. Zijn geschiedenis, ie~erken en streren,
verder aangehaald als Van der Hoe~~en, I l5.
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klaard. Opvallend is in dit verband, dat het secretariaat van dc
afdeling in die periode nogal eens ~wisselde.'o'

Vanaf 1899 wordt de Bredase afdeling niet meer genoemd in
het bondsorgaan. rlannemelijk lijkt, dat de georganiseerde siga-
renmakers 'onderdoken'. Hierop wijst de aankondiging in De Si-
garenmaker van de oprichting met dertien ledert van een geheime
afdeling "in een plaats in N-I3rabant", terwijl op hetzelfde mo-
ment Breda uit de lijst van afdelingen ~~~erd weggelaten. "'e Daar-
bíj maakte het blad, zoals anders toch wel gebeurde, geen melding
van het opheffen der afdeling. Dat er volgens andere bron in
Breda rond 1900 een geheime sigarenmakersbond bestond,'~' ver-
sterkt de 'onderduik'-theorie. De socialistische sigarenmakers uít
Breda traden vanaf 1902 weer in de openbaarheid,'os terwijl zij in
datzelfde jaar een afdeling oprichtten van het zogenoemde Bonds-
ondersteuningsfonds (BOF),'~y een ziekenkas. ~'o

De Ned. Int. Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond was
socialistisch en vanaf het begin tivas hij aangesloten bij het
NAS."t Deze bond was in de jaren negentig een van de grootste
vakorganisaties in Nederland, "` hetgeen mogelijk zíjn groeiende
voorkeur voor centralisatie, hogere contributies (t.b.v. weer-

standskassen) en sociale wetgeving verklaart. "3 Nadat de bond in
1900 wegens een conflict uit het NAS was gestoten, "`` ontwikkel-

~os) V~olgens upgave in De Sigarenmaker waren achtereenvolgens secretaris:
Jac Koopman, 13 maart 189ï tot 3 juli 189ï;
A. Spijkers, 3juli 1897 tot 21 mei 1898;
F. van Poppel, 21 mei 1898 tot ~F februari 1899;
(tussenliggende periode afdeling geheim)
W. Bruins, 8 februari 1902 to[ S juli 1902;
H. Verstrepen, i juli ]902 tot 29 oktober 190~1.
P. v.d. Linden, 29 oktober 190~4 tot in 1909.
"'hj De Sigarenn:aker, 28 januari en ~1 februari 1899.
'~' j De sigarenmaker Jan Aleijvis in Snmen op mars. Zie ook Doorakkers, t.a.p., 333; vgl.
noot ~3.
'oR) Zie noot 10~.
'~) De Sigarenn:aker, 8 maart 1902.
"o) Van der Hoeven, a.u~., 190.
"') Harmsen en Reinalda, a.u~., 68.
"Z) Riiter, a.u~., 100-I01.
113) a.w., 102-103.
"' j a. tc. , 120-122.

ZO1



de hij zich tot een sociaal-democratische, 'moderne' bond; de Ne-
derlandsche Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond was dan
ook een der grondleggers van het NVV in 1905. "'.

De Bredase sigarenmakers onderhielden denkelijk vrij nauw
contact met de socialisten ter stede, aanvankelijk met de vrije
socialisten. Samen met twee andere socíalistische bonden, die der
spoorwegmensen en metaalbewerkers, organiseerden de Bredase
sigarenmakers in 1898 een 1 mei-bijeenkomst, alsmede een pro-
testmeeting in verband met de zaak Hogerhuis.16 In 1902 vond
een gezamenlijke 1 mei-vergadering plaats van sigarenmakers en
vrije socialisten. "' In de jaren daarna verbond de sigarenmakers-
bond in Breda zich met de sociaal-democratische beweging, het-
geen de vrije socialisten vanzelfsprekend minder waardeerden ge-
tuige de verzuchtíng: ". .. denken je dat de politiek jelui wel zal
redden uit de verdnikking?" "a Er onstond dan ook een afdeling
van de bij het NAS aangesloten Federatie van Tabaksbewerkers,
waarschijnlijk in 1905, maar betwijfeld mag worden of deze veel
te betekenen heeft gehad. Enige animositeít tussen beide bonden
was natuurlijk onvermijdelijk. "y

Opmerkelijk is dat, anders dan in vrijwel alle andere beroeps-
categorieën, de socialistische sigarenmakersbond in Breda qua
ledental steeds groter was dan zijn katholieke tegenhanger, in dit
geval de Tabaks- en Sigarenmakersvereeniging St. Liduina, een
onderbond van de R.K.~'olksbond en in 1901 opgericht.'~" Een
overzichtje van ledencijfers, voor zover bekend, kan dit duidelijk
maken.''̀ '

~~') Van der Meer, t.a.p., 21ï.
~~`'1 De ~'rije Socialrst, 30 april 1898, 2~ juni 1898 en Bredasche Cot~rant, ï juli 1898. Voor
de zaak Hogerhuis zie hfdst. III, par. 2, sub. b.
~~' ) De -I bekorrut, 3 mei 190? en de Bre~iasc{:e Courarrt, 30 april 1902.
11e) De Toekomst, 10 augustus 190ï.
r 19) Vgl. Ue Sigarenmaker, 8 en 1 i juli 1905.
'ZO) Bijdragen tot de statistrek rrrn Nederland, fI, 6-9.
~~~) a.u~., 1, 65 en 178, tenzij anders cermeld.
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Cabel 4: Leder:bestnnrl SiKareuruakers- en Tabaksbett~erkersbond en Sr. Luidiraa

Id99 1900 1901 190: 1903 190~ 190~ 19U6
Ned. (Int.j
Sigarenm. en
Tabaks- 13~" unbe- onbr 23123 onbe- 10 2~ 2U
be~~.bond kend kend kend

St. Liduina bestond 17 I~F 13 12 10 9

nict

Tabel ~F leert dat alleen in 190~ (en wellicht 1903) de socialisti-

sche sigarenmakers zwakker waren dan hun katholieke collega's.

Vermoedelijk was dit het gevolg van de anti-socialistische stem-

ming na de spoorwegstakingen van 1903. De forse stíjging van het

aantal leden van de 'rooie' bond in 1905 hangt hoogstwaarschijn-
lijk samen met een langdurige staking in dat jaar bij een van de

Bredase sigarenfabrieken.1zi Daarenboven had in hetzelfde jaar

de Federatie van Sigarenmakers (NAS) ook nog eens zeven leden

in Breda. t~' Zelfs in later jaren behielden de socialisten hun

voorsprong; we weten namelijk dat in de jaren 1918-1920 hun

bond twee à drie keer zoveel leden had als die der katholieke

sigarenmakers. t~b
Zijn positie had de Ned. (Int.) Sigarenmakers- en Tabaksbe-

werkersbond zeker te danken aan het feit dat deze arbeiders uit
de bedrijfstak organiseerde, lang voordat men hiertoe van katho-
lieke zijde overging. Evenzeer van belang zal zijn geweest, dat
sigarenmakers vaak rondtrekkend waren. llaardoor konden zij
zich, vergeleken met autochtone arbeiders, vrijmoediger tegen-
over patroons opstellen. Tegelijk bracht die onafhankelijkheid
met zich mee, dat sigarenmakers waarschijnlijk ook eerder ge-
noodzaakt waren zich te verzetten. Niet of althans minder met

12'-j Zie noot 106.
123j De Toekomst, 10 mei 1902.
1z') Zie daartoe par. ~ can dit hoofdstuk.
~~sj De Sigarennzaker, 26 auKustus 1905.
126) Vgl. staat ~VI in Doorakkers, t.a.p., 29U-291.
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Breda verbonden, waren zij immers veelal uitsluitend la~nafhan-
kelijk en konden zij geen klappen opvangen door middel van de
opbrengsten van een stukje grond of ondersteuning van nabije
familie. Helaas ontbreken cijfers die duidelijk zouden kunnen
maken, of deze laatste veronderstelling voor Breda aannemelijk is.
Een aanwijzing voor de juistheid ervan is mogelijk gelegen in de
vanzelfsprekendheid, waarmee in krantenberichten geschreven
werd over het 'afreizen' van sigarenmakers, als er geen werk meer
was of als ze om een andere reden ontslagen waren.'Z' De derde
factor die de grotere aanhang van de meer strijdbare socialistische
Sigaremnakersbond kan verklaren, was zeker de combinatie van
zeer lage lonen en slechte arbeidsvoorwaarden.'Za Evenals elders
was de sigarenindustrie in Breda dan ook een der meest roerige
bedrijfstakken, hetgeen met name blijkt uit het in de volgende
paragraaf opgenomen overzicht van stakingen. Zeer opmerkelijk
is hierbij, dat op een na bij geen der ondernomen stakingen de
arbeiders het onderspit moesten delven.

Vergeleken met vrijwel alle andere socialistisch georiënteerde
vakorganisaties was die in de sigarenindustrie dus redelijk succes-
vol. Toch hadden de leden het vaak zwaar te verduren. Zo kwam
het kennelijk voor, dat een patroon juist zijn socialistisch georga-
niseerde arbeiders het werk gaf waar lagere stuklonen voor ston-
den.'-'9 Als er weinig ~~~erk was op een bedrijf en er enkele siga-
renmakers ontslagen moesten worden, de gebruikelijke gang van
zaken, dan waren 'rooien' nogal eens 'de sigaar'. Ook kwam het
voor, dat bepaalde sigarenmakers simpelweg vamvege hun begin-
selen ~uitgesloten' werden, dat wil zeggen, op straat gezet.13C De
meesten liepen met hun lidmaatschap dan ook niet te koop en
waarschijnlijk was het juist om deze reden, dat bij conflicten niet
de arbeiders zelf maar iemand uit het hoofdbestuur van hun bond

'`'-) Bijv. Dagblaa ran Nonrd-Rrabant 2 maart 1900, De Toekomst, 26 augustus 190~ en 18
auQustus 1906, De Sigarenmaker, 9 sep[ember 1905.
128j Doorakkers, t.a.p., 3-43-3~i-1.
129j De'Toekomst. 1 i februari I906; ~'an Pelt, Herinneringen uit Brabant, 223.
13O) De Vrije Socíalist, 9 april 1898. De Sigarenmaker, 7 april 1900, De Toekomst, 26
augustus 190~, Het Folk, 26 september 1905 (betrof: Jan ileijvis). De Toekomst, 2d
februari 1906 (betrof: voorzitter 'E' van de afdeling). Zie ook Doorakkers, t.a.p., 321.
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met de patroons onderhandelde.13' De katholiek of helemaal niet
georganiseerde sigarenmakers werd, begrijpelijk, vaak verweten
de anderen "tusschen de beenen" te lopen,13`' dat wil zeggen, niet

eendrachtig looneisen te stellen en niet mee te strijden voor de
verbetering van de positie van de arbeiders. Zo kon men bij een

van de stakingen een tirade lezen tegen de "lamstralen" die aan

het werk bleven, die zich kennelijk niet schaamden, die "geen

greintje menschenwaarde" meer hadden en die anderen voor zich

lieten ploeteren om er zelf van te kunnen profiteren.133 De pa-

troons trokken natuurlijk het profijt van die onenigheid:
". .. wanneer men weet dat op verschillende fabrieken hier
vaders en zoons vverken en dat de eersten zich vaak niet
ontzien om aan den patroon te verklappen dat de laatsten
bondslid zijn, dan laat het zich duidelijk genoeg verklaren
hoe 't komt dat het patronaat hier oppermachtig
heerscht". t3~

Een van de sigarenmakers die vrijwel al deze benarde omstandig-
heden aan den lijve ondcrvond, was Jan Nleijvis.13i Hij was -
aanvankelijk - in het geheim lid van de bond, kwam meermalen

zonder werk vanwege zijn socialistische beginselen en moest ook

nog de kritiek daarop van zijn vader verduren. Zijn vrouw werd
kennelijk evenmin ontzien blijkens het verhaal over de weinig
fijnzinnige pastoor die haar, terwijl ze in het kraambed lag, aan-
ried haar man te verlaten. De persoon van deze l~leijvis vormt een
treffende íllustratie van de verstrengeling van belangenorganisa-
ties en politieke bewegingen in het socialistische kamp. Hiervoor

is al aangegeven, dat sigarenmakers zich vrij vroeg in 'moderne'

richting ontwikkelden. Jan 1~aeijvis nu, was zo iemand in wie de

samenwerking tussen partij en vakbeweging gepersonifieerd was

'j'j De Toekonrst, f-1 oktober 1905, I ï februari 1906 en 18 augustus 1906.
r3zj t.a.p., 26 augustus 190~.
133) t.a.p., ~ augustus 1906.
13') t.a.p., I ï februari 1906.
"S) I)ie omstandigheden zijn beeldend, hoescel nict steeds Keheel ~olRens de feiten, be-
schresen door ~'an Pelt, t.a.p., 221-22~. Ontss-ikkelinQen en vcwnallem m~d ~leijcis zijn,
evenmin altijd correct, m.n. te einden in Snrnen op rr:ars. 'Lie sair een korte genealo~ie can
Jan tileijsis: Roelvink, :~lrbeidersleven in Breda, in lt esthrabanders onder elkaar.
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en die daarin op vele fronten een stuwende kracht was. Niet
alleen was hij lid van de plaatselijke afdeling van de SDAP, vrij-
wel sinds de definitieve oprichting in 1905, maar ook ~~'as hij een
der gangmakers van de in 1907 opgerichte Bredasche Bestuur-
dersbond; vele jaren ~~~as hij voorzitter van deze bond. ~'anaf 1919
was í~'Ieijvis gemeenteraadslid en in 19~F7 werd híj, die in de hier
beschreven jaren een verguisde 'rooie' was, zelfs benoemd tot
ereburger van Breda.

b. Metaalbewerkers

Het verhaal van de organisatie van vooruitstrevende metaalbe-
werkers in Breda is tamelijk kort. Meerdere pogingen werden
gedaan een afdeling van de Algemeene Nederlandsche Metaalbe-
werkers Bond (ANIt'IB) van de grond te krijgen, maar de resulta-
ten waren meestal slechts van korte duur en zeker niet indruk-
wekkend. Pas in 1908, namelijk bij de grote staking op De Et-
na,13~ trad de bond op de voorgrond, maar die gebeurtenis valt
buiten het tijdsbestek dat hier aan de orde is. 1~~Iet betrekking tot
de daaraan voorafgaande jaren is slechts het vallen en moeizaam
overeínd krabbelen van de afdeling te registreren.

De Bredase metaalbewerkers organiseerden zich voor het eerst
in 1895. In januari van dat jaar ontstonden de plannen om een
afdeling van de ANMB op te richten.13' Kennelijk slaagde men
daarin, want in juli van hetzelfde jaar wordt Breda als een van de
twaalf afdelingen in het land genoemd, de enige in Zuid-Neder-
land. "s Op het congres van de bond in 1896 was ook de afdeling
Breda aanwezig.' 3y

In de twee navolgende jaren moet de afdeling nog hebben be-
staan, gezien de vergaderingen die zij organiseerde, al dan niet in
samenwerking met anderen. Op 1 mei 1897 hield zij in een bier-
huis een openbare vergadering, ahvaar een spreker uit Den Haag

13~j Laenen, ~'an staking en ander verzet (Il, t.a.p.; vg1. Doorakkers, t.a.p., 3~46-3~F8.
13i Ï Recht roor ~illeu, 12 januari 189i.
1e) Een halre eeuu~, gedenkboek rau de ANh16, cerder aangehaald als ~'an der Houven, 71.
139Ï a. 11'. , 82..
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een pleidooi hield voor de acht-urige werkdag.'io De waakzame

polítie rapporteerde dat er een zestigtal toehoorders aanwezig was

geweest, "meest nieuwsgierigen die geen sociaal democraten

zijn". Bijzonderheden vielen niet voor.'~' Ook in 1898 organiseer-

den de metaalbewerkers weer een 1 mei-bijeenkomst. Dat ge-
schiedde, zoals hiervoor bleek, samen met sigarenmakers, spoor-

wegmensen en vrije socialisten, met wie ook een protestmeeting

tegen de zaak Hogerhuis werd belegd.'~2 Daarnaast is er nog

sprake van een bijeenkomst van de metaalbewerkers met ene Ada-

mas als spreker.'}; Toen echter een aantal van de meest vooruit-

strevenden uit Breda verhuisde, ging de afdeling van de ANN1B
ter ziele.'~~ In de jaren 1899 tot en met 1901 was Breda dan ook
niet vertegenwoordigd op de landelijke congressen van de bond.'~'

Hoewel de ANI~~IB niet tot de oprichters van het NAS behoor-
de, was de bond hierbij vermoedelijk toch een aantal jaren aange-
sloten. In ieder geval werkte de Bredase afdeling samen met in

het NAS georganiseerde sigarenmakers en spoorwegmensen, als-

mede met de vrije socialisten ter stede. Merkwaardig is dat zowel

de metaalbewerkersbond als de sigarenmakersbond over eenzelfde
periode niets van zich liet horen in Breda. Ylisschien kan dit

erop duiden, dat beide bonden georganiseerd waren door enkele
actieve socialisten? Opvallend is op z'n minst dat ook de vrije

socialisten tussen 1899 en 1901 minder actief waren in de stad.

Net als bij de sigarenmakers werd er onder de metaalbewerkers

in 1902 weer een bondsafdeling opgericht. Het hoofdbestuur van

de ANNIB organiseerde in april van dat jaar een vergadering met

de opzet weer een afdeling in Breda op te ríchten. De spreker, het
bondsbestuurslid A.J.P. Hooze uit Haarlem, had dan ook als

motto: 'Waarom verenigd?' '~6 Veel meer dan een tiental arbei-

"~j G,1B Politiearchief, brief Commissaris van Politie aan de Procureur-Generaal, de
naam van de spreker was niet te ontcijferen (afd. It-~1 (20) ).
i~ij t.a.p.
~i~j Zie noot 116.
~aj) De Vrije Soeialrst, 18 juni 1898.
~a'j De Toekomst, 5 april 1902.
'a5j Van der Houven, a.u~., 85, 88, 89.
"b) De loekomst, 5 april 1902; Bredasehe Couraut, 11 apríl I902.
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ders sloot zich echter niet aan.'~' Dat mag eigenlijk wel verwon-
derlijk heten, waar met name in vrij-socíalistische kring zo veel-
vuldig over wantoestanden op vooral De Etna werd geschreven.'}s
hennelijk waren de arbeiders óf niet zo ontevreden als de kritíek
zou kunnen doen vermoeden, óf inderdaad een "gatlikkerige
troep",'~9 die niets tegen de patroon durfde te ondernemen en
liever borreltjes dronk.

Van de afdeling kwam weinig terecht. ~~Vel was zij in 1902 en
1903 weer op het landelijk congres van de AN1~IB vertegenwoor-
digd.''o Ook werd nog geprobeerd speciaal de arbeiders van Bac-
ker en Rueb (1~~Iachinefabriek Breda j te winnen door een vergade-
ring te organiseren "waar hun een weg zal worden aangewezen
om tot verbetering van hunnen toestand te geraken".''' Maar al
mopperden en klaagden de arbeiders van Backer en Rueb kenne-
lijk veel over hun patroon,''-' de behoefte om zich te organiseren
was cvaarschijnlijk nauwelijks aamvezig. De afdelíng ging dan ook
vermoedelijk ten gronde, want in 190~4 ontbrak zij op het congres
van de bond. t';

In 1905 kwam er weer een Bredase afdeling van de ANNIB tot
stand,''~ maar ook nu waarschijnlijk zonder veel succes, want al
spoedig werd, in vrij socialistische kring, geklaagd dat de vereni-
ging "niet 't minste teken van leven" gaf en dat er "geen greintje
fut" in zat.'" Daarentegen toonden bijvoorbeeld de arbeiders van
Backer en Rueb kennelij k wel belangstelling voor zang- en toneel-
verenigingen, "doch van vakvereenigingen in den vorm van strijd-
vereenigíngen, brrr! ze krijgen er kippenvel van". t'~ De vrije soci-
alisten spaarden de arbeiders niet met hun kritiek:

"' ) De Toekonzst, 10 mei 1902.
'~8j Kritiek in Ue Toekonrst en De b'rije Socialist zie par. 1 van dit hoofdstuk.
~~9) De Toekonat, 26 april 1902.
~'o) 4'an der Houven, a.ir., 90, 9~.
~'~) De 7oekanst. 19 september 1903.
isz~ t.a.p., 6 juni 1903.
13) Van der Houwen, u. u~.. 98-99. ~'cxir fatere jaren geeft het boek geen uitsluitsel os-er de
aan-lafwezigheid ~an dc afd. Breda.
~'~j Het Volk, 26 september 190i rept san "de jonge afdeeling can den 111etaalbewerkers-
bond".
15) De Toekomst, 23 december 190i.
~sb) t.a.p., 2i januari 1906.
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"Wíj voelen voor zulke lamlendigen niets dan verachting,

omdat ze weten dat ze verkeerd doen, 't is hun reeds hon-

derdmaal voorgezongen; ze werken alle vcx~ruitgang

tegen'~. `'-
Blijkbaar was er niemand die zich de kritiek aantrok, want medio

1906 meldde de secretaris van het hc~ofdbestuur van dc AN~1B

dat er geen afdeling bestond in Breda.1i8 Toch getroostte de l~nd

zich duidelijk moeite om het belang van vakorganisatie aan de

metaalbewerkers in Breda duídelijk te maken. In 1906 voerde

bondssecretaris G. Elferink het woord op een openbare vergade-

ring, terwijl in 1907 zijn opvolger W. F. Dekkers en de redacteur-

Ipenningmeester A. H.W. ]antzen evenzo naar Breda kwamen.1i9

Inmiddels was de AN1~1B onmiskenbaar in sociaal-democra-
tisch vaarwater terecht gekomen. Typerend was in dit opzicht de
opvatting over de moderne vakorganisatie, zoals de t.ojuist genoem-
de ]antzen die in zijn lezing in Breda beeldend formuleerde. `~e
Overigens behoorde de ANl~1B niet tot de oprichters van het
NW;1e' in de propaganda presenteerde hij zich dan ook als neu-
traal, dat wil hier zeggen, noch socialistisch, noch anarchis-

~tisch. ` `
De geringe aanhang van de ANIt'IB in Breda laat zich wellicht

verklaren uit de aanwezigheid van een sterke katholieke tegen-
hanger, te weten de R. K. l~letaalbewerkersvereeniging St. Eloy,
eind 1895 opgericht.'~~ Van deze bond zijn de navolgende leden-
cijfers bekend:

Tabel 5: Ledencijfers R. k. nletaalbeit~erkersrereeniging St. Eloy. afd. Breda tb~r

jaar 1896 1901 1902 1903 1909 1906

aantal 23 31 28 30 ~34 123

is;j t.a.p.
1e) Ue Bredasche Klok, 4 auRustus 19(Xi.
19j Bredascl:e Courant, resp. 3 februari 1906, ~1 februari 190ï (vKl. noot 96), 2~ juni 190ï.

'~) Zie hiertce noot 96.
16~) Vgl. van der Meer, CI~ -oek ruwr een duurzarne verbintenis, 217.
ibZj Rede van Dekkers te Breda; Bredasche Courant, 2~ juni 190 i.
1b3) Bredasche Courant. 1~1 november 1895. Volgens Bijdragen tot de statistiek rarr ~ti'ederlarul
werd 'St. Elo}~ - Breda pas op I november 1896 opRerich[.
16i) Het cijfer uit 1906 is ondeend aan het Dagblad run Noord-Bruhant, 30 oktober 1906.
Ue overige cijfers zijn atl:omstig uit Bijdragen tot de swtistiek rar: ~~'ederlmrd, 11, 6-9.
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St. Eloy was waarschijnlijk minder gedwee en rabiaat anti-socia-
listisch dan vele andere onderbonden van de R. K. Volksbond. Zo
steunde deze vereniging naar eigen zeggen meermalen werksta-
kingen elders met (vrijwillige) bijdragen van de leden,'6i terwijl
hij ook eens te kennen gaf inet de AN1~9B in Breda te willen
samenwerken om loonsverhoging te verkrijgen.166 Hierdoor zal
onder de metaalarbeiders de behoefte aan een 'modern' alternatief
voor St. Eloy gering zijn geweest.

c. Gemeentearbeiders

De Bond van Nederlandsche Gemeentewerklieden vormt een
interessant voorbeeld van een 'moderne' vakorganisatie die doelge-
richt en met grote inzet geprobeerd heeft zich een plaats ín Breda
te verwerven. Aanvankelijk met niet gering succes. Deze bond
biedt eveneens een illustratie van felle tegenwerkíng door de
R. K. Volksbond. Een en ander manifesteerde zich in maandenlan-
ge campagnes over en weer eind 1906, begin 1907. Juist in die tijd
begon men zich in katholieke kring meer en meer bewust te
worden van het 'roode gevaar' - en als reactie daarop van een
eigen katholieke identiteit. Die gevoelens van bedreiging werden
zeker aanzienlijk versterkt door de sensationele opkomst in de
jaren 1905-1907 van de Bredase SDAP onder aanvoering van de
priester-socialist Jan van den Brínk.

De afdeling Breda van de Bond van Ned. Gemeentewerklieden
werd opgericht op 9 september 1906. De preciese aanleiding is
niet bekend. Wel zeker lijkt, dat groeiende ontevredenheid onder
de gemeentearbeiders over hun lonen en hun arbeidsomstandig-
heden de voedingsbodem vormde waarop de bond een explosieve
groei beleefde. Daarnaast is er enige aanwijzing, dat onder ge-
meentearbeiders ontevredenheid bestond over het feit dat de
R. K. Volksbond, waarschijnlijk enige tijd tevoren, zijn 'onder-
steuningsfonds' (vermoedelijk een ziekenkas) had opgeheven; di-
verse gemeentewerklieden hadden daarop de Volksbond verla-

16i) Bíjdragerr tot de swtistiek II, 6-9.
~~) Zie noot 162.
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ten.'~' Het ligt voor de hand, dat dit de oprichting van een afde-
ling van de 'moderne' bond heeft begunstigd. Hierop ~i-ijst cook de
nadruk die werd gelegd op de belofte bij de oprichtíng naderhand
van ec:n R.I~.Gerneentewerkliedenvereniging, de belofte namelijk

dat deze een eigen ondersteuningsfonds zou krijgen. `E's
Hoe dan ook, de gemeentewerklieden brachten een numeriek

sterke 'moderne' bond tot stand in het katholieke Breda. Liefst

zo'n zestig gemeente:arbeiders, ongeveer de helft van het totaal,

sloten zich bij de afdeling aan.1óy In het bijzonder de werklieden

van de reinigingsdienst waren vrijwel voltallig lid. "" Het was de

eerste maand na de oprichting overigens nog geen afdeling in de

eigenlijke zin, omdat zij nog niet formeel bíj de bond was aange-

sloten. Verscheidene leden hadden hiertegen vooreerst bez~~~aren

"omdat ze dien bond voor erg rood aanzien".''' rlnderhalve rnaand

later kwam de aansluiting niettemin tot stand.''` Vanaf dat rno-

ment moest de bond echter de concurrentie en regelrechte tegen-

strevingen van een katholieke tegenhanger dulden. De R. K.Ge-

meentewerkliedem~ereeniging St. Laurentius werd namelijk een

dag na een daartoe belegde vergadering opgericht op S november

1906 met een 35-tal leden.13 De gevolgen hiervan waren aan-

zienlijk, want binnen een maand werd het ledental van de Brcda-

se afdeling van de Bond van Gemeentewerklieden gehalveerd.''~

Ook een groots opgezette openbare vergadering in januarí 1907

kon daaraan weinig mcer veranderen.'"

Dc 'heercn uit Rotterd~tm', zoals de Volksbond de leiders van de

16i) Dagblad ran iVoord-Brabant, 6 november 1906.
166) l.a.[l.

'by) De Gemeenteu~erkmar:, 29 september 1906 noem[ twee qe[allen: i0 en 70. De "~oe-

komst, I december 1906 rept can 59 leden. Bij de Gemeente ~~erken, -beplantinKen,

-reiniKinAsdienst. -gasfabriek en -hooKdruk~~aterleidinK ~~erkten in totaal ongeceer 125
arbeiders; daarenbosen -~20 die slechts gedeeltelijk in dienst ssaren issinterstokers, lan-

taarnopstekers ~, 1 crslaK Gemeertte Bredit 1906, -F-I e. v.
''o) De I oekomst, 22 septembcr 190G. `'olKens het 1'erslag Gemeerae Breda I906 sverkten er

36 arbeiders bij de gemeente-reiniQínRsdienst.
~' ~) De Toekonat, 22 septcmber 1906.
'--j t.a.p., 27 oktober t906.
1i3j UaRb[ad ran 1~oord-Brabattt, 6 no~etnber 1906.
"a) De I~oekomst, 1 december 1906 meldt een dalinK ~an 59 naar 2i leden.
"5) Ledencijfers worden ~erder nerKens Kenoemd, maar uit cerslaRen en berichten in

kranten blijkt niets van een heroplesint~.
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Bond van Gemeentewerklieden smalend omschreef, hadden de
propaganda voor hun bond overigens met aanzienlijke inzet aan-
gepakt. In De Gemeerzteu~erkmara, het weekblad van de bond, werd
uitvoerig geschreven over het belang van organisatie, over de lage
lonen en slechte arbeidsomstandígheden van de gemeentearbei-
ders en over de tegenwerking van de R. K. Volksbond.''~ Al deze
schriftelijke propaganda was onmiskenbaar bedoeld om de monde-
linge werving kracht bij te zetten. In januari 1907 werd, ter
ondersteuning van een door de bond georganiseerde openbare ver-
gadering, zelfs een speciaal nummer van De Gemeentewerkman
voc~r Breda gemaakt en onder gemeentewerklieden verspreid.''-
Bondsvoorzitter P. Schoonderwoerd en bondssecretaris - tevens
bezoldigd propagandist - iV. van Hinte kvvamen tijdens de opbouw-
periode van de afdeling meermalen naar Breda. Zij maakten niet
alleen propaganda voor hun bond op daartoe belegde vergaderin-
gen,' `~` maar verdedigden deze aldaar ook met verve, toen van
katholieke r.ijde de aanval vvas ingezet.

"Lowel in woord als geschríft probeerde de Bond van Ned. Ge-
meentewerklieden duidelijk te maken, dat het in Breda slecht
gesteld was met lonen en arbeidsomstandigheden. In een uiter-
aard propagandistische toonzetting werden uitvoerig de jammer-
lijke achtergronden van het leven van de werklieden geschetst.
Hoe was de situatie? Het gros der lonen lag tussen f 500,- en
f 600,- per jaar, hetgeen ongeveer neerkomt op gemiddelde
weeklonen van f lU,- ~r ,f 12,-. Enkele arbeiders, met name de
machinisten, verdienden meer dan ,f 70U,-, terwijl er anderzijds
nogal wat waren die lonen tussen f -~00,- en f 500,- kre-

~'fi i Ue Gemeenteicerkn:un, 8 en 29 september, 10 nocember. 8 december 1906, 19 januari
en 2 februari 190i.
"' ) Dit ex[ra nummer, Redateerd ?-I januari 1907, bestond uit één lus cel I formaat ~,i2 i,
uaarcan vour- en achter~ijde geheel bedrukt.
~-aÏ Samen of af~underlijk spraken Schoonden~oerd en Van Hinte opde colRende ~erKadr
ringen can de atilelinK:
9 sptember 1906 (o.a. Ue Genreentewerkrnan 8 september 1906);
20 oktober 1906 ! Ue Toekonrst 2i oktober 1906i;
29 no~ember 1906 (Ue Genreenteirerknrvn 8 december 1906j;
2i januari 190ï lo.a. Ue Gerneenteurrkman 2 februari 190i~.
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gen.''y De gemeentewerklieden cvaren hiermee overigens gemid-
deld niet slechter af dan andere arbeiders in Breda.'~"

In zijn propaganda accentueerde de Bond van Gemeentewerk-
lieden het feit dat deze lonen zo minimaal waren, dat een arbeider
als 't ware gedwongen was "iedere minuut van 't leven te bestee-
den voor levensonderhoud".'~' ~~c~ral in De (~enieeiztera~erktnair
werd over de vanzelfsprekendheid hier~~an geklaagd. Zo het feit
dat vele arbeiders in het beetje vrije tijd dat hen restte, bezig
waren hun loon aan te vullen door aardappelen en groente te
telen. "Voor ontwikkeling of eenige ontspanning van hoogere orde
kan geen voldoende tijd overschieten".'"' Schande sprak het
bondsorgaan van het feit dat hecl wat vrouwen van gemeentear-
beiders genoodzaakt waren bij te verdienen door thuis met het
gezin groenten schoon te maken voor de conservenfabriek in Prin-
cenhage. De propagandist van de boncí, N. van Hinte, getuigde:

". .. hoe die gezinnen zich moeten geven, man, vrouw en
kinderen, zich geheel moeten geven, dag aan dag, avond aan
avond om de schamele verdiensten, die de gemeente Breda
haar werklieden betaald, wat aan te vullen. Persoonlijk heb-
ben wij zoo'n huisgezin bezocht en ons overtuigd van de
waarheid van hetgeen men ons mededeelde, wij hebben ze
zien zitten de slobbers, kinderen die reeds lang op bed moes-
ten liggen, bezig de wortelen te schillen, tegen hunne borst-
jes aan of op hun knieën. í~lodderig nat is die plaats, doorge-
plakt tot op hun lichaam. Zoo betaald de gemeente Breda
hare werklieden dat de kinderen al hun tijd om te spelen
moeten opofferen.

Dat is niet het geval met een enkele werkman, maar met
het meerendeel der reinigers. Echter niet alleen bij de
reiniging ook bij publieke werken moeten de verdiensten

""J Ue~e Klobale bijdraKen cijn Kebaseerd op de jaarlonen can de arbeiders, zoals genoemd
in het ~"erslag Gemeente Breda I906, ~a e.~.
~a"i VKI. de loncn genormd in Da~rakkers, t.a.p . 29~-295.
18~J De Gemeenteu~erkman. 8 september 1906.
inz~ t.a.p.
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door middel van de huisindustrie, als tabakstrippen worden
aangevuld".'ai

Ook anderszíns waren de arbeidsomstandigheden kennelijk niet
rooskleurig. Volgens Ue Gemeenteu~erkman waren er stokers

". .. welke zes en zeven dagen per week moeten werken
voor de kolossale som van acht gulden. Er worden daar nog
vaklieden gevonden, welke voortdurend 17 à 18 uren per
dag in dienst zijn.

Het 3-ploegenstelsel, daar durven die arme zcvoegers nog
niet eens aan denken, laat staan over spreken". `~~

Volgens de bond waren vergeleken met het noorden van het land
niet alleen de werktijden ongunstiger: er was ook geen pensioen
voor weduwen en wezen, ziekengeld bedroeg niet meer dan de
helft van het normale loon, overuren werden niet extra beloond,
verlofdagen werden niet of nauwelijks gegeven. "`'

~~llereerst rekende de Bond van Gemeentewerklieden dit alles
de gemeente Breda aan. i~9aar niet minder kreeg de R.K.Volks-
bond er van langs, zodra deze een eigen gemeentewerkliedenorga-
nisatie in Breda stichtte, twee maanden na de 'neutrale' bond. De
Volksbond werd verweten, dat de-r.e -r.ich ncx~it bekommerd had om
het lot van de gemeentearbeiders, laat staan getracht zou hebben
een einde aan de misstanden te maken. Fíet is zeer wel begrijpe-
lijk, dat de 'moderne' bond ziedend was, voor zover St. Laurentius
speciaal was opgericht om de arbeiders onder rooms vaan te hou-
den. Voor het overige lijken de verwijten aan het adres van de
katholieke gemeentewerkliedenbond enígermate overtrokken. Be-
kend zijn namelijk: een protest, in 1899 dc~or de R.K.Volksbond
bij de Gemeente ingediend, tegen de lange werktijden aan de
gasfabríek; voorts het in samenwerking met de losse werklieden-
vereniging 'Kardinaal ~Ianning' bewerkstelligen in 1901 van een
loonsverhoging voor de werklui bij de gemeentereiniging; boven-
dien de indiening door de R.K.Volksbond van een adres aan de

~83) t.a.p., 19 januari 190i.
~~) t.a.p., 29 september 1906.
1es) t.a.p.. 2~1 januari 190ï.
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Gemeenteraad in 190-4 inzake de pensioenregeling voor gemeente-

arbeiders.'sb
Overigens blijkt niet dat men van katholieke zijde aanleiding

zag naar deze activiteiten te verwijzen en zich aldus tegen kritiek

te verweren. Van katholieke zijde richtte men zich vooral tegen

het feit dat de Bond van Ned. Gemeentewerklieden zich in Breda

als een 'neutrale' bond presenteerde, terwijl zij in feite socialis-

tisch was. Een 'katholieke' circulaire maakte de arbeiders erop

attent:
"Neutraal? ~'Vie kan tegenwoordig nog neutraal zijn? Is neu-
traliteit vooral op het gebied van vakorganisatie, niet gelijk-
luidend met socialisme? ~~'elnu mannen, moet je dan heil
zoeken bij het socialisme? I~an het erger? Is dan alleen ver-
betering te krijgen onder leiding van zoogenaamde neutrale
heeren uit Rotterdam?" 's'

In katholieke kring besefte men duidelijk maar al te goed, dat de

Bond van Gemeentewerklieden inderdaad "een SDr1P bol-

werk" tss was. De katholieke arbeiders die inmiddels lid waren

geworden van de 'rooie' bond, werden in dezelfde circulaire dan

ook opgeroepen een eigen vereniging tot stand te brengen:

". .. ge hebt je laten verleiden door het zoet gefluit van
vreemde vogelaars, die je eerst mooie beloften doen, daarna
je geloof als een bijzaak doen beschouwen, vervolgens bela-
chelijk maken en je zoo inlijven bij de socialisten. ~Veg met
die roode broeders!"'s9

Tegenover deze onthulling van de achtergronden van de "zooge-
naamde neutrale heeren uit Rotterdam" staat, dat de feitelijke
kritiek op hun bedoelingen van bedenkelijk allooi was. Voor de
R.K.Volksbond was de beschuldigíng, dat zij socialist waren,
klaarblijkelijk veelzeggend genoeg. Inhoudelijk ging men van ka-
tholieke zijde op geen enkele wijze in op de klachten van de Bond
van Gemeentewerklieden over de toestand in Breda. De voorzitter

'R`') Infonnatie van ;1. Laenen.
187j r`fgedrukt in De C:emeeraewerkman. 10 november 1906.
188j ~'an 7ïjn, De sociale beu~egingeu. 319.
~"yj Zie rn~ot ISi.
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van de Volksbond in Breda, W.C. I1lentink, maakte slechts op
suggestieve wijze melding van het feit dat Van Hinte van de 'rode'
bond gesalarieerd propagandist was à f 1000,- per jaar.'y~

Een doorn in het oog van de 'modernen' was vooral de strijdwij-
ze van de tegenstander: dat men de huisvrouwen een ongelukkig
gezin voorspiegelde, als hun echtgenoten bij de 'rode' bond ble-
ven;'y' dat men een zieke arbeider op zijn ziekbed overhaalde bij
de katholieke bond te komen.'yz Bovenal werd de katholieken
kwalijk genomen, dat zij ieder debat ontliepen.'y3 Op openbare
vergaderingen van de Bond van Gemeentewerklieden maakten de
r. k. voormannen nimmer gebruik van de gelegenheid tot vrijelijk
debatteren. Dit mocht nog begrijpelijk zijn, het was zeker een
bedenkelijk teken van zwakte dat op een vergadering van de R.K.
Gemeentewerkliedenvereniging de spreektijd voor debaters tot
vijf minuten werd beperkt. De aanwezige leiders van de 'neutrale'
bond, Van Hinte en Schoonderti`~oerd, verlieten met hun aanhang
onder protest de bijeenkomst.'y~

Het was alles vergeefse moeite en ergernis. De R. K. Volksbond
was er met de oprichting van een eigen gemeentewerkliedenvere-
niging in geslaagd een belangrijk deel van de arbeiders terug te
winnen. Helaas ontbreken concrete gegevens om te kunnen vast-
stellen, in hoeverre de Bond van Gemeentewerklieden zich wist te
handhavet~ in Breda. In ieder geval verdween deze niet geheel van
het toneel, want later in 1907 deed de bond nog van zich horen
met een adres aan de Gemeenteraad.'y' ~Vat de verwikkelingen
tussen beide bonden vooral illustreert, is dat de katholieke arbei-
dersorganisaties allereerst defensief ingesteld waren. Het ging
hen er meer om arbeiders voor het katholieke kamp te behouden,

'~) Dagblad ran iti'oord-Brabaut, 20 november 1906 en ?6 januari 1907.
~9~ j Zie noot 187; ook De C;emeenterrerknean, 19 januari 190i .
19'') De Gemeentewerknrarr, l9 en 2~januari 1907. Voorzitter ~lentink ~an de R.I~. Volks-
twnd-Breda rveersprak een en ander in een ingezonden brief in het Dagblad ran ~ti'oord-
Brabant, 2ójanuari 190ï.
'9i) De Gemeenteu~erkman, 2 ~}januari en 2 februari 190i.
19ij Dagblad ran ~bord-Brabant, 22januari 190i; ~gl. nuot 193.
w') 1 erslag Gemeente Breda 190i, ï 1. 7i. !'olgens a.~r., 1906, 8U-81. 91 had de bond ook
in 1906 al eens een adres aan de Raad Rezonden.
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dan dat zij er blijk van gaven hun materiële belangen primair te
stcllen.

~ -4. Stakirtgeri

Aan de stakingen die tot in 1907 te Breda plaatsvonden, zal hier

slechts kort en in hoofdlijnen aandacht worden geschonken. ~'rij-

wel alle bekende stakingen zijn reeds elders gedetailleerd be-

schreven.'`'6 Uitgangspunt is het in tabel 6 afgedrukte chronologi-

sche overzicht van de stakingen. Opvallend is daarin allereerst,

ciat rond 1900 aanzienlijk meer gestaakt werd dan op grond van
officieel bekende gegevens vermoed kan worden.'y' Terwijl de
statistieken van het CBS over de periode 1901-1907 v~~r Breda
slechts vier stakingen en één geval van uitsluiting vermelden,
blijkt uit allerlei kranteberichtjes dat het werkelijke aantal sta-

kingen over dczclfde periode minstens het dubbele bedroeg.

Dat niet alle stakingen of daarop uitlopende conflicten of~ficieel
geregistreerd werden, vindt natuurlijk z'n oorzaak in het feit dat
het veelal om 'kleine' stakingen ging. Het merendeel der stakin-
gen, ook die van voor 1901, had slechts een beperkt aantal deelne-
mers en duurde niet meer dan een dag, misschien zelfs niet meer
dan enkele uren. Daardoor vielen verscheidene stakingen zó wei-
nig op, dat ze niet tot de CBS-statistieken konden 'doordringen'.
Daarbij komt, dat stakingen vaak met een sisser afliepen en daar-
om waarschijnlijk niet of nauwelijks als echte arbeidsconflicten
door de tijdgenoten ervaren werden. Als bijvoorbeeld arbeiders uit
onmín met hun patroon het werk neerlegden en de volgende dag
bij een ander bedrijf aan de slag konden, kan men, zeker voor díe
tijd, nauwelijks van een staking in de eigenlijke betekenis spre-

'9`') Iaenen, Van staking rn ander serzet, I I1, t.u.p., ~'an het ocerzicht san stakinKen in
deze paraKraaf Itabel 6) cijn de nummcrs I, 3, 13, li en 19 niet in deze artikelen
beschre~en. llmdat brumermeldinK bij de artikelen niet mogelijk was, zijn in dit overzicht
svèl de bronnen vermeld lnoot 198 dm 21 i J; ten behoeve hienan heeft A. Laenen diserse
inlichtínKen cerstrekt.
'"' i tn Dtwrakkers, t.a. p.. 3~ 1 e.c., is het aantal stakingen in Breda ~ ermeld, Kebaseerd op
gegecens ~an het CBS; het ~ercamelen ~an die gege~'ens begon eerst in 19oL Ue stakinQen
nrs. I~, I 5. 16 en 18 uít tabel 6 worden ook door poorakkers, a. w., gencemd; stakinR nr. 10
wordt door hem als een Ke~ al van uitsluitinK aan~emerkt.

217



ken; dit geldt waarschíjnlijk voor de stakingen nrs. 13, 15, 17 en
19. Dit soort stakingen zien we dan ook alleen vermeld in socialis-
tisch georiënteerde blaadjes, die naar hun aard gretig inhaakten
op elk conflict tussen arbeiders en patroons.

Zoals aangestipt was het aantal stakers meestal betrekkelijk
gering. Voor zover bekend uit de schaarse gegevens ging het dik-
wijls om níet meer dan een tien- of twintigtal arbeiders. De in-
druk bestaat, dat een belangrijk deel van de arbeiders bij een
bedrijf waar gestaakt werd, doorwerkte, hetgeen op weinig eens-
gezindheid en solidariteit zou kunnen wijzen. Voor deze veron-
derstelling pleit ook het feit dat het, behalve in het geval van de
typografen en sigarenmakers, altíjd stakingen betrof van 'losse'
werklieden en sjouwers, opperlieden en ongeschoolde fabrieksar-
beiders. Het mag daarbij typerend genoemd worden, dat de meest
succesvolle stakingen juist konden plaatsvínden in een bedrijfstak
waarin een relatief sterke socialistische vakbond bestond, name-
lijk de sigarenindustrie. Hier was tevens sprake van bemoeienis
door de hoofdbesturen der betreffende bonden met enkele stakin-
gen (nrs. 1~F en 18), terwijl in alle andere gevallen het conflict
geheel tussen arbeiders en patroon werd uitgevochten.

Vrijwel zonder uitzondering waren de lonen het strijdpunt.
Veelal werd er gestaakt, omdat een patroon niet wenste in te gaan
op een verzoek om loonsverhoging; soms doordat arbeiders niet
akkoord wilden gaan met een opgelegde loonsverlaging, al dan niet
in de vorm van een bijstelling van het stukloon in ongunstige zin.
De concrete aanleíding voor een staking was vaak een andere dan
de hoogte van het loon. Zo waren in 1900 de kwaliteitseisen die
een nieuwe directeur aan de productie stelde, de directe reden
voor sigarenmakers in staking te gaan (nr. 8). Aanvankelijk eisten
de stakers het ontslag van de directeur, maar vervolgens ook een
loonsverhoging; overigens werd de eerste eis wel, en de hveede eis
niet ingewilligd.

Een andere, belangrijke aanleiding tot staking was in enkele
gevallen (nrs. 10, 13 en 1~4j de uitsluiting van een of ineer arbei-
ders. Een prominent voorbeeld hiervan was de reeds eerder ge-
noemde socialistische sigarenmaker Jan i~~Ieijvis, die in 1905 werd
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Cabel 6: (h.erzicht rar: siakinger: in Breda tim 1907

jaar maand bercepsgruep onderncming resultaat

L 1890 3 maart losse arbciders tramw~eg v'erloren 19a

2. 189d oktober t}pngrafen Engelbrecht s'erloren ~~

3. 189i 19 juli opperlieden bouw zustersschool gesronnen Z~
Leuo'enaarstraat

~. 189i 19juli opperlieden bouw St. Josephkerk unbekend Z"~

5. 1898 begin juli arbciders De Vlinder; gedeeltelijk
lucifersfabriek eig. Ch. Loyens gewonnen ~"~

6. 1899 IS noc. havenarbeiders s[eenkolen- aancankelijk gewon-
handelaar nen: na gestclde

cervolgeisen alsnog
verloren -o;

ï. 19W 22 febr. vrachtrijders Hoppenbrouwers- verloren Z"'
Smits

8. 1900 19 Febr.- sigarenmakers Bces; eig. Heeren gewonnen Z~'
I maar[

9. 1900 I~t dec. havenarbeiders lossen graanschip gedecltclijk
gevconnen '~

l0. 1903 maart sigarenmakers . (gedeeltelijk?)
gewonnen 'o'

1 I. 1903 23? juli zout- en De Frai[ure 8: Co cerloren Z~

zcepzieders

12. 1903 19 sept. arbeiders Asphaltfabriek onbekend Z~
(fa. Haay,h)

13. 1905 eind aug. sigarenmakers btast 8r Belle verloren (,stakers
(eig. Bouman) 'afgereisd ) Z'o

14. 1905 sept. sigarenmakers D'last á Belle gewonnen ~'~
(~ wekenl (eig. Boumanl

I5. 190i 6-7 noe. peeënlossers Suikerfabriek rerloren Z'Z
k~'ittouck

16. 1905 19 noc. e.~'. arbeiders Asphaltfabriek vedoren 21
(t 2 wekenl (fa. Haagh)

17. 1906 begin juli sjou~cers E[na Ifa- Klep) v'erloren 21

18. 1906 2~ juli - sigarenmakers Bces: eig. Heeren gev`'onnen Z"
13 aug.

19. 1906 begin aug. jongens' Etna (fa. Klepl verloren ~16

20. I907 14 mei havenarbeiders steenkolenhande- onbekend -'-
laar Van Gastel

'9a) Bredasche Courant, 6 maart 1890.
'~) De Lepper, De Bredasche TypografenvereniRinR ' Door Eendracht t'Zaam Verbon-
den', t.a.p., I40, 1~3-Id9; Ons 1'akbelang, I februari 189i; Recht roor Allen, 10 oktober

189~1.
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ontslagen, in feite omdat hij te `lastig' was. De andere vakbondsle-
den legden daarop onmiddellijk het werk neer. Prompt werden
ook zij ontslagen, maar na de meest langdurige staking die Breda
tot en met 190ï kende, konden bíjna allen weer aan de slag. 1~1aar
ook hier werd, overigens zonder succes, tijdens het verloop van de
staking loonsverhoging geëist. Het is aannemelijk dat te lage lo-
nen de feitelíjke oorzaak van het conflict waren.

Het merendeel van de stakíngen, zeker als men die der sigaren-
makers buiten beschouwing laat, ging voor de arbeiders verloren.
Soms gingen de stakers vanzelf weer aan het werk, wanneer hun
patroon geheel of gedeeltelijk voet bij stuk hield (bijv. nr. 5 en 9),
soms werden zij símpelweg meteen ontslagen en vervangen door
andere arbeiders (bijv. nrs. 1, 7 en I1). Ook kwam het wel voor,
dat stakende arbeiders zelf elders gingen werken en zo de staking
beëindigden (bijv. nrs. 13 en 15).

Bij de stakingen die in tabel 6 als 'gewonnen' zijn aangeduid,
moet wel bedacht worden dat de 'winst' in een aantal gevallen niet
meer was, dan dat de arbeiders directe benadeling wisten te voor-
komen. Zo konden de arbeiders van de lucifersfabriek met hun

~~) De l~olkstribrutn, 2-Fjuli 1897, t'gl. t.a.p., 31 juli 1897.
~or) t.a.p.; Bredasche Corerant, 22 juli 189ï.
~~~) De Crije Socialist, 13 juli 1898 en 16 juli 1898.
'-O3j Bredasche Courant, 16 no~ember 1899.
'-oa) Dagblad var: Norird-Brabaru. 23 februari 1900.
zo') t.a.p., 2~i februari en 2 maart 1900; De Vrije Sbcialèst. I ï maart 19W.
Z~) Bredasche Courant, 16 december 1900.
Zo~) t.a.p., lloorakkers, 3)-I; De 7nekomst, -F april 1903.
Zo8) Bredasche Courant. 29 juli 1903.
Z~) Bredasche Co:aant, 20 september 1903.
21O) Ue Sigarenmaker, 2 en 9 september 190~.
Zr r) Bredasche I~lok. 16 september 1905; Ue 7-nekomst, 30 september en 1~ oktober 190~;
Bredasche Courattt, 1~ september 190i; Doorakkers t.a.p., 3~~1; 4'isser, t.a.p., 79.
`"Z) Bredasche Courant, 6 november 190~; Dagblad van Noord-Brabant. 2~ november 190~;
De Toekonat. 11 november 1905; Doorakkers, t.a.p., 3-F9.
'-'3) Bredasche Coarant, 23 nocember 190í; Dagblad ran Noord-Brabant, 25 november 190i;
De Toekomst. 2december 190i; Doorakkers, t.a.p., p. 399.
~r'1 De Toekomst, I~F juli 1906.
`"') Bredasche Courant, 2ï juli 1906; Dagblad ran Nnord-Brabattt, 28 juli en Id auRustus
1906; Bredasche Alok, 25 augustus 1906; De Toekomst. ~1, 11 en 18 augustus 1906; Doorak-

kers, t.a.p.. 3-4-{.
`'rbj De Tockonrst, I l au~ustus 1906.
~r') Bredaschr C~~rnant. 1 ~ mei 190i.
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Algcm. Nederl. Bierbrouwersgeiellenbond.
Aan de Bredasche Bierbrouwersge-

zellen wordt medegedeeld dat op Zon-
dag 26 Augustus, twaalf uur in het
Volksgebouw „VOORUIT" Jan van
Polanenkade 58 eene

C~j~enbare Yergada~ering
zal plaats hebben, waar als spreker zal
optreden G. KERKHOFF, Bondsvoor-
zitter.

Bierbrouwers~ezellen komt allen op
deze vergadering; het geldt uw aller
beIang hetgeen hier besproken zal worden.

Entrée vrij. HET BESTUUR.

Prof. Frank van der Goes
prtvaat-docent aan de Amsterdamsche '
Universiteit heeft zich bereid verklaard
den volgenden winter een

hoogeren cursus
hier te Breda te willen ge~~en over
STAATHUISHOUDKUNDE.

Leeraren, onderwijzers, onderwijze-
ressen, weetgierige arbeiders~sters) enz.,
die aan dezen cursus willen deelnemen
kunnen zich aanmelden ,~an van Pola-
nenkade 58, Ilolksgebouw „Vooruit."

~tb. ?3. .~d~rrtenties uit ~~De Bredasrhe I~lok'~ i 1906i ~~x~r een ~ert;adering ~ an een bierbrou~~~erscakbond en
~~air een Ie~inKenc~~dus dtxtr dr litrrator en de als SDAP-propagandist optredende f renk can der Gors.

BoQà Yaa Ned. Gem: Werkl.
~Ideeliup Bredi.

Groote

OpenbareVergadering
op Zondag 27 lanuari,

dt. n.mmd,`. z ..r.

i~ d~ iatal ea de~ Be~r ~. f. SeYur~tu,
..Die Port von Cbve."

Spreker de hecr

P. Schoonderwoerd,
Voarr óond r. Ntd. Ots.-Werkl.

UN DER W ERP:

Naarom aeutrale rakoryaaisatie?
Enlrée vrq - Debat vrq.

I~ET UESTUUR,

PS WIJ zullen det dt de R:C. S minntee.
mur rriJ debal [eren.

~tb. 2-1. adcerrentie uit "De Gemeente~cerkman~~ ~~~ir een propa
~andahijernkomst in januari 190i, QcorQaniscerd door de sociaal-
democratisch georiënteerde .̀ ederlandsche Bond ~un Gemecnte-
~cerlaieden.



.~tb. 2~. .lchtercijde ~~oningen aan het '̀onnenceld, clak ~orx dc atbraak anno 190ï.



staking (nr. 5) niet meer bereiken, dan dat een door hun patroon
voorgenomen tariefsverlaging voor slechts de helft werd doorge-
voerd. Een nogal bittere winst derhalve!

"Tot slot van dit overzicht van stakingen in Breda verdient zeker
nog vermelding het feit dat de 'sterke arm' nogal eens te hulp
werd geroepen door de patroons. Bekend is, dat in ieder geval bij
zeven van de vennelde conflicten politíe of m~.reehaussée vat~ de
partij vvas, meestal om nieuwe arbeiders, oftewcl 'underkruipers',
te beschermen tegen kloppartijen door stakers. In tegenstelling
tot een latere staking, namelijk die ín 1908 van de metaalbewer-
kers,~t~ kwam het echter in geen enkel geval tot grootse rellen
tussen stakers en politie.

. 01~ericht vayz de reacties uit de sametzlening

ln hoofdstuk II werd vastgesteld, dat er rond 1895 een kente-
ring optrad in de houding die in het katholieke Breda werd inge-
nomen tegenover het opkomende socialisme. Een voornamelijk
afwachtende houding sloeg om in een afivijzende. Juist op het
terrein der vakorganisaties was dit merkbaar. Immers, politiek
gerichte socialistische organisaties konden zich met hun ideeën-
wereld nog enigszins in een isolement terugtrekken. De leden van
vakorganisaties hadden echter in het bedrijf cvaar ze werkten,
elke dag weer te maken met medearbeiders en patroons die andere
opvattingen over belangenstrijd huldigden. De tabriek was, met
andere woorden, het terrein der directe en voortdurende confron-
tatie. Deze confrontatie was des te scherper, omdat het niet enkel
om een ideële tegenstelling, maar allereerst om materiële strijd
ging. Waar tegenstanders de propaganda voor socialistische
ideeën nog konden negeren, daar was de strijd om materiële be-
langen vrijwel niet te vermijden. Van alle socialistisch georiën-
teerde organisaties in Breda ondervonden dan ook de vakbonden
de meeste tegenwerking.

Hiertegenover valt vast te stellen, dat juist in de periode na

''e) Zie hiertoe Doorakkers t.a.p., 3~}i.
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1895, waarin de botsing tussen de partijen gestalte kreeg, óók de
ideeën over sociale rechtvaardigheid evolueerden. Hoe geleidelijk
en vanuit welke motieven ook, meer en meer ontstond bij niet-
socialisten begrip voor het feit dat maatschappelijke misstanden
uit de weg dienden te worden geruimd; dat patroons niet langer
eenzijdig over hun arbeiders hadden te beschikken, maar dat
arbeidsovereenkomsten de verhoudíng moesten bepalen; dat soci-
ale wetgeving een regulerende rol diende te vervullen.

Deze verandering in mentaliteit is heel scherp vast te stellen bij
het Bredase gemeentebestuur. Zowel in 1894 als in 1906 kreeg de
Gemeenteraad door arbeidersorganisaties namelijk adressen voor-
gelegd, waarin gevraagd werd bij aanbestedingen van gemeentewe-
ge een bepaling ten gunste van de arbeiders op te nemen. In het
eerste geval ging het alleen om een loonsverhoging voor de tím-
merlieden, in het tweede geval om de vaststelling van minimum
uurlonen en maximum arbeidstijden voor de arbeiders.

Bij de behandeling van het adres in 1894 vroeg de toenmalige
burgemeester zich af, of het wel de roeping van de overheid was
zich met de regeling van arbeídslonen in te laten. Hij toonde zich
vooral bezorgd, dat ook andere beroepsgroepen zouden volgen en
dat bovendien spoedig andere eisen, met name inzake een maxi-
male arbeidstijd, zouden worden gesteld. De burgemeester erken-
de, dat de staat minderjarigen en hulpbehoevenden moest be-
schermen, maar hij betwijfelde toch "of de wetgever den meerder-
jarigen Nederlander, die gaarne voor zich en zijn gezin arbeiden
wil, daarin verhinderen mag door de arbeidstijd te beperken". De
Gemeenteraad besloot daarop, dat zij "vooralsnog het tijdstip niet
gekomen acht in het verzoek te treden".`''y

Ruim tien jaar later, namelijk in 1906, besloot de Gemeenteraad
daarentegen wél om bij aanbestedingen doorde gemeente minimum
lonen en maximum arbeidstijden voor te schrijven, overigens in
weerwil van een andersluidend prae-advies van Burgemeester 8z
Wethouders. Wellícht was hier een gunstige factor het feit dat,

Zrej b~erslag Gemeente Breda 189-}, 131-133.
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zoals reeds vermeld in par. 2 van dit hoofdstuk, het desbetreffen-
de adres door onder andere de R.I:.Volksbond en enkele van zijn
onderbonden was ingediend. ~`"

De hier beschreven omslag in het denken over sociale wetge-
ving dient men allereerst te beschouwen als een belangrijk signaal
in een ontwikkeling die traag verliep en met veel tegenwerking te
kampen had, maar die onvermijdelijk bleek te zijn. De nieuwe
ideeën over de positie van de arbeidersklasse werden zeker niet
van harte overgenomen. (~nder de patroons en onder de gegoede
burgerij, zeker de katholieke, bleef vooralsnog de overtuiging
alom heersend, dat de minvermogenden slechts dankbaar konden
zijn voor charitas, bedeling, armenzorg en soortgelijke, individue-
le vormen van liefdadigheid. Met andere woorden: verlichting van
materiële nood was slechts als een gunst te beschouwen, maar
behoorde niet geëist te worden. Dat deze overtuiging mede ge-
schraagd werd door materieel eigenbelang van patroons en burge-
rij, spreekt voor zich. Dit belang strookte niet met het streven
naar een nieuwe maatschappelijke orde, zoals de socialistische
beweging die wenste. Haar leden ondervonden dan ook doelge-
richte tegenwerking zoals in dit hoofdstuk bleek: verbod op vak-
bondslidmaatschap op straffe van ontslag, uitsluiting, moeilijker
en~of slechter betaald werk. Patroons wilden hun algehele auto-
nomie ten opzichte van de arbeiders bewaren. Alleen schoorvoe-
tend bleken zij bereid tot enig overleg met hun arbeiders, en dan
nog in een zeer gematigde vorm zoals de Kamers van Arbeid.

Met welk een botheid werkgevers soms hun personeel bejegen-
den, zij hier nog eens geïllustreerd met een voorbeeldje uit 1902.
In dat jaar stond in een van de nummers van het vrij socialistische
weekblad De Toekomst een artikeltje over de jamfabriek in Prin-
cenhage. De dírecteur werd aangeklaagd vanwege het feit dat hij
de werktijd zonder loonsverhoging met twee uren verlengd zou
hebben.z21 Of de klacht terecht was, is onbekend. De directeur

Z'"j a.ir., 1906, 80-8L Ook in 190ï ~~erden diverse adressen aan de Gemeenteraad gemn-
den in serband met de arbeidsomstandi~heden.
Z'~ ) Ue T oekomst, 12 juli 1902.
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was echter zeer verbolgen over de publikatie en hij deelde zijn
arbeiders in een toespraak mee dat hij nu de overuren niet eens
meer wilde betalen. Ronduit gaf hij te kennen dat hij zich niet
door werklieden de wet wilde laten stellen en dat híj alleen be-
paalde wanneer en hoelang er gewerkt moest worden. Alle arbei-
ders accepteerden de eenzijdig gestelde voorwaarden.'-zZ

Bij de pogingen de arbeiders van het socialisme af te houden,
speelde de R. K. -Kerk een rol van betekenis. Het is echter al te
eenvoudig om de Kerk te beschouwen als een gewillig instrument,
dat slechts de heersende klasse van dienst was. De Kerk had haar
eigen belangen om de arbeiders van het socialisme af te houden,
namelíjk in ídeëel opzicht het zieleheil van de mensen en in
organisatorisch opzicht het voorkomen van massale ontkerkelij-
king. Terecht vanuit haar optiek, zag de kerk deze belangen be-
dreigd door het goddeloze, in de praktijk onmiskenbaar anti-reli-
gieuze socialisme. Dat die belangen van de Kerk voor een groot
deel parallel liepen met die van de ondernemers en grote delen
van de burgerij, maakte haar, zoals ook Perry opgemerkt heeft, tot
een bondgenoot (dus niet zozeer een instrument) van laatstge-
noemden.'"'3 i~laar, zo moet men preciseren, een machtige bond-
genoot. Want waar patroons vrijwel uitsluitend door middel van
materiële represailles, of het dreigen daarmee, pressie op arbei-
ders konden uitoefenen, daar beschikte de Kerk in een stad als
Breda over een veel invloedrijker middel om hen van het socialis-
me af te houden, namelijk sociaal-psychologische beïnvloeding.
Hier moet overigens niet gedacht worden aan een doelbewust
en weloverwogen optreden; de leer en het gezag van het rooms-
katholicisme waren als vanzelfsprekend voor alle lagen van de
bevolking.

Van hieruit is ook verklaarbaar, dat r. k. (vak-)organisatíes al-
tijd principiële discussies met socialisten uit de tiveg gingen. Het
was in katholiek Breda voldoende om vast te stellen, dat een
bepaalde (vak-)organisatie socialistisch was; daarmee was deze
veroordeeld en kon elke gedachtenwísseling over inhoudelijke op-
zzz) t.a.p., 26 juli 1902.
Zz3) Perr}~, De katholieke arbeidersbeu~eging en haargeschiedschrijving, 282 e.v., m.n. 291.
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vattingen als overbodig, misschien zelfs als gevaarlijk worden af-
~gedaan. `~

De kritiek van de katholieke wereld op de socialistische be-

weging in het algemeen en op de aan haar gelieerde vakorganisa-

ties in het bijzonder werd vooral na 1900 scherp aangezet. Daar-

vcíór was men ín katholieke kringen, ondanks de encycliek Rerum

Novarum van 1891, zelfs huiverig voor élke vorm van vak-

organisatie, ook de katholieke, zoals bleek uit de in dit hoofdstuk
gesignaleerde moeilijkheden die de R. K. Volksbond in de eerste

jaren van zijn bestaan ondervond. Pas na verloop van tijd werden

de katholieke vakorganisaties geaccepteerd. Eerst langzamerhand

ontstond het besef dat eigen, katholieke organisaties toch het

meest probate middel waren om: a) te beantwoorden aan de

kennelijke behoefte onder katholieke arbeiders zich te organise-

ren op grond van eigen belangen, b) de arbeiders voor de geloofs-

gemeenschap te behouden en c) de socialistische bonden de wind

aldus uit de zeilen te nemen en zonodig te bestrijden.
Via een organisatie als de R. K. Volksbond werd gepoogd bij de

arbeiders katholieke gemeenschapszin aan te kweken en hen ge-
lijktijdig weerbaar tegen het socialisme te maken. Zowel door de
leiding als door de geestelijke adviseurs van de bond werden dan
ook van tijd tot tijd lezingen over het volgens hen heilloze socialis-
me gehouden, terwijl de leden bovendien nogal eens de waarschu-
wing kregen zich niet met socialisten in te laten en hun vergade-
ringen niet te bezoeken. De poging tegenover het socialisme een
alternatief te ontwikkelen voor de oplossing van het sociale vraag-
stuk, kwam ook tot uiting op de zgn. Katholiekendagen die vanaf
1903 jaarlijks in het bisdom Breda werden gehouden. Deze dagen
werden georganiseerd door de R. K. Volksbonden in West-Bra-
bant, in samenwerking met een aantal vooraanstaande katholie-
ken uit het bisdom, onder wie de eerste keer de progressieve

z2~) Vgl. bijv. het pamflet van de R.i;. Volksbond cf. noot a87; een soortgelijke circulaire
ran de Volksbond staat afgedrukt in het Dagblad ran Noord-Brabant 19 april 190~. Zie ook

de íngezonden brief ~an "Een R. K. Gemeente-werkman" in het Uagblad ran Noord-Brabant
27-28 januari 1907.
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suikerfabrikant J. F. Vlekke uit Oud-Gastel. Uitgangspunt op de
katholiekendagen was, dat sociale politiek niet alleen een materi-
eel probleem vormde, zoals de socialisten meenden, maar dat
vooral ook de geestelijke verheffing en weerbaarheid van de werk-
man nagestreefd moest worden. In de praktijk betekende dit ener-
zijds een erkenning van de noodzaak k~~~alijke uitwassen van het
kapitalistische systeem te bestrijden, terwijl men anderzijds de
gevestigde orde wenste te handhaven en in harmonie met de pa-
troons wílde omgaan.zZ'

De achtergrond van deze ideeën werd gevormd door de zoge-
naamde organische gedachte, zoals die zich in intellectuele katho-
lieke kringen ontwikkelde rond de eeuwwisseling en díe tegenover
het collectivistische beginsel van het socialisme werd gesteld. Vol-
gens die gedachte moesten groepen (klassen) in de samenleving
elkaar niet bestrijden, maar samenwerken en zo vanuit solidari-
teit naar sociale gerechtigheid streven. Dit beginsel veronderstel-
de zeker ook een bepaalde mate van sociale hervorming. "~ Hoe-
wel deze gedachten op zich slechts moeizaam veld wonnen binnen
het katholieke volksdeel, hebben ze als achtergrond een rol ge-
speeld bij de tendens rond 1900 tot het oprichten van katholieke
(arbeiders-)organisaties. Natuurlijk was deze tendens defensief
van aard voor zover bescherming tegen het socialisme beoogd
~~~erd, maar gelijktijdig was zij toch ook een uitdrukking van het
streven vorm te geven aan de organische gedachte.`z' In ieder
geval beantwoordden de katholieke sociale organisaties aan de
behoefte onder arbeiders zich te verenigen, tenvijl zij tegelijk
voor geestelijkheid en katholieke bourgeoisie een vervulling waren
van de wens een vertrouwenwekkend alternatief voor het radicale
socialisme te bieden. Aldus is ook verklaarbaar, dat voor katholie-
ke arbeiders de stap naar de socialistische beweging zeer groot
was en dat deze in een overwegend katholieke omgeving een rand-
verschijnsel bleef.

zzs) Informatie ~an A. Laenen.
zz~j Zie hiertoe Van den Eerenbeemt, Ideeën rond 1400 van Katholieken, in Sociale
INetenschappen (19i0), Jilll, nc ~.
zz~~ t.a.p., m.n. 282-28~F.
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Dat de Iterk zich juist via het gebied der stands- en vakorgani-

satíes tegen het opkomende socialisme keerde is wel begrijpelijk.

Zij ging ervan uit, dat toetreding tot socialistische vakorganisaties
vaak de eerste stap vormde voor arbeiders op een weg die hen
uiteindelijk naar socíalistische politiek - en dus atheïsme - zou

voeren. Deze veronderstelling getuigde zeker van inzicht in de

'gevaarlijke' effecten van de socialistische propaganda, want in

feite stond een dergelijke stap-voor-stap tactiek de socialisten in-

derdaad voor ogen. Door nu eigen organisaties op te richten en

door arbeiders aan te sporen daarvan lid te worden, zou, zo hoopte

men van katholieke zijde, een dam tegen de opkomende socialisti-

sche vloed kunnen worden opgeworpen. Deze hoop bleek niet
ijdel te zijn, met het gevolg dat een directe confrontatie met de
algemeen politiek gerichte socialistische organisaties (vrije socia-
listen, SDAP) nauwelijks nodig was. Veelal kon men ze eenvou-
digweg negeren. Slechts in een enkel geval, met name waar de

Kerk en haar gezag zelf in het geding waren (zoals bij Jan van den

Brink, die zowel priester als socialist wenste te zijn), weersprak

men van katholieke zijde openlijk en rechtstreeks de socialistische
propaganda. Maar in eerste instantie fungeerde toch aan katholie-

ke zijde de vakorganisatie als speerpunt bij de strijd tegen de
socialistische beweging.

Een exponent van die bestrijding was het Dagblaá van Noord-
Brabartt met zijn voorloper, de Nieuu~e Bredasclze Courant. Met het

verscherpen van de tegenstelling tussen katholieke en niet-katho-
lieke vakorganisaties koos het blad steeds duidelijker partij voor

eerstgenoemden. In berichten en artikelen werd telkens gewezen

op de noodzaak voor katholieke arbeiders zich te verenigen in

'eigen' organisaties. Daarbij werd niet geschroomd de bedoelingen

van de neutrale en socialistische bonden in een kwaad daglicht te
stellen. ~Vellicht als een soort reactie hierop schonk de Bredasche
Courant naar verhouding meer aandacht aan de niet-katholieke
bonden, al betekent aandacht hier níet veel meer dan dat het blad
zich bereid toonde aankondigingen van vergaderingen op te ne-
men en er soms verslag van te doen. ~Ien kan vaststellen dat, mét

de ontwikkeling en positiebepaling van de vakorganisaties, vooral
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na 1900, het contrast tussen de beide Bredase dagbladen steeds
duidelijker werd: het Dagblad i~an i~'oord-Brabant rooms, de Bre-
ciasche Courant neutraal.

De prille geschiedenis van de vakorganisatíes zoals in Breda
vormt een illustratie bij uitstek van een gewichtige ontwikkeling
in ons land, namelíjk de vorming van het zuilenstelsel dat, zoals
bekend mag worden verondersteld, bestond~bestaat uit een katho-
lieke, een protestantse, een socialistische en een neutrale~liberale
zuil. 1Vog voor arbeiders er goed en wel aan toe kwamen zich te
verenigen met het doel hun positie ten opzichte van de heersende
klassen te verbeteren, waren ze alweer gescheiden in afzonderlij-
ke organisaties die deel uitmaakten van verschillende, strikt ge-
scheiden sociaal-culturele patronen.
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HUOFDSTUk VI

EV~L~~~-~TIE

De periode rond 1900, centraal in deze studie, w~as er een van
verandering, zelfs van omwenteling. Nieuwe ideeën, nieucve be-
wegingen, andere maatschappe lijke cvaarden en normen kenmer-
ken de overgang van een traditionele naar een moderne, geïndus-
trialiseerde samenleving in Ncderland, en natuurlijk daarbuiten.
Het socialisme was rond de eeuw~wisseling méér dan een expo-
nent: het was in velerlei opzicht de belichaming van het nieuwe,
zo níet zelfs de meest pregnante stimulans achter veranderingsge-
zindheid. Hoe werkte hex nieuwe op het oude in? Hoe kregen,
omgekeerd, de traditionele kaders grip op die nieuw-e en dus onze-
kerheid scheppende tendensen? De herstructurering van de Ne-
derlandse samenleving is, in het perspectief van deze studie, naar
de vorm vooral af te lezen aan het ontstaan van een zelfstandige
arbeidersbeweging en, hiermee in samenhang, van een verzui-
lingsproces. In dergelijke grootschalige, complexe verande-
ringsprocessen zijn oorzaak en gevolg stceds moeilijk te bepalen
en te schematiseren; vele invloeden en neveninvloeden spelen
vaak wisselende rollen en zijn bovendien slechts zelden naar ge-
wicht te taxeren.

In dit hoofdstuk worden het Bredase socialisme en de katholie-
ke omgeving ín een samenhangend verband nader beschouwd. Dit
betekent, dat niet alleen de factoren aan de orde komen die van
betekenis waren voor het lokale socialisme zelf, maar dat ook de
relatie van die factoren en de lokale socialistisch beweging tot de
reacties uit de omgeving nader geanalyseerd wordt. Aldus wordt
getracht de bijzondere positie van het socialisme in een katholieke
provinciestad te expliciteren.

Deze beschouwing is drieledig. Eerst w~ordt in paragraaf 1 de
ontwikkeling van het Bredase socialisme gerelateerd aan die van
de beweging elders in Nederland. In paragraaf 2 volgt een theore-
tische reflexie op de als utopisch gekenschetste aard van het
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socialisme in het algemeen omstreeks 1900. Tot slot is paragraaf 3
gewijd aan de botsende patronen van katholícisme en socialisme,
mede in het licht van de bijzondere omgevingsfactoren.

~ 1. Socialistisclze beu~egiirg in Breda: een vergelijking in laiidelijk
perspectief

De hoofdlijn van de historie van het jonge socialisme in Neder-
land is zeer wel herkenbaar in die van Breda. Temporele ver-
schuivingen, lokaal bepaalde ideologische verhoudingen, alsmede
~~erschillen in kwantitatieve omvang van de beweging zijn niet in
die mate aanwijsbaar, dat van fundamentele afwijkingen gespro-
ken kan ~~~orden. In deze paragraaf wordt in een samenvattend
beeld de historische ontwikkeling van het socialisme in Breda
gerelateerd aan de algemene organisatorische en ideologische pa-
tronen van de beweging in ons land, alsmede aan enkele specifie-
ke, lokale situaties.

r~l in de jaren zestig van de negentiende eeuw ontstonden in
ons land kiemen van vakorganisaties, maar deze waren nog gerui-
me tijd van een uitsluitend lokaal karakter' en mede daardoor
onmachtig tot een directe en effectieve belangeneonfrontatie met
de heersende klasse. Arbeidersverzet is vooralsnog beperkt tot inci-
dentele, spontane acties. De aandacht voor arbeidsvraagstukken
werd vooral gestuurd en vorm gegeven door ontwikkelde burgers,
zoals zij die verenigd waren in het 'Comité ter bespreking der
Sociale Quaestie'. Humanitaire overwegingen bepaalden in
hoofdzaak de activiteiten ten gunste van de verheffing van de
arbeidersklasse. Socialisme was in dezen niet meer dan een theo-
retische achtergrond van sommigen onder degenen die vooruit-
strevende ideeën huldigden. Als een der opvattingen in de discus-
sie over de wenselijkheid de sociale nood te lenigen, ondervond
het socialisme dan ook nog weinig gerichte, laat staan effectieve
weerstrevingen, tenzij in een intellectuele beschouwing.

Deze pre-socialistische periode ging aan Breda vrijwel geheel
voorbij. Hier werden af en toe vooruitstrevende opvattingen onder

~) Harmsen, Historisch mericla i~an socialisn:e eu arbei~lersbeu~eging in :ti'ederlrtrul, i.
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de publieke ~andacht ~ebracht, maar iemand als ~lultatuli ~~erd
veeleer om de ~-orm, dan ~~an~~~ege de inhoud van z'n ideeën ;e~ip-
precieerd. De scherper omlijnde menin~ omtrent sociale ~~erhou-
dingen die I~I~IA-leraar I:orte~a~eK omstreeks het midcíen ~~an de
jaren ze~~entiK openbaarde, lijkt op lokaal ni~~e~u letterlijk onge-
kend te zijn gebleven. Uit zijn ontslag blijkt o~eri~ens ~~el, hoe-
zeer toch reeds de overheid alert ~~ as op maatschappij~crnieu~~~en-
de, radicale opvattin~en, vooral waar cleze opklonken vanuit een
op v~~rtbestaand ~ezaK Kegrond~~est instituut als de KI~~Ir1.

Het landelijke patroon van de ont~ti~ikkeling ~~an het socialisme

tot aan de jaren tachtig van de neKentiencle eeu~~, dat behecrst

werd door ideeële o~~ertuigin ; en de propaKanda daarvoor, is dus

ook in Breda herkenbaar. Ue be~~~e~inK, ~~oor zover hiervan in de
ei~enlijke zin kan ~~~orden gesproken op dat moment, ~~~as nog zo
klein en onKestructureerd, en haar betekenis derhal~.e noK derma-
te weinig herkenbaar, dat afwijkin~en zich niet concreet laten

aam~-ij zen.
Wanneer echter ~~anaf die jaren de socialístisch geïnspireerde

beweging elders tot enigszins echte vormen van organisatie be~int

te komen, blijkt de Baroniestad uit de pas te ~eraken. In onistaan
en in ont~~~ikkclin~ van zo~~ el de eerste sociaal-democratische be-
~~~e~ing als de kiesrechtbeweging, in concreto de SDB en de
NBvAIíS, zijn lokale afwijkin~en kenbaar. L)eze beweginKen ~1~a-
ren, zoals gesteld, gezichtsbepalend voor het socialisme in Neder-
land tot aan het begin ~~an de jaren ne~entiK. De SDB, op~ericht
ín 1881, wist allengs meer aanhan~ te ver~~~er~~en, met name aik
in arbeiderskringen. Dit ~in~ gepaard met de ont~vikkcling ~~an
een duidelijk socialistisch program en bo~~endien met de toene-

ming van agitatorische daadkracht. Juist dit laatste moet in sa-

menhang ~i~orden bezien met groeiende tegemverking door bur~e-

rij en o~~erheid; vairal repressie door politie ~~~as hier een uiting

van.
Aan de groei van de SDB, in het bijaonder blijkend uit de

oprichting ~~an afdelingen, is in de jaren tachtig vanuit Breda
niets bijgedragen. ~I'erwijl in het westen en het noorden ~an het
land SDB-afdelinKen ~eerden up~ericht, zij het dat deze c1ik~~~ijls
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een moeizaam - en behoedzaam! - bestaan leidden, bleef Breda
van een zich openlijk socialistisch noemende partij verstoken.
Zelfs is niet bekend, dat de stad onder haar imvoners ook maar
sympathisanten van die partij telde.

Anders lijkt de situatie met betrekking tot de kiesrechtbewe-
ging te zijn geweest. Lijkt, want in dit opzicht valt een merkwaar-
dige temporele verschuiving op. De kiesrechtacties van de
NBvAI~S in de eerste helft van de jaren tachtig zijn namelijk
geheel aan Breda voorbij gegaan, terwijl juist na het echec van de
beweging in 1885, toen de regering ultímatieve eisen had afgewe-
zen, een lokale organisatie zich alhier wist te ontplooien. In het
jaar 1887, toen op diverse plaatsen oranjefuries woedden en de
socialistische propaganda in het gehele land moeilijkheden onder-
vond, konden in Breda zonder wanklank van betekenis op openba-
re bijeenkomsten socialistische geluiden worden vernomen. Hoe-
wel ook de oprichting in 1887 van een SDB-afdeling te 's-Herto-
genbosch lijkt te wijzen op een gericht socialistisch offensief in
het Zuiden,Z is voor wat betreft Breda vast te stellen, dat zonder
de eminente persoonlijkheid van de K~1r1-leraar Van den Bussche
openlijke propaganda welhaast ondenkbaar zou zijn geweest.

Typerend voor de Bredase kiesrechtbeweging is, dat deze zeker
niet de proletarische inslag bezat die in de landelijke beweging
wel aanwezig was.3 Aldus is misschien ook te verklaren, waarom
openbare vergaderingen in Breda betrekkelijk ongestoord georga-
niseerd konden worden. Waar in de jaren tachtig overal het arbei-
derselement in de socialistische be~~~eging begon toe te nemen,
was de kortstondige beweging in Breda nog van burgerlijk-ideële
aard. Alzo niet als bedreigend ervaren, werd de beweging getole-
reerd in een lokaal milieu, waarin het liberale denken nog enige
ruimte had.

Dat in Nederland steeds meer arbeiders hun ~veg naar het
socialisme vonden, kwam vanaf de tweede helft van de jaren
tachtig vooral in de groei van de vakbeweging tot uiting. Boven-

') Franssen, De Bossche arbeider in ~iju irerk- en leefn:ilieu, ilo-51I.
;) Harmsen, a.ir., li.
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dien nam vanaf ongeveer 1890 ook de betekenis van de SDB weer
toe, in het bijzonder blijkend uit de vele afdelingen die in de jaren
1890-1899 overal in het land werden opgericht. Ook te Breda
werd in die tijd een afdeling van de SDB opgericht, maar tot 189~
opereerden de plaatselijke socialisten onder het vaandel van de
in 1891 heropgerichte afdeling van de NBvAKS. Van laatstge-
noemde afdeling ging denkelijk nog betrekkelijk weinig wervings-
kracht uit naar de arbeidersklasse, ondanks de vele, qua bezoe-
kersschare dikwijls uitstekend geslaagde openbare vergaderingen
die in de jaren 1891-1893 ~~~erden georganiseerd in Breda.
Evenzo zette deze voortgezette introductie van het socialisme nog
niet meteen de heersende burgerij aan het denken. Of dit voort
kwam uit desinteresse, onderschatting of tolerantie is moeilijk te
zeggen.

IVlaar dan maakt Breda, in de jaren 189~4-1895, kennis met de
provocatieve propaganda van de SDB, terwijl kennelijk gelijktijdig
ook een wezenlijk aantal arbeiders belangstelling voor het socialis-
me en zijn beweging begon te tonen. Of dit laatste samenhing met
of zelfs een gevolg was van die straatpropaganda, we weten het
niet en kunnen de samenloop slechts constateren. Nlaar of nu het
ene of het andere verontrusting opriep, onmiskenbaar is, dat reac-
ties werden uitgelokt Hiertoe althans moet men vooral rekenen
de opríchting in 1895 van een afdeling van de R. K. Volksbond,
waarover meer in paragraaf 3 van dit hoofdstuk. En zeker de
volkseruptie rond het socialistisch café aan de Stationsweg duidt
op een verenging van het lokale klimaat, waarin vreemde elemen-
ten en een opkomend nieuw verschijnsel als de zelfstandige arbei-
dersorganisatie huiver en afweer opriepen. De felle klap die het
Bredase socialisme in 1895 kreeg toegediend met de furie tegen
het volkshuis 'De Toekomst', vormt de lokale factor ter verklaring
van de teruggang van de beweging gedurende de eerstvolgende
jaren. Ook van elders zijn er indicaties, dat een eigen trefpunt
van doorslaggevende betekenis was voor het voortbestaan van soci-
alistische organisaties.~

;~ Perry, Roonac{:e kir:ine teger: roorie koorts, ï8; Fr~nssen, a. ir.. ~ ï 3-~ ï~.
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Daarnaast zal tot begrip van die teruggang ook de algehele
regressie in ogenschouw moeten worden genomen. Na de scheu-
ring van de Nederlandse socialistische beweging in 189~F daalde
de betekenis van de 'oude' be~~~eging, zeker voor wat betreft haar
politieke organisatie, de Socialistenbond, terwijl de jonge SDr1P
allerwegen nog zeker een half decennium nodig bleek te hebben
alvorens kwantitatieve aan~~~as de potentie van de partij zichtbaar
maakte. De jaren negentig van de negentiende eeuw, zo mag men
wel stellen, vormden organisatorisch én ideologisch een overgangs-
periode in de historie van het Nederlandse socialisme.

De 'oude' beweging miste een hecht theoretisch fundament. In
een vrij krachtenspel profileerden zich de voornamelijk revolutio-
nair en anarchistisch gezinden tegenover een goeddeels gematig-
de, parlementair ingestelde vleugel.' Het beleid van de SDB als
zodanig kenmerkte zich in samenhang hiermee dan ook als onvast
en aarzelend.`' Ook na de breuk van 189~F veranderde dat nog niet:
de Socialistenbond was vrijwel ontredderd en de SDAP was nog
in opbouw. Een breuk in de eigenlijke zin was het overigens niet.
Voor het merendeel bleven de socialisten in het land de 'oude'
beweging trou~i., hoe~ti~el in enkele steden, waaronder Nlaas-
tricht,' de gehele SDB-afdeling naar de nieuwe partij overging.

A1 ging die interne partijstrijd aan Breda voorbij, ook hier
vormden de jaren negentig een door onduídelijke kaders geken-
merkte periode. Een kiesrechtbewegíng ging over in een SllB-
afdeling, maar nauwelijks nog begon deze enige vorm en beteke-
nis te krijgen, of zij ging teloor. En een SDAP-afdeling, zoals die
zich toch in so~nmige steden en streken van ons land alras for-
meerde, ~~-as pas mogelijk met de komst in de stad van sympathi-
santen van elders.
Gedesillusioneerd en ontgoocheld, alsmede door gekibbel binnen
de Socialistenbond,~ wendde ook te Breda de 'oude' aanhang zich
af van de beweging. Eerst met het groeien van de vorm van een

' ) Harmsen, n. u . , 25-26.
o) a.rr., 23.
-1 Perrv, a.rr., i6.
"1 13ruintjes, Soridlrsrne in Gruuingeu 182f 1-1 ó9-l. 206-
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duidelijker anarchistische stroming in Nederland gedurende de

laatste hvee, drie jaar van de vorige eeuw, kwamen ook alhier de

oude, door revolutionaire gevoelens beheerste idealen eveer naar

voren.
Aldus mag men vaststellen, dat Breda niet wezenlijk, zij het

deels met enigc verschuiving in de tijd, af~~ eek van het algemene

patroon: na de opgang van de 'oude' be~veginK, die een beslissende

invloed en rol ten gunste van de arbeidende klasse leek te kunnen

gaan krijgen, volgde ontgoocheling en ontreddering, waarna pas

tegen en rond de eeuwwisseling de polaire stromingen uit die

'oude' beweging in nieuwe, afzonderlijke verbanden gestalte kre-

gen, te weten een 'losse' anarchistische, oftewel vrij-socialistische

beweging en daartegenover de SDt1P. In het jaar 189~4 had dan

wel formeel het breekpunt gelegen, het proces van de scheiding

der geesten besloeg vrijwel een geheel decennium.

De diverse organisatorische verschijningsvormen van het socia-

lisme in Breda lijken veelal mogelijk te zijn geweest dankzij de
toevallige aanwezigheid en activiteit van een of enkele bevloge-
nen. Niettemin zagen we in het voorgaande, dat de plaatselijke

ontwikkelingen in belangrijke mate passen binnen het landelijke

stramien van op- en neergang van de beweging.
Dit gold dus eveneens voor het vrije socialisme. In precies

dezelfde jaren, dat deze anarchistisch geïnspireerde beweging

zich in Nederland vlak voor de eeuwwisseling profileerde, bleek

ook in Breda, vooral dankzij de kleermaker Vermeeren, die radi-

caal-socialistische traditie op te leven. Tot 1903, het jaar van de
spoorwegstakíng, leek ook vrij-socialistische invloed op enkele vak-
organisaties, in het bijzonder die van de sigarenmakers, niet

onbeduidend te zijn. Ondanks deze aanzetten tot syndicalisme kon

het NAS hier ter stede echter geen wezenlijke greep op vakorga-
nisaties krijgen. Dit in tegenstelling tot het westen van het land,

maar ook tot steden als Nijmegen en 's-Hertogenbosch. Voor Bre-

da lijkt in sterke mate te gelden, dat het anarchisme zich vanaf

omstreeks 1900 had teruggetrokken, of had moeten terugtrekken,

"...op de droom van vrijheid, gerechtigheid en menselijkheid
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alleen".y Van een sociaal invloedrijke beweging was in de directe
zin geen sprake. l~~lede in reactie ap de geleidelijk aan betekenis
winnende sociaal-democratische beweging werden de toch al ide-
alistische opvattingen aangescherpt en vanuit een isolement met
groeiende overtuiging beleden.

De spoorwegstaking van 1903 was ook hier een markant mo-
ment, want zoals elders vertoonde de propaganda voor het vrije
socialisme, c.y. de svndicalistische vakbeweging (NAS) direct
hierna een sterke inzinking om nog eenmaal weer aan te wakke-
ren: in Breda in de jaren 1906-190ï. Dan is echter reeds de margi-
nale positie ten opzichte van de definítief doorbrekende sociaal-
democratische organisaties onaf~~~endbaar, ~Vaar deze laatste bin-
nen enige jaren na 1903 een niet meer weg te wissen positie in de
lokale samenleving wisten te veroveren, ontbeerden de individua-
listen van het vrije socialisme een organisatorische legitimering van
hun overtuiging. IJn in een katholieke, dus vijandige omgeving
konden individuen moeilijk de sociale en morele pressie weer-
staan. Beetje bij beetje brokkelde het plaatselijke vrij-socialisti-
sche clubje dan ook af. Slechts in bepaalde streken en steden met
een omvangrijke socialistische beweging en aanhang kon de anar-
chistische variant zich nog enigszins staande houden. In de toch
al marginale positie van de totale socialistische beweging te Breda,
was echter geen ruimte meer voor de naar veler opvatting sterk
abstracte, in feite onwezenlijke denkbeelden.'o Bovendien kon-
den socialisten, voor zover zij zich door dergelijke ideeën lieten
ínspireren, als individueel lid vooralsnog ook binnen de SDAP
voldoening vinden in revolutionaire doelstellingen; die waren im-
mers binnen deze partij formeel nog niet terzijde geschoven, al
zouden zij gedurende de eerste jaren na de eeuwwisseling al spoe-
dig overspoeld worden door een reformistische geest."

De sociaal-democratische beweging steunde vooral op 'nieuwe'
mensen, die over het algemeen niet tot de 'oude' beweging hadden

9) Romein, Op bet breukrlak ran ni~ee eeuu~en, 206.
"') Ruter, Ue spoonregstakingeu ran 1903, 559.
~~) Romein, a.u~., 222-223.
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behoord.''- Ook op lokaal niveau geschiedde de opkomst van de
SDAP in Nederland veelal onafhankelijk, dus niet in de vorm van
een afsplitsing, van de bestaande socialistische beweging.13 Na de
eerste moeilijke jaren van de SDAP ~anaf 189~ kreeg de groei en
opbouw van de partij eerst rond 1900 substantiële betekenis. Up
een enigszíns hechte aanhang kon de partij buiten de grote steden
aanvankelijk slechts bogen in betrekkelijk weinig plaatsen; 1~~Iaas-
tricht en :~rnhem waren vroege uitzonderingen.'~` Elders zou het
nog geruime tijd duren, alvorens de SDAP een voet aan de grond
kreeg, of was oprichting van een afdeling slechts te danken aan de
aanwezigheid van een enkele actieve propagandist met wiens ver-
trek de afdeling onmiddellijk ten onderging, zoals in 's-Hertogen-
bosch.''

De opgang van de Bredase sociaal-democratische be~~~eging ver-
liep overeenkomstig het hier geschetste algemene beeld. Pas een
aantal jaren na de oprichting van de SDAP slaagden enkele leden
uit de stad en uit de nabije omgeving erin de partij alhier enig
gezicht te geven via propagandistische activiteiten en de oprich-
ting van een afdeling. Gedragen door allochtonen, die diktivijls
slechts gedurende enkele jaren in Breda woonachtig waren, zijn
de eerste jaren van de afdeling te typeren als vallen-en-opstaan.
In de periode 1899-1905 werd tot vier keer toe een nieuwe start
gemaakt met telkens weer veel nieuwe gezichten onder de leden.
Waar een SDAP-afdeling vrijwel rechtstreeks voortkwam uit de
oude beweging, zoals in IVlaastricht en Arnhem, vertoonde de
ontwikkeling een veel stabieler beeld. Breda was echter een tref-
fend evenbeeld van Nijmegen en 's-Hertogenbosch: ook hier wa-
ren namelijk veelal allochtonen de initiatiefnemers en zien we het
herhaald inzakken en heroprichten van een afdeling.1ó

Twee factoren zijn hier in het geding. Eerstens het feit dat in
steden waar niet de ambachtelijke, maar de industriële nijverheid
de grondslag van de sociaal-economische structuren vormde, zoals

~`) Harmsen, a.u., 30-32.
") `laas, Snriaal-cíenrocrntischeRenieentepolitiekinkntholiek Nijn:e~en 189-1-192i, 123-12~.
~'j Pern, a.ir., 76; can Laar, Hoop opgerechtigheid. 83-8-I.
''j Franssen, a.ir., Si5-Si6.
~`'1 ~laas, a.i~~.. 123 12~. I~ï; Franssen, a.ir.,
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in Arnhem en (1laastricht, de bewegíng veel meer steunde op
autochtone elementen uit de arbeidersklasse zelf.'' De veronder-
stelling dringt zich hier op, dat er in dit geval een samenhang
aanwijsbaar is met een grotere continuïteit van de lokale sociaal-
democratische organisaties.

In de tweede plaats kunnen we met Maas 's vaststellen, dat de
bevolkingsbewegíng en groei van de steden in ons land aan het
eind van de voríge en het begin van deze eeuw kennelijk een
zelfstandige factor was ten gunste van de groei van het socialisme.
Nlinder stad- en streekgebonden konden allochtonen een vrijere
houding innemen ten aanzien van de plaatselijk heersende gees-
tesgesteldheid. Veel minder dan autochtonen gevoelden zij soci-
aal-ps~~chologisch gefundeerde en traditioneel ingebedde rem-
mingen, wanneer zij in aanraking kwamen met nieuwe ideeën
omtrent maatschappelijke ordening; bovendien maakte deze gro-
tere sociale onafhankelijkheid het voor hen eenvoudiger die nieu-
we, radícale opvattingen openlijk te verkondigen en er voor te
~~~erven. Voor zover beide hier gesignaleerde factoren onafhanke-
lijk van elkaar optraden, is duidelijk dat in l~~laastricht, en zo ook
in andere geïndustrialiseerde steden, de eerste invloed doorslagge-
vend zal zijn geweest voor de organisatorische ontwikkeling van
het lokale socialisme. De struikelende ontwikkelingsgang van het
socialisme in Breda, vergelijkbaar met die te Nijmegen, moet
kennelijk onder meer begrepen worden vanuit de afhankelijkheid
van immigranten, voor wat betreft introductie en organisatorische
vormgeving van de beweging ter stede.

Beziet men de temporele verschuivingen in de ontwikkeling
van het socialisme op lokaal niveau, dan is vast te stellen dat pas
omstreeks 1905 te Breda van een hechte, blijvende sociaal-demo-
cratische organisatie gesproken kan worden. Vanaf de tijd van de
kiesrechtbeweging in de jaren tachtig was de omvang en de inten-
siteit van de socialístische beweging in het Zuiden waarschijnlijk
nergens zo groot als ín ~laastricht.'y De geschetste situatie in

~'j Pem, a.tv., ï6, 93, inzake ~laastricht.
~al ~laas, a.ir., lii-I58.
~yj Perr~, a.tr., 78.
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Breda toont echter, dat dit onderscheid rond 1907 teniet was
gedaan. Illustratief is in dit verband, dat toen het ledental van
zowel de SD~1P-afdeling in Breda als in ~laastricht rond de veer-
tig schommelde,'" waarbij aangetekend moet ~~orden, dat het in-
wonertal ~ an Breda destijds ongeveer driekwart van dat van
~laastricht bedroeg. ~1'ellicht nog veelzeggender voor de 'door-
braak' van de SUAP in Breda was de verkiezing van ~'an den
Brínk in de Gemcenteraad in 1907. Alle andere steden in Brabant
en Limburg zouden tot 1919 moeten ~~~achten alvorens socialisten
dankzij het algemeen kiesrecht tot in de Gemeenteraden konden
doordringen.

Omtrent de vakbeweging kunnen we hier vrij kort zijn, voor
wat betreft haar ontwikkeling van het socialisme ín F3reda. 1~Ieer
dan de op het politieke veld gerichte organisaties moeten het
ontstaan en de ont~~~ikkeling van socialistische vakorganisaties be-
grepen en verklaard w~orden in het licht van de reacties die zij
opriepen vanuit de katholieke omgeving. Dit spanningsveld zal
verder in paragraaf 3 worden uitgewerkt.

Ten aanzien van de hoofdlijnen is het volgende vast te stellen.
Ontstaan en opgang van socialistisch georiënteerde vakverenigin-
gen volgden, gezien vanuit een landelijk perspectief, in feite geen
af~ti~ijkend patroon te Breda, voor zover dit kwantitatief te onder-
bouwen is op grond van een betrekkelijk klein aantal organisaties
van een beperkte omvang. Behalve van een algemene rypografen-
bond uit de jaren zestig van de negentiende eeuw zijn geen niet-
katholieke vakverenigingsactiviteiten bekend tot aan de jaren ne-
gentig. In het begin van dit laatste decenniwn ontstonden er
echter, zij het nogal eens met vallen en opstaan, diverse socialisti-
sche, hoewel zichzelf dikwijls als neutraal afficherende vakbon-
den. Zeker zolang geen of weinig wervingskrachtige katholieke
tegenhangers hiervan ten tonele verschenen, slaagden deze erin
een zekere aanhang te verkrijgen. Anders dan in andere streken
~an het land, en met name anders dan in Nijmegen en 's-Herto-

"'I idenr. 163.
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genbosch, kon het Nr1S echter geen rol van betekenis spelen: een
overkoepelend plaatselijk Arbeídssecretariaat werd nimmer opge-
richt; ondanks de aanwezigheid van een tamelijk actieve vrij-
socialistische groep, blijkt in Breda niets van zelfs maar een po-
ging tot oprichting van een syndicalistische centrale.

Geleidelijk en voorzover bekend zonder interne strubbelingen
groeiden de lokale met het socialisme verbonden vakorganisaties
mee met de algemene, landelijke tendens naar een overheersende
rol van de sociaal-democratische vakbeweging. Op het terrein van
de vakorganisaties vormde de spoorwegstaking van 1903 dan ook
geen werkelijk omslagpunt. De plaatselijke bonden waren reeds
goeddeels sociaal-democratisch georiënteerd en na 1903 werd deze
trend hooguit enigszins versterkt.

Hoezeer men in Breda dit spoor volgde en opgenomen was in de
sociaal-democratische famílie, blijkt uit de oprichting van de Bre-
dase Bestuurdersbond reeds in 1907. Op dat moment bevond de
socialistische vakbeweging alhier zich waarschijnlijk op haar
kwantitatieve hoogtepunt qua aanhang vergeleken met die van de
katholieke arbeidersbeweging. Ook voor deze was 1907 een soort
kruispunt, of liever knikpunt in haar relatieve ontwikkeling,
maar dan vooral in opwaartse zin.

~ 2. Socialisnae tzisse~a utopie en ideologie: een t{ieoretisclae excursie

Het is in het kader van de geschiedschrijving van het Neder-
landse socialisme niet gangbaar de inspiratie en geestesgesteld-
heid van het socialisme als utopisch te kenschetsen. Dit hangt
vooreerst zeker samen met het feit dat met name sinds It~Tarx en
Engels het adjectief utopisch een negatieve connotatie heeft. On-
der utopisch socialisme wordt dan verstaan de stroming, zoals die
gestalte kreeg in de ideeën van figuren als de Fransman Charles
Fourier en de Engelsman Robert Owen in de eerste helft van de
negentiende eeuw, een stroming historisch voorafgaand aan die
van het zogeheten wetenschappelijk socialisme, gegrondvest door
Rlarx.

Toch ís er veel voor te zeggen, dat zeker de individuele motiva-

240



tie van de socialisten tot in het begin van onze eeuw nadrukkelijk
utopisch van karakter was. r11 waren de lijn en het programma
van de organisaties veelal strategisch-ideologisch van aard en ge-
richt op gestuurde veranderingen (al dan niet in revolutionaire
vorm), onder de massa van de aanhang leefden nog lang en dik-
wijls een sterk idealisme, dat vaak nogal naïef aandeed en berust-
te op hoopvolle verwachtingen ten aanzien van een betere samen-
leving, althans de mogelijkheid hiertoe.

Verwijzing naar dit utopische karakter van de eerste manifes-

te vormen van socialisme blijft meestal beperkt tot een enkele

terloopse indicatie binnen de historische verhalen over de organi-

satorische en partij-ideologische ontwikkelingen; in de bronnen

zijn trouwens minder gemakkelijk aangrijpingspunten te vinden,

waaruit een helder beeld van de geestesgesteldheid van de aanhang

te reconstrueren is.

Het tijdperk nu waar deze studie op is gericht, wordt voor wat
betreft de geestesgesteldheid en motieven van de socialistische
aanhang gekenmerkt door een overgang van een voornamelijk nog
weinig stevige beweging, met een utopisch of eschatologisch be-
wogen aanhang, naar gestructureerde, geïnstitutionaliseerde (so-
ciaal-democratische) organisaties, met leden wier handelen gelei-
delijk meer en meer gestuurd werd door de organisatiedoelen in
plaats van door de ideële doelen in de eerste plaats.

Zeker van de 'oude' beweging, met name de N BvAI:S en de SllB,
kan men vaststellen, dat zij beheerst werd door een messiaans en
utopisch socialisme; dít uitte zich ook dikwijls in de vorm: veel
bijbels woordgebruik, gepaard aan een geseculariseerde ethiek.~'
Het sterke geloof in een aanstaande maatschappelijke ommekeer
kreeg ruimte bij gebrek aan consistente theoretische denkkaders
binnen die 'oude' bewegíng. Bovendien werd dat geloof ge-
schraagd door de grote sociale nood, door de veelal overspannen
reacties van de burgerij op het opkomende socialisme en door de

-'j Harmsen, a.u~., 2~.

241



eeuwenoude theologische denkvormen waarin velen gewend wa-
ren te denken.`'`'

~~'erd die 'oude' beweging zelf ín haar denken en handelen in
belangrijke mate geleid door idealisme en dikwijls zelfs naïeve
venvachtingen aangaande haar succes, binnen de moderne soci-
aal-democratische organisatie s waren ook zeker nog de motieven
van de leden zelf veelal sterk utopisch van aard. ~let het groeien
van meer gestructureerde en gefundeerde doelstellingen, dit in
samenhang met de geleidelijke opbouw van hechtere en op con-
crete resultaten gerichte organisaties, verdwenen die individuele
motieven meer en meer naar de achtergrond; z.ij werden in feite
ondergeschikt aan de door de organisaties gestelde externe, maar
zeker ook interne doeleinden (die elke organisatie nu eenmaal
heeftj. Dit neemt niet weg, dat zonder de intuïtieve overtuiging
en zonder het daaraan ontleende enthousiasme van de leden die
sociaal-democratische beweging niet tot de verbeelding van men-
sen zou hebben kunnen spreken, niet zou hebben kunnen groeien
en geen effectieve macht zou kunnen hebben uitstralen. De meer
gematigde, op politiek resultaat gebaseerde doelstellingen van de
organisaties konden slechts hun kracht ontlenen aan de gedreven-
heid en verwachtingsvolle inzet van de aanhangers.

Ook in de Bredase socialistische beweging blijkt, zowel voor
wat betreft haar oudere vormen, als binnen de jonge SDr1P, dat
leden zich dikwijls spontaan aansloten en dat hun vorming in de
socialistische leerstellingen dan pas werkelijk plaats vond. Niet
voor nicts werden er veel lezingen en cursussen georganiseerd en
werd onder de aanhang het lezen van partijbladen, brochures,
kranten en boeken gestimuleerd en werd veel moeite gegeven aan
de vrije verspreiding en het anderszins toegankelijk maken van
lectuur. In scholing lag impliciet dc wens, de noodzaak verscho-
len om leden vertrouwd te maken met en hen te integreren in
partij of vakbond. Dit naast het streven hen door scholing capabel
te doen zijn om in de organisatie actief inee te werken en eventu-
eel naar buiten als strijdbaar vertegenwoordiger op te treden. Een

'`1 idem.
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intuïtieve overtuiging werd aldus in de organisatorische kaders en

doeleinden ingebed.
Geheel weggedrukt werd dat aanvankelijke idealisme, die uto-

pische gezindheid echter niet, ook niet binnen de sociaal-demo-

cratische be~ti~eging. Zeker tot aan de Eerste ~~~erelda~rlog bleef

zij gekenmerkt door de sterke htx~p, de verwachting. dat een

ideale maatschappij werkelijk haalbaar was.~~ Hoewel het binnen

de beweging veelal een randverschijnsel was, is een indicatie dat

een dergelijk utopisme wel degelijk leefde, gelegen in de svmpa-

thíe die ook in de sociaal-democratische beweging bleef uitgaan

naar verschillende humanitair-idealistische bewegíngen, zoals de

drankbestrijding, het religieus-socialisme of het vegetarisme.Z~`
l~og pregnanter komt die individucle, spontane hang naar uto-

pische denkbeelden tot uitdrukking in de grote belangstelling die

socialistische arbeiders vaak aan de dag legden voor beschrijvin-

gen van een socialistische toekomststaat. Brigitte Emig heeft vast-

gesteld, dat juist ook arbeiders die al lid waren van de jonge
sociaal-democratische beweging in Duitsland, voor hun denken

vaak een belangrijke invloed ondergingen van een utopische ro-

man als L,ookirag Backit~nrd van de Amerikaan Edward Bellamy.~'
Voor veel aanhangers ~~~as het uitzicht op een betere toekomst

vaak de enige straal van hoop. Uie behoefte aan een tot de verbeel-

ding sprekende toekomstschildering strookte in feite niet met de

wetenschappelijke exactheid van sociologische en economische

analyses, zoals de leiding van de beweging die voorstond. In de

ogen van de partijleiding kon die interesse voor utopische denk-

beelden hooguit een inspiratie zijn en aldus een tussenstapje voor

arbeiders, en in het algemeen voor (nieuwe) partijleden, alvorens

binnen de partij het 'echte' socialisme te leren kennen. Z`' Deze
houding hangt natuurlijk samen met de bedoelingen achter het

voornoemde streven de scholing van leden ter hand te nemen.

") De Vos, Geschieder:is rmr het socialisnie iu `'ederlarul. 1. 13i.

") a.u~., 120 e.s'.: Romein, a.ir.. 221.
Z') Emig, Die 1'eredelur:g des !lrbeiters. Sozialdemokratie ats kulturherregurrg, 85. Haar stu-

die is vooral interessant, omdat deze Kebaseerd is op met name autobioKrafische notities

can leden san de Duitse scxiaal-democratische be~ceKing.

'-6) a.ir~., á5-86.
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Mensen kwamen als individu door een veelheid van factoren tot
het socialisme; in dit opzícht behoeft geen enkel onderscheid te
worden gemaakt tussen de radicale en de meer gematigde vormen.
Maar juist in de meer gestructureerde en programmatische orga-
nisaties, zoals de sociaal-democratísche partijen, werd de diversi-
teit van de (vaak onverenigbare) individuele motieven omfloerst
via scholing in de theoretische beginselen van het marxisme (on-
geacht de revisionistische interpretatie hiervanj.`' Die diversiteit
verdween natuurlijk niet. Onderhuids w~aren en bleven die idea-
listische voorstellingen de inspiratiebron voor individuele leden;
zij ontleenden er het noodzakelijke enthousiasme aan zich in te
zetten voor het concrete streven van hun partij of bond; in de
'oude' beweging veelal in directe zin, in de 'moderne', sociaal-
democratische beweging in indirecte zin.

Voor w-at betreft Breda berust deze kenschets van de individue-
le leden zeker op werkelijkheidszin. We maakten bij de 'oude'
beweging, en nadien ook bij de vrije socialisten, kennis met de
hooggespannen verwachtingen ten aanzien van de resultaten van
propaganda voor de eigen idealen. A1eer dan eens werd de ver-
wachting uitgesproken, dat explicatie van de socialistische begin-
selen arbeiders onherroepelijk zou overtuigen en dat de beweging
daarmee als vanzelf een massale aanhang zou verkrijgen. Waarna
vervolgens natuurlijk de idealen in realiteit zouden kunnen wror-
den omgezet: als men (het volk) maar wilde.

Kan men van het socialisme voor en rond 1900 in het algemeen
en ook nog van de sociaal-democratische beweging in belangrijke
mate zeggen, dat zij utopisch ivaren, juist in deze beweging werd,
zoals uiteengezet, een kentering merkbaar. Het utopisch element
ontwikkelde zích, in samenhang met de organisatorische groei,
tot een ideologie.

We gaan hier uit van een ideaaltypische tegenstelling: enerzijds
de radicale, anarchistische, svndicalistische, revolutionaire stro-
ming, anderzijds die der gematigde, evolutionaire sociaal-demo-

a.u~., 93.
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cratische beweging. De stroming die, in reactie op dc opgang van
deze laatste, nadrukkelijk teruggreep op de oorspronkelijke marx-
istische theorie, en die zich in Nederland in 1909 ~~an de SDAP
zou afscheiden, laten ~~.e hier buiten beschou~~-ing. Uie scheiding
der geesten valt namelijk buiten de perioclisering ~~an deze studie.
13o~-endien ging deze ideologische strijd, hoewel zij toch in de
daaraan voorafgaande jaren het partijle~~en in belangrijke mate
beheerste, aan de Bredase afdeling geheel voorbij; uit niets blijkt,
dat een en ander de leden alhier ook meer enigermate beroerde.

De overgang in Nederland ~~an een door re~~olutionaire gevoe-
lens beheerst socialisme naar een meer gematigde, evolutionaire
optiek ~-oltrok zich in en door de sociaal-democratische beweging,
de SDAP. Op Europese schaal ~~~erd deze verschui~~ing theore-
tisch met name gefundecrd in het werk van de Duitser E. Bern-
stein, ter~~~ijl in de Socialistische Internationale op haar congres-
sen van 1900 (Parijs) en 190-~ (Amsterdam) nog niet formeel,
maar zeker ~t~el in de geest de w~eg ~~~erd uitgezet in de richting van
reformisme, de politiek van geleidelijke her~~orming.`H Ue klassie-
ke f~lar~istische theorie, volgens ~~~elke de internationale socialis-
tische beweging haar ideaal langs re~~olutionaire weg kon en rnoest
ver~~~erkelijken, ~~~erd aldus in E~eite herzien. En dic nieuwe opvat-
ting, ofte wel het revisionisme, bleek omstreeks 1900 een veel
brcder aam~aard gedachtengoed hinnen de sociaal-democratische
gemeenschap te zijn dan een alleen door Bernsteins geschriften in
gang gezette hervormingstendens.`'y In de kern poogde deze met
zijn theorieën het marxisme van het eschatologisch aspect te ont-
doen. ~t' Socialisten bezaten anno 1900 volgens Bernstein niet
meer een recept, ~~olgens welke zo snel en zo zeker mogelijk het
rolkomen geluk op aarde bereikt kon worden. Toekomstspecula-
ties konden in de nieuwe visie slechts relevant zijn als een schets
in globale lijnen van de waarschijnlijke onte~~ikkelingsgang naar
de socialistische maatschappijordening.;'

`'"1 Romein, a.rr., 210-213, 222-Z23.
zy~ a.l!'.. ~~1.
i0 ~ a. ll'.. ~ 1 ~.

"~ Bernstein, Utopismus und Eklekticismus, in Zur Geschichte und Theorie des So~ialis-
n:rts. 1 ; ?.
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Deze verschuiving in het denken over de theoretische beginse-
len van het socialisme had natuurlijk een partij-ideologische in-
kleuring; echter die ~~erschuivin~ kan ook vanuit een meer al~e-
mene, sociologische benaderin~ begrepen worden, namelijk van-
uit de samenhang van de utopie met het vooruitgangsdenken. In
de Verlichting stonden rede en natuur centraal en daarmee ont-
wikkelde zich een utopisch rationalisme dat steunde op ". ..het
~eloof, dat de vooruitgang van het weten de mensheid vanzelf
naar de totale beschavinK voert". Rond 1900 verdween dat ratio-
nele vooruitgan~soptimisme echter en verschoof de aandacht in
het utopisch denken van het vinden naar het maken en schep-
pen van nieuwe mogelijkheden.3`

ln dit licht kan de geschiedopvatting die de sociaal-democrati-
sche beweging ontwikkelde, ~eh~peerd worden als realistisch, his-
torisch en evolutionair; dit dan als ideaal-tvpische tegenpool van
de denkbeelden waarop de 'oude' socialistische stromingen (inclu-
sief het I~~Iarz:isme!) berustten: rationalisme, utopisme, revolu-
tie.33 Laatstgenoemde denkbeelden, het moge duidelijk zijn, wa-
ren geënt op of nei~den op z'n minst naar een 'oplossing-in-één-
klap'. Zij waren in feíte het resultaat van het doordenken van
theorieën tot in hun - uiterste - conseyuenties, en in die zin
dogmatisch van karakter. ~~

Het ligt voor de hand te veronderstellen, dat juist zij die zich
het meest bezig hielden met theorievorminK, de intellectuelen,
revolutionaire stellingen betrokken. ~1.J. Lask}' schetst in zijn
boek Utopia ~: Revolution een dergelijk beeld. "Rebellion is the
bitter work of the poor; (. ..) theirs is a practical and authentic
stru~le for extra rights, liberties, and decencies." De revolutio-
nair, bijna altijd van goede komaf volgens Lasky, is daarentegen
een schepping van de fantasie; hij heeft ". ..the leisure to culti-
vate this utopian imagination." Revolutie is niets anders dan het
apocalyptische verlanKen om het paradijs in één klap te verwerke-

j`'i Plattel, Ctopie eu kritisch der:kerr, 33-35.
33) Sombart, Het socialisnre rrr de stx~iale herregir:g. 21~-21~.
3a) Bernstein, t.a.y., 173: "Die ~cissenschafdichste Theorie kann zum Utopismus fiihren.
wenn ihre Resultate do~;matisch aufKefasst ~~erden."
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lijken, en zo een sta-in-de-weg va~r werkelijk algemene ('popu-
lar') her~rormingen.i' Li deze ~~isie zouden d~~n de onderdrukte
massa's ~~eelal 6f hun situatíe apathisch unclergaan, óf zich bezig
houden met concrete veranderingsmogelijkheden via sociaal-de-
mocratische partijen cn ~~akbonden. De gelukkige toekomst die de
radicale socialisten voorzagen, ~~~as a~k ~~olgc ns cle 1)uitse sociola~g
én sociaal-democraat Sumbart gebaseerd op de onterec~hte ~~eron-
derstelling, dat het proletariaat een re~olutionair élan zou brzit-
ten ~a~rbijgaand aan de realiteit.;`'

Hoe a~intrekkelijk clit analvtisch schema op het eerste gezicht
ook lijkt vamvegc dc relatieve een~~oud, hct is de ~~raag in hoe~~erre
het past op de ~~-erkelijke rerhoudingen binnen de socialistische
beweging omstreeks 1900. Vcx)r de Bredase ont~ti ikkelingen biedt
het eigenlijk geen ~erklaringsmogelijkheid. Slechts in de allereer-
ste organisaties uit de jaren tachtig en het hcgin ~~an de jaren
negentig ~-oerden ontwikkcade burgers cle bo~entcwn. `laar zo~~~el
het ~~rije socialisme als de SD~P te Breda beant~~~oordden yua
~ersonele kenmerken niet aan het }x~laire beeld ~~an de intellec-
tuele revolutionair te ;enc~~ er de gematigcle, hervormingsgezinde
arbeider. Immers, het vrije socialisme telde onder zijn aanhang
juist (geschoolde) handarheiders, ter~~~ijl dc:ze categorie binnen de
51)i'~P alhier relatief onder~extegem~-cxircligcl ~~as.

i)e geschiedenis van de be~~~eging lijkt hier en elders nauwelijks
verschillend te zijn verlopen, aldus cle ~aststelling be~~estigend
~~an Romein in Op {zet hreukrla~ rcra h~~ce eeinrc~n dat de toe~.loecl
ran intellectuelen naar de sociaal-democratische beweging tege-
lijk oorzaak en gevolg ~~~as van het opkomendc revisionisme en
reformisme.~` Ue complexiteit van tendenscn en de rnoeilijkheid
deze te verklaren komt echter scherp naar ~~oren, als ~~~e tegelijk
~ti~ijzen op het feit dat het juist intellectuelcn als Gorter en Hen-
riëtte Roland Holst waren, die binnen de 51~.1P de kern ~ormden
van de marsis[ische oppositie die uiteincielijk in 1909 tot een
radicale afsplitsing ~~an de partij k~~~am. 1)c onderha~~ige studic

i') Laskq, L'topin i Rerohdiou. 662, n~x~t I.
36i Sombart, n.~r.. 9H.
s; ~ ) ~.) Romiin, a.u~.,

24i



laat geen ruimte deze interessante paradox uit te werken. Vastge-
steld mag wel vvorden, dat in ieder geval met de toestroming van
intellectuelen tot met name de SDAP het karakter van deze par-
tij, en daarmede van de hoofdstroming van het Nederlandse socia-
lisme, wezenlijk beïnvloed werd. Omtrent de vraag wat oorzaak
en wat gevolg was, biedt deze studie van een lokale bevveging geen
aangrijpingspunten tot expliciete conclusies. In het algemeen is
wel duidelijk, dat de ideologische en organisatorische verande-
ringen de manifeste uitingsvormen waren van de 'groeicrisis' '8
die áe socialistische beweging rond de eeuwwisseling doormaakte.
Uitvverking van dergelijke sociologische componenten in een ver-
klaringsmodel zou zeker in het licht moeten worden bezien van de
betekenis van conjuncturele of zelfs structurele veranderingen
binnen de toenmalige kapitalistische orde.3y Immers, ook in Ne-
derland vond na 1895 een snelle economische groei plaats, ge-
paard aan industrialisering en modernisering van de nijverheid.
Onmiskenbaar is, dát deze economische ontwikkeling tezamen
met sociologische ontwíkkelingen omvang en aard van sociale be-
wegingen bepaalde.~" Hoe en in welke relatie tot elkaar die
invloeden zich deden gelden, is echter een vooralsnog niet eendui-
dig te beantwoorden vraag.

Een interessant aangrijpingspunt ter verderc uitwerking van
met name de sociologische factoren is gelegen in het begrip uto-
pie. In deze paragraaf is vooral het utopische karakter van het
opkomende socialisme geponeerd. Enerzijds is aangegeven, dat
het hier bestudeerde tijdvak gekenmerkt wordt door een terug-
dringing van het utopische element ten gunste van een meer
realistische optiek. Anderzijds is aangegeven, dat de motieven van
met name de individuele aanhangers ook binnen de sociaal-demo-
cratische beweging veelal nog een sterk idealistische inslag be-
hielden, in weerwil van de partij-ideologie. 1~'len kan hierin op het

~„j a.n... zt-~.
sv~ a.n~.. Z23.
~") !'an Tijn, Het alRemeen karakter van het tijdvak 1895-191~, in ;llgen:ene Geschiedenis
der Ne~lerlntrderr, dl. 1I1, 306.
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eerste gezicht een contradictie ontwaren. Het is echter zaak om,
in het spoor van de socioloog Karl lVlannheim, vooral het relatieve,
relationele karakter van de utopie in ogenschouw te nemen. In

zijn beroemde essav ldeologie und Utapie uit 1929 omschrijft deze
het utopisch denken als een vorm van sociale aspiratie die de
bestaande werkelijkheid overstíjgt en op grond waarvan verande-
ring van die werkelijkheid nagestreefd wordt. Dit betekent, dat
met het verwerkelijken van die aspiraties de utopie verdivijnt en
dat de oorspronkelijke ideeën het karakter van een ideologie aan-

nemen.~~
Een dergelijk proces zal zich vanzelfsprekend slechts zelden

binnen zeer korte tijd voltrekken. De veranderingen in de heer-

sende mentaliteit binnen de socialistische beweging, die ~we in

deze paragraaf op nationale schaal globaal analvseerden en waar-
van de Bredase ontwikkelingen waarschijnlijk niet wezenlijk af-
weken, vormden zo bezien niet meer dan een deel van dat ideolo-
giseringsproces - een proces dat vanuit l~lannheims gezichtspunt
enerzijds onontkoombaar was, maar anderzijds in feite nímmer

als voltooid kan worden beschouwd, waar het socialisme (zoals in

Nederland) steeds een minderheid, een oppositie bleef.

Concreet kan het relatieve karakter van de utopie, voor wat
betreft de situatie in Breda, als volgt worden begrepen. De opvat-
tingen van de 'oude' be~~~eging en van de latere vrije socialisten
zijn ten opzichte van die van de sociaal-democratische beweging
beslist als utopisch te kenschetsen; maar ten opzichte van de
algemeen heersende ideeën in de omgeving is diezelfde sociaal-
democratische beweging cveer als utopisch te typeren.

Utopisme kan zo omschreven worden als een houding, als een
wijze waarop een minderheid haar ideeën binnen een andersden-
kende omgeving profileert, verdedigt, legitimeert, in stand houdt.
De utopie vormt een cultureel symbool dat houvast biedt voor het
menselijk denken en handelen. Deze vorm van legitimeren is
bestendig dankzij de onlosmakelijkheid van twee elkaar bevesti-

"1 ~lannheim. Ideologi aucí Ctopia, nu irrtroductiot: to the sociologv of kuoudeAge, 222-223.
OceriKens steunt de interpretatie ~an het utopiebegrip, zoals gehanteerd in deze para-
graaf, in belangrijke mate op ~lannheims analyses.
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gende en verklarende elementen. Het eerste element is het
ethos, waarop de socíale aspiratie gebaseerd is: een ethos dat voor
wat betreft het socialisme aangeduid kan worden met het begrip
solidariteit, hier ruim opgevat als een levensstijl van doelbewust
samenleven en samenwerken van mensen. Het tweede element
dat ten grondslag ligt aan de utopische wezenstrek van het socia-
lisme, is het wereldbeeld van waaruit zijn aanhang sociale ver-
andering nastreeft: een wereldbeeld dat gevat kan worden in het
begrip klassenstrijd, hier ruim opgevat als de discrepantie tussen
zij die wel macht enlof bezit hebben en zij die dat niet hebben.

De utopie nu als idealistischc voorstelling vervult als cultureel
symbool een centrale funetie binnen 6et socialisme, hetzij uitge-
sproken zoals in bijvoorbeeld het vríje socialisme, hetzij minder
expliciet via de individuele motivatie van socialisten. Het is een
symbool, waarin het ethos van solidariteit en het wereldbeeld van
klassenstrijd verenigd zijn, elkaar bevestigen en van hun subjec-
tieve karakter ontdaan lijken te worden, dat wil zeggen voor de
aanhangers tot waarheid worden. Enerzijds heeft dat wereld-
beeld, volgens welk er twee (of eventueel meer) opponerende
groepen zijn in de samenleving, een negatieve lading en wordt de
noodzaak ervan ontleend aan het verlangen naar intermenselijke
verhuudingen die op solidariteit berusten. Anderzijds wordt dit
ethos juist beleden en uitgedragen onder verwijzing naar diezelf-
de negatievc interpretatie van de klassendeling.

Een dergelijke analyse van het utopisch aspect van het socialis-
me is feitelijk slechts deel van een meer algemene, socíologische
theorie van de betekenis van culturele svmbolen. Elk ideeënstel-
sel, of het nu ~-an politieke, religieuze of zelfs wetenschappelijke
aard is, kent met betrekking tot het sociaal handelen dergelijke
legitimeringss}~stemen. Wezenlijk daarin is, dat ethos en wereld-
beeld elkaar ondersteunen en verklaren en dat ze bijgevolg moei-
lijk af~onderlijk kunnen worden beleefd door de aanhanger (in
geval van religie spreken we van gelovige) en bestudeerd door de
onderzoeker. Beide elementen zijn ieder op zichzelf genomen ar-
bitrair, maar samen, in hun svmbolische verbinding, vormen ze
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een 'onvermijdelijke' wereld,~'- dat wil zeggen, ze bieden de mens
het kader, waarin zijn leven zoals hij dat leeft vanzelEsprekend is
en niet een discutabel te stellen keuze. Ethos en wereldbeeld
vormen het verbindende knooppunt van het menselijk denken en
handelen. Juist de culturele svmbolen geven aan mensen het be-
nodigde hou~~ast om de werkelijkheid te kunnen interpreteren; ze
maken 6et mogelijk om normatieve conclusies te trekken uit feite-
lijke premissen en om omgekeerd Eeiten te interpreteren in het
licht van normatieve premissen.~;

In het licht van een dergelijke sociologische analvse kan wel-
licht ook de dikwijls veronderstelde overeenkomst tussen religie
en socialisme nader geduid worden. A1 vanaf de eerste geschiede-
nis van de socialistische becveging is die overeenkomst door aan-
hangers ervaren.~~ lemand als de Belgische socialist Hendrik de
l~~lan ging in de jaren twintig en dertig daarbij zelfs zover de
oorsprong van de socialistische gezindheid tot een religieus gevoel
te herleiden.~' De voorstellingssymboliek van de socialistische
arbeidersbeweging, zoals die tot uitdrukking komt in een begrip
als solidariteit, was volgens hem van christelijke oorsprong en
daarmede primair ethisch van aard; een rationalistisch-economi-
sche verklaring van het solidariteitsethos stamde volgens De 1~~lan
van latere tijd.~b

Het lijkt echter toch niet juist relígie en socialisme inhoudelijk

gelijk te schakelen. Beide denkvormen komen weliswaar overeen

voor wat betreft het belijden van optimisme inaake een glorieuze

toekomst, maar het zijn, zoals de futuroloog F. Polak het treffend

geformuleerd heeft, tivee tegengestelde wijzen van toekomstbe-

schouwing, namelijk respectievelijk zijnsoptimisme en wilsopti-

misme. Volgens de eerste zienswijze, in wezen een vorm van

theodicee, zal het kwaad van de wereld zich vanzelf (dat wil

zeggen via God) ten goede keren. In de tweede opvatting zijn het

~'-j Geertz, The iiaeryretation of cultures, 126-131.
'a) a.u... I-11.

"Í Pern, a.rr., 2i.
"~ De ;~lan. De grondslaR s an het socialisme, in L. ~laKits i red. i, Her:clrik de ,11ou, persoor:
en ideeëtt, dl. 11, -F82--4á3.
"') De ~lan, De ps~~chuloKie van het socialisme, in a.u~., I~i-1~9.
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niet krachten van buitenaf, maar is het geheel aan de mens zelf
om de wereld te herstellen. Polak vat het onderscheid tussen
religieuze eschatologie en utopie kernachtig samen als: Ora et
Labora, Bid en Werk.~'

Religie en socialisme, zo wil met het voorgaande duidelijk wor-
den gemaakt, zijn inhoudelijk nadrukkelijk niet met elkaar te
verwarren. Dit neemt niet weg, dat verschillende sociologische
categorieën zich in hun uítingsvormen van de culturele symbo-
len op identieke wijze kunnen manífesteren. In het socialisme,
ook in een meer gematigde vorm als het democratisch-socialisme,
werden denken en handelen in hoge mate ingegeven vanuit idea-
listische drijfveren en evenzeer vanuit idealen gelegitimeerd.as In
deze zin kan men beamen, dat ook de sociaal-democratische we-
reldbeschouwing dikwijls het karakter bezat van een "Erzatzreli-
gion". Vooral het beeld dat men niet louter streed voor eigen
materiële belangen, maar juist voor het materiële en geestelijke
welbevinden van álle mensen, verleende aan het politieke en orga-
nisatorísche werk van elke individuele aanhanger een speciaal
ethos,~y hier gevat in het begrip solidariteít.

Overigens leefde onder veel socialisten, en met name de arbei-
ders onder hen die zichzelf, al dan niet via de partij, theoretisch
geschoold hadden, dikwijls een gevoel van verheven zijn boven de
niet-ontvt~ikkelde arbeiders, boven de vegeterende proletariërs.'o
Binnen de Bredase beweging kwam in meerdere gevallen een
dergelijke houding naar voren. Door de jaren heen blijkt telken-
male het superieure medeleven, of wranger: de verachting, ten
opzichte van arbeiders: die nog katholiek waren; die niet in staat
waren zich zelfstandig een oordeel te vormen over maatschappe-
lijke verhoudingen; die zich overgaven aan carnaval of kermis; die
niet via de socialistische periodieken hun kennis en inzicht ver-
grootten; kortom, die zich dom lieten houden door de heersende
machten.

a') Polak, De toekomst is rerleden tijd. Cultuur-futuristisehe ti~erkenningen, dl. 1, 172, 319-
320.
i8) Emig, a.ir., 293.
{9) a.u,., 292.
'o) a. m. , 77.
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Zo'n afkeurende, zelfs verwijtende houding is een reactie die
ontstaat, wanneer een sluitend wereldbeeld niet elkeen blijkt te
kunnen overtuigen. Het vonnt voor een beweging, waarin het
utopisch element de daadkracht opwekt, een mogelijkheid om de
logenstraffing in de praktijk van de eigen hooggestelde verwach-
tingen 'weg te verklaren'. Evenzo zal in een dergelijk geval al snel
een conspiratietheorie opgeld doen.'' ln ieder geval voor wat be-
treft de vrije socialisten in Breda, maar tot op zekere hoogte ook
voor wat betreft andere plaatselijke socialistische organisaties,
bleek in deze studie dat de eigen opvattingen nimmer werden
herzien op grond van kritiek of een anders uitvallende praktijk,
maar dat zij daar waar hen succes ontbrak, dit toeschreven aan de
tegenwerkende invloeden van buitenstaanders.

~ 3. 1~Ientc~liteit era beivegiizg: socialisine in eeia katholieke omgeving

De wisselwerking tussen katholieke en socialistische arbeiders-
organisaties en daarmee de specifieke positie van socialisten in
een stad als Breda, moeten stellig in het licht worden bezien van
de algemene en bijzondere factoren die in een lokale gemeenschap
een rol speelden. Hierbij zijn niet enkel de economische structu-
ren van betekenis, maar zeker ook de socíologische componenten,
die tezamen het karakter, de sfeer van de stad bepaalden.

Omtrent de economische verhoudingen in Breda in de jaren
voor en omstreeks 1900 is in de hoofdstukken I en V aangegeven,
dat nog vrij lang de ambachtelijke nijverheid het beeld bepaalde.
Juist in deze bedrijfsvorm overheersten patronale gezagsverhou-
dingen tussen patroons en werklieden, verhoudingen die een rem
vormden op ontstaan en groei van arbeidersorganisaties, of dat nu
katholieke of socialistische waren. Dat voor Breda het tempo van
ontwikkeling van arbeidersorganisaties van beiderlei richting des-
ondanks niet werkelijk traag te noemen is, moet daarom waar-
schijnlijk aan andere invloeden worden toegeschreven. Een com-

'' .i Becker, Het eeearige l:eirrnree. Geilinsnre eia sektarisnte, eei: historisch-sociologische staidie,
150, 15~1.
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penserende factor was in dit opzicht wellicht de snelle economi-
sche groei die ons land na 1895 kende, een groei die een gunstig
klimaat schiep voor activiteiten en groei van sociale organisaties.''

In relatie tot de economische factor staat onder meer de verste-
delijking, een proces dat zich ook hier in het laatste kwart van de
negentiende eeuw duidelijk had doen gelden binnen de sociale
structuur. De trek van het platteland naar de stad, alsook de
toenemende mobiliteit van de bevolking tussen de steden, bracht
nieuwe gezichten binnen het stadsbeeld. Cn met name die nieu-
welingen voelden zich vrijer: lichamelijk, maar bovenal geeste-
lijk.'; Dit dvUrbrak aldus dc: homogeniteit van de oude sociale en
culturele patronen, enerzijds door de entree van andere, nieu~~~e
opvattingen, anderzijds doordat de anonimiteit van de verhoudin-
gen toenam. Bovendien tivas rond de eeuwwisseling het contrast
tussen rijk en arm binnen de stad schriller dan ooit.'~ Begrijpe-
lijk wordt dan dat de stad, waar men dicht bij elkaar woont en die
tegenstelling derhalve van zeer nabij ervaart, maatschappelijke
wrijving kon ontstaan, opstandigheid een kans kon krijgen en
vanwege de minder persoonlijke verhoudingen sneller manifest
werd.

A1 was Breda slechts een betrekkelijk kleine stad, tot op zekere,
niet kwantificeerbare hoogte heeft de instroom van vreemdelin-
gen in de hier geschetste zin ongetwijfeld de ruimte voor sociale
actie geschapen. Zeker, het socialisme was hier niet alleen een
zaak van allochtonen, maar door zijn historie heen hebben dezen
toch een vvUraanstaande rol gespeeld, met name in de initiërende
zin. Dit geldt bijvoorbeeld vvUr de afdeling van de SDAP, die
misschien niet vc~or wat betreft haar electorale aanhang, voorna-
melijk in de arbeiderswijken rond de Haagdijk, maar toch wel
voor ~~-at betreft haar kader steunde op mensen die niet oorspron-
kelijk uit Breda aElcomstig waren. Evenzo kan hier gerefereerd
worden aan de rol van de RI~IA-docenten. Opmerkelijk is, dat
juist via deze instelling de eerste sociale denkbeelden in Breda

'`) Van Tijn, t.a.p., 306-30ti.
") Romein, a.tr., 2~~-2~6.
sai a.tr.. 2~H.
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konden da~rdringen. Natuurlijk liet de gezagsgetrou~~~e aard van
dit militaire bolwerk niet toe, dat die 'vrije gedachten' lang geë~-
ploreerd konden worden. Het socialisme zelve kwam zeker niet
via de I~1~IA in Breda; als allereerste introductie en aansporing
zijn de initiatieven van enkele van haar docenten zeker ~~~el van
betekenis geweest.

Het ~-reemde element, de allochtoon, af~~~ijkend denken en han-
delen, niet-traditioneel gebonden ~ti~aarden, een niet-katholieke
cultuur, met dit alles w~as Breda overigens beslist wel vertrouwd.
Immers, ongcveer een vijfde deel van de bevolking behoorde niet
tot de R. h. I~erk. En in die tijd was het enige levensbeschou~ti~elij-
ke alternatief hiervoor het protestantisme. Van oudsher telde Bre-
da ~~~nder haar in~~~oners niet alleen een substantiële protestantse
minderheid, maar meer van belang is nog dat deze prominent
vertegenwoordigd was in maatschappelijke organen. In dit op-
zicht is de vergelijking interessant met Nijmegen, al~~~aar een
protestantse elite in een overwegend katholieke stad de boventcxin
voerde." Anders dan in deze Gelderse stad deed zich in Breda
echter geen werkelijke tegenstelling gevoelen tussen de katholie-
ke meerderheid en een protestantse elite.ie Liberale, tolerante
tendenties kenmerkten hier steeds de attitude van de katholieke
heersende klasse, hoewel zeker in de laatste drie decennia van de
negentiende eeuw de verhoudingen z~ich verscherpten." Ultra-
montaans-conservatieve opvattingen kregen langzamerhand de
overhand onder de katholieken, die zich bovendien meer en meer
in een isolementspositie opsloten, eenzijdig gericht "op afweer
tegen alle mogelíjke vijanden" en gekenmerkt door "een vaak kort-
zichtige klerikale heerschappij".'~

han verzuiling van de verhouding tussen katholieken en protes-
tanten kan in dit verband echter nog niet werkelijk gesproken
worden. Ook de schoolstríjd, uiting in de jaren tachtig van het
vooral protestantse streven naar eigenstandige, niet-openbare

"1 i~laas, a.rr., 108-I1i.
'h) VRI. Perrv, n.u., 268.
"j Brok. (~renbnar er: bij-m7der oruienrijs irr Bredn, 8-~, 126 e.c..
"`) a.ir.. 133 e.c., 133, 136.
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scholen, leidde, anders dan wel verondersteld is,'y zeker in het
Zuiden en zo eveneens in Breda niet tot directe organisatorische
verzuiling, vooral ook omdat het katholicisme alhier ruim baan
had binnen het openbaar ondervvijs.ó"

Zo ontwaren vve tvvee, in de tijd elkaar overlappende en com-
plementaire tendensen gedurende de tw~eede helft van de negen-
tiende eeuw in Breda: een terugdringing van het liberale element
onder katholieken, gepaard aan een opkomst van besef van een
eigen katholieke identiteit. Vanaf de jaren negentig was de defini-
tieve omslag merkbaar in dit proces, als reactie op het ontstaan van
nieuvve, tot dan ongekende organisatorische verbanden binnen de
stedelijke samenleving: die van de emancipatoire arbeidersbevve-
ging.

Die omslag, vvaarmee een verzuílingsproces zich begon aan te
dienen, zou ook te Breda na de eeuwvvisseling nog eens versterkt
vvorden door de verhardende, in agressief conservatisme uitlopen-
de houding van de middenstand, een houding overigens die op
Europese schaal vvaarneembaar was. Economisch ín de verdruk-
king, zette de middenstand zich af tegen de georganiseerde arbei-
dersklasse en begon zij zich te organiseren; alhier vverd haar
vereniging De Hanze opgericht in 1903.61 Het lijkt aannemelijk,
dat juist die middengroepen bíj de bovenlaag van het katholieke
volksdeel geappelleerd zullen hebben aan een eigen katholiek be-
sef, aan eenheid onder katholiek vaandel, aan de noodzaak tot
afscherming van de katholieke bevolking.

In het licht van de hier geschetste ontvvikkelingen vvordt nu
ook de vvisselende houding in Breda ten aanzien van het opkomen-
de socialisme beter verklaarbaar. De allereerste vormen van socia-
lisme, als het zich nog slechts via haar ideeën tentoonstelt, vvor-

'~) Kruijt en Goddijn, Verzuiling als sociolo~isch proces, in llen Hollander e.a. (red. ),
Drift en koers, eeu halre eeau. sociale reranderinR in Nederland, 231-233.
`'") Stuurman, Veruiling, kapitalisme en patriarchaat, 132.
`'' 1 Van den Eerenbeemt, Corparatisme en katholiek sociaal denken 1891-1901, in Sociale
ól~etensehnyperr, jrK. ?til, 236, 2-F8; Van den Eerenbeemt, Nou~~ens en het ontstaan can de
katholieke middenstandsbe~~eging in Nederland, in 1'oor Rogier, 257-258; Romein, a.rr.,
287-195.
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den getolereerd, tamelijk gewend als men hier was aan afwijken-
de levensbeschouwingen. Deze houding, of zij nu liberaal, tole-
rant of onverschillig te noemen was, verandert echter als de idee
zich gaat uiten in gedrag. Nlet het ontstaan van socialistische
organisaties wordt de machtspotentie van de nieuwe maat-
schappelijke stroming herkenbaar, vooral als deze, zoals via de
SDAP geschiedde, een reformistisch streven ontwikkelt en daar-
mede het terrein van de maatschappelijke meerderheid betreedt-
of dreigt te betreden.~`' Dan volgt al spoedig de reactie. Eerst in de
vorm van de opbouw van een tegenbecveging als de R.k. Volks-
bond. Als later blijkt dat de nieuwlichters toch enig draagvlak in
de stedelijke samenleving beginnen te krijgen, volgt repressie en
isolatie om verdere uitgroei althans te belemmeren. De verhou-
ding stabiliseert zich: de minderheid verliest het zicht op de ver-
hoopte massa-aanhang, de meerdexheid kan de kleine, maar vol-
doende hechte beweging van socialisten niet werkelijk meer uit
het stadsheeld verb~tnnen.

Het spanningsveld waarin de socialistische beweging te Breda

zich bevond, stond onder invloed van een complex van krachten

en factoren. In het voorgaande zijn in het kort een aantal van de
belangrijkste economische en sociologische aspecten, voor zover
mogelijk in hun samenhang, geanalyseerd en is de relevantie er-
van geïnterpreteerd. Duidelijk werd dat de diverse factoren op
elkaar inwerkten, soms in dezelfde, dan weer in tegengestelde
richting. Het zijn echter veelal niet deze factoren die direct en
bewust voelbaar zijn voor tíjdgenoten. Voor hen, voor de Breda-

naar anno 1900, voor de vijandig bejegende socialist, maar even-

goed voor de vrome katholieke arbeider, ging de strijd ongetwijfeld

primair om de ideologische of zelfs morele tegenstellingen tussen

katholicisme en socialisme.ó3

Juist deze tegenstelling, die in feite op een irrationeel en soci-
aal-psychologisch geaard vlak ligt, bracht de socialisten in een

6~) Romein, n.ic., 20ï.
63) Vgl. Frijhoff, Cultiair, n:entaliteit: illusíes rm: élites?, 31-32, ocer de betekenis can de
mentale component in de totstandkoming can Kedrag.
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stad als Breda, en w-aarschijnlijk in het gehele Zuiden, in tweeër-
lei opzicht in een marginale positie: ten opzichte van het alles
beheersende katholicisme in de omgeving, maar ook ten opzichte
van de landelijke socialistische beweging.

In het vervolg van deze paragraaf wordt gepoogd vooral het
geestelijk klimaat nader te duiden. Welke mentale factoren leid-
den ertoe, dat in de geschiedenis van het Nederlandse socialisme
Brabant en Limburg als 'Het Donkere Zuiden' te boek staan? Om
dit te begrijpen en eventueel te kunnen verklaren is het van
belang hier nog eens expliciet in te gaan op de gedachten- en
belevingswereld in een door het katholicisme en haar Kerk gedo-
mineerde gemeenschap. Hoe en ~~.aarom riep het socialisme, ín
het algemeen en in het bíjzonder in het Zuiden met Breda als
eYempel, een katholieke tegenbe~~-eging op, die een radicale maat-
schappelijke omwenteling afwees en in plaats daarvan beoogde
nieuwe opvattingen over sociale gerechtigheid te integreren in de
bestaande orde en met behoud van haar traditíes en culturele
waarden.

Het opkomende socialisme in Breda maakte in zijn directe om-
geving reacties van verschillende aard los; en dat niet alleen, ook
de tegenstanders bleken niet steeds dezelfden te zijn. In haar
eerste prille jaren alhier, zo in de tijd van de NBv;3KS tot aan de
eerste helft van de jaren negentig, kon van gerichte, effectieve
tegenstand feitelijk niet gesproken worden. Ook de aandacht
waarmee de overheid via haar lokale politieapparaat de beweging
in haar doen en laten volgde, heeft wel beschouwd geen enkele
atbreuk gedaan aan de mogelijkheden het socialisme, of nauwver-
wante vooruitstrevende idealen, in openbare bijeenkomsten uit te
dragen. lle burgerij echter, noch haar pers en evenmin de Kerk,
leek zich in die tijd gedrongen te voelen iets te ondernemen tegen
die jonge socialistische beweging. Omdat deze nog te onbedui-
dend van omvang was, of omdat de betekenis en reik~~-ijdte ervan
niet voldoende begrepen werden?

Het is door de geschiedenis heen voor tijdgenoten telkens moei-
lijk gebleken de relevantie van nieuwe ideeën en be~~~egingen te
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voorzien en te beoordelen; of anders: te voorzien of de met een

eerste blik als utopisch gek~~~alificeerde veranderingsideeën ooit

realiteitswaarde in zich zouden blijken te hebben. De utopie is

vrijwel letterlijk 'omoorstelbaar'. T'otdat zij uit de studeerkamer,

de studiebijeenkomst, de propagandavergadering treedt. Totdat

haar veranderingspotentie zichtbaar wordt, wanneer de schare

van aanhangers groeit ... en verder lijkt te groeien.
Cn aldus groeide het inzicht, dat de nieu~~~e beweging ook dat

bevolkingsdeel in organisatorisch verband bracht, dat tot dan geen
rol speelde in het bestuur van de maatschappelijke ordening: de
arbeiders. Die nieuwe groepering leek niet slechts de vertroucvde
wijze van bestuur en besluitvorming te gaan doorkruisen, maar
dreigde zelfs aan te sturen op een omwenteling van de machtsver-
houdingen. En dan is de tijd aangebroken de stellingen te be-

trekken!
Zodra in Breda het socialisme meer belangstelling bleek te kun-

nen trekken dan alleen van ont~ti~ikkelde, ~ sociaal bewogen bur-

gers, dus toen de beweging geleidelijk ook meer en meer arbeiders

aanlokte, groeide de onzekerheid omtrent de bestendigheid van de

bestaande machtsverhoudingen en groeide de angst voor die nieu-

we groepsvonning.6~ Hoe hier op te reageren? Verbieden, meC

harde hand terugdringen? Daarvoor was het in feite steeds te laat,

zo ooit al mogelijk. De bezittende klasse, in meest directe en

concrete zin gepersonifieerd in de figuur van de ondernemer, kon

en moest zich ~~el het meest bedreigd voelen. Ueze reageerde dan

ook het meest impulsief en neigde er va~ral toe met machtsver-

toon de arbeiders in het oude gareel te houden. Maar het vooruit-

gangsdenken en het rationalisme zetten evenzeer de traditionele

geestesgesteldheid onder druk. lle tot dan vanzelfsprekende op-

vattingen over goed en kwaad, over rijk en arm, over bovenaards

geluk, over taak en zingeving van de mens op aarde, al deze

opvattingen waren geïnstitutionaliseerd in de religie, en hier in

het Zuiden in het bijzonder in die van de R.K. ~erk. De legitimi-

teit van haar denken - en daarmede van haar handelen - kwam in

~`) Romein, a.u~., 281-28~.
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opspraak en leidde tot bezinning over haar rol en functie. rlldus
ontvvikkelde zich, juist in reactie op het opkomende socialisme, de
bewustwording van de eigen waarden, normen en conventies.

In Breda zijn de híer geduide processen manifest zichtbaar in
de maatschappelijke processen en verhoudingen. Uit een aanvan-
kelijk afstandelijke opstelling ontsproot een besef van de eigen
katholieke waarden, zodra in het begin van de jaren negentig het
socialisme voor de arbeidende klasse aantrekkingskracht bleek te
bezitten. De meetings van socialisten trokken geleidelijk meer
arbeiders aan en uit het ontstaan van enkele nieuwe vakvereni-
gingen, die niet katholiek maar neutraal of zelfs onomwonden
socialistisch waren, was af te leiden, dat het gareel van de oude, aan
de ambachtelijke verhoudingen geparenteerde verbanden niet
langer beantwoordde aan de behoefte en vvensen van vele arbeiders.

De traditionele, sterk geïnternaliseerde culturele waarden en
sociale tradities maakten echter in belangrijke, zo niet overwe-
gende mate een al te innige omarming met die nieuwe gezindheid
moeilijk en sociaal-psychologisch vríjwel onmogelijk. Vanuit deze
beleving van verbondenheid met de vertrouwde, van jongs af geac-
cepteerde omgeving en vanuit de daarin wortelende gevoelens is
verklaarbaar, dat behoefte ontstond aan een specifiek eigen model
ter tegemoetkoming aan het ontwaakte besef dat de gevestigde
sociale en economische verhoudingen niet deugden. Ondanks zijn
niet altijd aanvaarde radicaliteit leek het socialisme aanvankelijk
voor veel arbeiders toch het enige perspectief op verandering. In
die zin maakten concrete pogingen om hen van het socialisme te
weerhouden in feite geen kans ... zolang er geen alternatief
was.

In het licht van dit patroon van gedachten en gevoelens kan in
het algemeen begrepen worden, dat er vvel een arbeidersbewe-
ging móest ontstaan die nauw gelieerd was aan de religie en haar
instituten, de instrumenten bij uitstek van de legitimering en
hístorische bevestiging van tradititonele waarden en normen. In
Breda was die arbeidersbeweging vanzelfsprekend een katholieke.

Hoe aannemelijk ís deze analyse van de mentalíteitsontwikke-
ling binnen het katholieke volksdeel? Voor wat betreft Breda, lij-
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ken de feiten ervoor te spreken. Lolang het socialisme hier nog
geen beweging van arbeiders was, zoals met name de kiesrechtbe-
weging uit de jaren tachtig, kon niets worden vernomen van initi-

atieven uit katholieke kring. Toen echter socialistische organisa-

ties in de eerste helft van de jaren negentig belangstelling wisten

te trekken uit de arbeidersklasse, was de reactie vrijwel onmiddel-
lijk daar, getuige de oprichting van een Bredase afdeling van de
R.K. Volksbond in 1895. En met dit organisatorische alternatief
kon tevens het offensief tegen het socialisme worden ingezet. Een
arbeider moest nu wel sterk in zijn schoenen staan, wílde hij,
voor zichzelf maar zeker voor zijn omgeving, aansluiting kunnen
verantwoorden bij die nieuwe beweging, die zo radicaal leek te
willen breken met de bestaande orde en haar opvattingen.

Overigens dient zeer wel beseft te worden, dat deze, naar na-

derhand zou blijken, zo efficiënte vorm van omzeiling en bestrij-
ding van het socialisme nog slechts bij enkelen in de katholieke
wereld geaccepteerd, laat staan gepropageerd werd. Vooral vanuit
ondernemerskringen was er nog lang grote weerstand tegen élke
vorm van zelfstandige arbeidersorganisatie. De katholieke bon-
den, zoals met name in hoofdtuk V betoogd, ondervonden vanuit
de katholieke elite in de eerste jaren van hun bestaan aanzienlijke

tegenwerking of op zijn minst onverschilligheid ten aanzien van

hun strevingen. De verder groeiende invloed van de socialistische
beweging maakte echter, zeker na de spoorwegstaking van 1903,

de weg vrij voor volle ontplooiing van katholieke arbeidersorganí-
saties. ~'

IVlede als gevolg van het feit dat vrijwel gelijktijdig de gematig-
de, sociaal-democratische stroming het gezicht van het Neder-
landse socialisme ging bepalen, kon dit zich ook in Breda nog in
een vaste, weliswaar marginale positie verankeren. Dit was alhier
echter waarschijnlijk in hoge mate te danken aan de euforíe rond
de priester-socialist Van den Brink en derhalve sterk lokaal be-
paald. Tot verdere uitbouw bestond hier, anders dan in het wes-
ten en noorden van het land, vooralsnog geen kans. Hoewel traag

`") Stuurn~an, u.rr., 1 ~?.
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op gang gekomen, kon de wals van de katholieke organisaties niet
meer gestuit worden: een aanvankelijk in het verschiet liggende
opmars van het socialisme werd de pas afgesneden, terwijl boven-
dien zijn beweging in een isolement werd gedrongen.

Als ontstaan en groei van de katholieke arbeidersbeweging be-
grepen dienen te vvorden als een reactie op de opkomst van socia-
listische organisaties, zou dit allereerst moeten blijken uit een in
de tijd opeenvolgende ontwikkeling van beide richtingen. Daar-
naast zou er eventueel een geografische differentiatie aamvijsbaar
moeten zijn naar de mate, waarin het socialisme zich in zijn
beginjaren had weten op te werken, enlof naar de mate vvaarin de
bevolking katholiek was.

~'Vat de eerste v~eronderstellíng betreft, is in hoofdstuk V, in het
bijzonder via tabel 2, aangetoond dat in Breda inderdaad de katho-
lieke bonden meestal later ontstonden dan de neutrale en socialis-
tische. In dit opzicht beantvvoordde Breda dus aan het algemene
beeld in Nederland, en zelfs Europa,~~ en was er dus niet sprake
van uniek lokale ontwikkelingsfactoren.

Dan is er de veronderstelling, dat het beeld van het ontstaan
van katholieke arbeidersorganisaties gedifferentieerd moet wor-
den naar streken waar het katholicisme meer, en naar streken waar
het minder dominant was. Ook dit beeld lijkt bevestigd te kunnen
worden. Niet toevallig lag het landelij ke initiatief tot oprichting van
de R.It. Volksbond in het Noorden. Dit kreeg bovendien reeds in
1888 zijn beslag, dus geruime tijd voordat in Breda de behoefte aan
een dergelijke organisatie kenbaar werd. Hier laat zich de 'front-
mentaliteit' 6i aflezen van een katholieke minderheid die, anders
dan de geloofsgenoten in het Zuiden, de zorg om een eigen identiteit
reeds eigen was. Liep Breda in ditopzicht dus ten achter, anderzijds
was zij voorlijk in vergelijking met die plattelandsstreken waar de
homogeniteit en hegemonie van het katholicisme volledig waren.
Uit een studie van Van Nleeuwen over de katholieke vakorganisa-
ties voor de schoen- en lederindustrie in de Brabantse Langstraat

`~) Perrv, a.u~., 39.
67) Stuunnan, a.ir., 33~.
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blijkt, dat het verzet van de zijde ~-an de ondernemers teKen katho-
lieke bonden zeer heftig was en juist effectief kon zijn, omdat het
socialisme in dit nebied geen Kewicht in de schaal kon le~en.~"
katholieke ~~akor;anisaties k~~~amen hier dan ook nog later en moci-
zamer tot stand dan in een stad ~~ls Breda, ~~~aar zij als alternatief
voor socialistische bonden eerder a~im~aard ~~~erclen.

Het beeld dat uit het ~~cx~rgaande oprijst, sluit uitstekend aan op

de ~~eriodiserin~; van het ~~erzuilin~sproces, zoals Stuurman dic

hceft aan~cbracht.`'`' Tot 1903 en in het hijzonder o~~er de pericxle

1~39~-1903 ontwikkelde de socialistische rakbe~~e~in~ een redclij-

ke kracht Daarna volgde, vol~ens Stuurman tot aan de Eerste

Wereldoorlog, de cruciale pericxle ~~~xir het ontstaan ~~an de ~~er-

zuiling. De consolidatie ~~an de verhoudinnen tussen de ~~akcen-
trales ~~an de strijdende richtingen kreeg in de daarop ~ol~ende
jaren tot omstreeks 19?0 gestalte Het historische materiaal dat in

~~oorliggende studie nepresentcerd ~~~ordt, maakt duidelijk dat in

iedcr ge~~al ~~oor ~~.at betreft de eerste t~~ee pericxlen Breda ~~rij~~~el

~eheel aan deze indelin~ beantwcx~rdde. Íeker tot rond 19O0 was

de richtingenstrijd noK vollcdiK open. Hoe~~~el een precieze tijdsaf-

bakening ti~an de perioden ~s~ezenlijk niet mo~elijk is, mogen toch

wel ru~~~weg de jaren 1902-1907 aan~;eduid ~~~orden als de periode,
waarin de kiemen ~~an de ~~erzuiling zichtbaar ~~.erden. I~~laar ook

niet meer dan dat, want ~ an een echt ~~erzuilde situatie kan in die
jaren nog niet gesproken ~~~orden; bo~~endien ~ti~aren de k~~~antita-

tie~.e verhoudingen toen nog niet uit;ckristalliseerd. l~'el kan ge-

sield worden, dat het ~~erzuilinKsproces ~ anaf dat moment, en in

Breda is hier 190ï als markant jaar aangeduid, onomkeerba~~ir

~~~as. ~Tot dan ~~erkeerden zo~tiel de katholic~ke arbeidersorganisa-

ties enerzijds, als de socialistische be~tieging anderzijds, in een

rijpin~sproces, w~aarin de ~~erhoudin~en zich noK moesten 'zet-

ten'. In beide kampen begonnen de ha~f~dstromen zich langzaam

af te tekenen: de zeggingskracht kreeg or~anisatorisch vorm.

De helangrijkste drijf~~eer achter het ontstaan ~~an de katholieke
arbeiders~erenigingen ~~as een anti-socialistische gezindheid.

`'"l ~'~n ~leeu~~en, Lo ruud a1s de rorxlste sa~fnlisten, 136 c.~..
nv~ Stuurm.~n, a.ir.. 16; 16á-
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Ook nog tientallen jaren na de ontstaansfase stuurde deze hou-
ding het streven van de katholieke arbeidersorganisaties; juist het
anti-socialisme dwong erkenning en steun uit eigen katholieke
kring af. "Toch was dit element op zich niet toereikend om de
lokroep van het socialisme te overstemmen en geleidelijk kwam
dan ook in katholieke vakbonden meer het streven op de voor-
grond naar verbetering van de arbeidsvoorwaarden.'" In dit ver-
band is het van belang te wijzen op het feit dat lang niet altijd het
ínitiatief tot katholieke organisatie uitging van prominenten uit
katholieke kring; anders dan in IVlaastricht'' stonden in Breda
arbeiders aan de wieg van de R. K. Volksbond. Vooral in de begin-
jaren alhier ondervond men eerder tegenwerking dan opbouwen-
de steun van de lokale geestelijkheid en de hiermede verbonden
katholieke elite. In streken waar socialisme vrijwel geheel on-
zíchtbaar was, met name op het katholieke platteland, bood alleen
een katholieke vereniging aan arbeiders de mogelijkheid uitdruk-
king te geven aan hwi drang naar verbetering van de leef- en
werkomstandigheden. ''`

Hoewel anti-socialisme de boventoon voerde, waren er binnen
de katholieke arbeidersbeweging in Breda en elders zeker soms
verder reikende tendensen: zoals het pogen arbeiders te doen
opnemen in vertegenwoordigende organen; zoals het aangaan
van conflicten met ondernemers; zoals het incidenteel samenwer-
ken met neutrale en zelfs socialistische verenigingen.i3 Verschil-
lende voorbeelden in deze studie indiceren, dat in Breda evenzeer
niet slechts de afkeer van socialisme het streven van katholieke
arbeiders en hun organisaties bepaalde, maar dat dit mede inhoud
kreeg door de emancipatiegedachte. Voorop stond hierbij echter
de idee, dat het verwerkelijken hiervan in harmonie met de omge-
ving kon en moest geschieden.

Binnen de hier geschetste en voor zover mogelijk geanalyseerde

'o) Perrv, a.u... -10 e.r..
'~) a.u~., 8i, 91, 1~7.
'Z) Van M1leeu~~en, a.ir..
i3j Perry, a.u., 2io.
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verhoudingen en ont~~~ikkelingen was de ontplooiingsruimte voor
de socialistische beweging beperkt. Toch toont de geschiedenis
van de opkomst van het socialisme in Breda, zoals die in deze
studie beschreven en geanalyseerd is, dat de bewegíng zelfs in het
katholieke Zuiden niet zo onbetekenend was, dat haar rol zou
mogen worden genegeerd bij de geschiedschrijving van zowel stad
en streek, als bij die van het landelijke socialisme. De beweging
was in ieder geval meer dan een klein complot van enkele in het
geheim opererende individuen. Hoeveel weerstanden zij ook on-
dervond, het bleek mogelijk te zijn om tot openlijk optredende
organisaties te komen en ook anderszins, met name via verkiezin-
gen, een aantoonbare aanhang te verwerven. Niettemin, het was
en bleef een minderheidsbeweging die slechts een klein deel van
de (arbeiders-)bevolking voor zich wist te winnen en die niet de
verhoopte grote doorbraak beleefde.

In twee opzichten, zo wil hier aan het slot nog eens benadrukt
worden, bevonden de socialisten in het Zuiden zich in een margi-
nale positie: in de eerste plaats ten opzichte van het allesbeheer-
sende katholicisme dat hen in een sociaal-psychologisch isolement
drong; in de tweede plaats ten opzichte van de landelijke socíalis-
tische beweging die toch het eerst en het meest tot bloei kwam
boven de grote rivieren en in vergelijking waarmee de beweging in
het Zuiden schril afstak.

Natuurlijk heeft het socíalisme zich, waar en wanneer dan
ook, steeds tegen de verdrukking in moeten ontwikkelen. De
heersende groepen in de samenleving hebben veelvuldig en op
velerlei wijzen hun invloeden aangewend om de propaganda voor
socialistische ideeën en de vorming van socialístische organisaties
tegen te werken. Terecht heeft in dit opzicht vooral ' Het Donkere
Zuiden' een beruchte reputatie. Het rooms-katholicisme was hier
een machtige factor bij de repressie van het socialisme. i~len moet
daarbij oppassen de I:erk louter als een handzaam instrument van
de heersende klasse te beschouwen. Haar positie in de samenle-
ving, haar organisatie en, niet in de laatste plaats, haar leer zijn
op zichzelf reeds doorslaggevend geweest voor haar succes bij het
afremmen van de socialistische opmars.
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~~'at het eerste aspect betreft: juist in streken waar één insti-
tuut een alles beheersende en alom geaccepteerde plaats in de
maatschappelijke werkelijkheid inneemt en cvaar derhalve een re-
latief geringe pluriformiteit van levensovertuigingen bestaat, is
het voor een nieuw ideeënstelsel moeilijk ingang te vinden. Het
vergt ~eel persoonlijke moed om een van de gangbare orde afwij-
kende mening te huldigen en het misprijzen van de naaste omge-
~ ing te durven trotseren.

In de tweede plaats is er het organisatorische aspect van de
R.I~. herk, dat haar afremmende invloed op het introduceren van
het socialisme in het Zuiden ( mede) verklaart. Die Kerk is im-
mers sterk hiërarchisch ingesteld en zij bood zeker in de tijd die
onze aandacht heeft, weinig of geen ruimte voor een zelfstandig
oordeel van haar leden over maatschappelijke vraagstukken, in
ieder geval minder dan de protestantse religies die toen elders in
Nederland domineerden. In de R. K. Kerk zelf werd deze vertika-
le structuur, waarin opvattingen van bovenaf bepaald en vastge-
legd worden, o~erigens niet als bedenkelijk ervaren, integendeel.
}-let beeld van de herder (pastoorj die zijn schaapjes hoedt, komt
waarlijk niet slechts uit de koker van critici! Het moge duidelijk
zijn, dat een concurrerend ideeënstelsel hetwelk zich beroept op
de menselijke rede, zoals het socialisme, tegenover een historisch
gegroeid en in een hiërarchisch kader vastgelegd denkpatroon,
betrekkelijk ~~~einig kansen had zich te ontplooien.

llan nog is er de leer zelf, waaruit een praktijk voortvloeide die
niet accordeerde met het socialistisch ideaal van materiële gelijk-
schakeling van de mensen. Volgens het principe van de christelij-
ke naastenliefde ~~~as het een plicht voor de gelovige hulp te bieden
aan de gebrek lijdende medemens langs de weg van de liefdadig-
heid, de charitas. Echter, wie de situatie radicaal wilde verande-
ren, zoals de socialisten, maakte zich als christen verdacht, want
de r. k. leer sprak immers uit dat de maatschappelijke orde Gods
wil was. lleze vorm van 'sociaal fatalisme' iverd gerechtvaardigd
met het woord van Christus: 'Armen zult ge altijd bij u hebben'.
In wezen zou ranuit deze overtuiging het streven naar het ophef-

266



fen van de stand der armen als onchristelijk moeten ~~~orden he-

stempeld. `~
Nu moet men deze op~attinKen ~~an de Kerk en haar leden ~~el

bezien in het licht ~an haar primairc zor~: de geestelijke belan-
Ken van de Kelovi~en. Juist dit maakt hegrijpelijk, dat de I~erk het
socialisme als een bedrei~ing er~~oor, mede dtxn~ ele atheïstísche
houding ~.an vele socialisten. Ha~tr fundamentrle bestaans~ronci
werd dtwr de socialisten als een bijzaak, als 'opium ~~an het ~~olk'
afgedaan, hetgeen ~oor de herk, terecht v~nuit haar ~~isie, ona~tn-
vaardbaar was. Uat vanuit deze achterKronden de strijd tegen het
socialisme bij uitstc k via de r. k. v~ikbewe~inK ~~~erd Ke~~oerd, is in
dit en het vorige hoofdstuk uitgebreid besproken.

Er is alle reclen te veronderstellen, dat voor socialisten de soci-
aal-ps~~chologische druk vanuit de katholieke om~evinn ~~eel ingrij-
pender moct zijn Keweest dan de formele vormcn van te~emwer-
kin~. Die informele, spontane repressie raakte hen juist in het
dagelijks leven: de dreiging van ontslag we~ens socialistische svm-
pathieën; de angst om als zelfstandi~ ambachtsman geen opdrach-
ten meer te krij~en; de vrees van armenzorg te worden uitgeslo-
ten; de kritiek en tnisschien ook de hoon van de naaste om~eving,
ouders, echtgenote, buren. Het is op grond van de beschikbare
bronnen uit die tijd niet mogelijk de omvan~ en de intensiteit van
die 'stille' repressie vast te stellen, maar er zijn wel aan~~~ijzingen
dat zij waarschijnlijk niet licht overdreven kan worden. "Lo waren
er in de jaren die in deze studie besproken zijn, opmerkelijk veel
socialisten die Breda op een geKeven moment ~erlieten. Vtx~rts
valt op, dat ledenlijsten van vakbonden en politieke orKanisaties
vaak geheel of Kedeeltelijk ~eheim ~cerden gehouden.

Hoe we ons precies de sfeer moeten voorstellen, waarin de
socialisten toentertijd verkeerden, is niet exact te reconstrueren.
We kunnen wel uit het in deze studie geschetste complex van

"~ Deze gedachte is ontleend aan: 1'an Ducse. Jan can den Brlnk, s(x'Iallst in priester-

targ, in Urenreg, orQaare rart het bisrlorn Breckl. jrg. ~! 1970i. nr. 19-?I. t-.en [rettende
illustratie levert een uitspraak ~~an ~oorzitter ~Ientink ~an de [3redase R.[;. 4'olkstmnd

tíjdens een rede op de ecrste [;athulickendag in het bisdum Breda t 1903 i: "F.r iullen altijd
armen tijn, en die mex~ten er zijn.': informatie ui[ onderax~k ~an .~. Lacnen
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bekende voorvallen en uít terloopse opmerkingen een globaal
beeld van de positie van een ' rooie' in een stad als Breda opbou-
wen. Het beeld dan dan oprijst, is er een van de socialist zich
enorm geïsoleerd moet hebben gevoeld. Door dat isolement, opge-
legd door de bestaande orde, werd de spanning tussen socialistische
theorieën en katholieke leer vertaald in concrete tegenstellingen
tussen personen, en aldus aangescherpt. Het lijkt aannemelijk,
dat de concrete, ' alledaagse' pressie op socialisten, - uitgeoefend
door medeburgers, patroons en niet in de laatste plaats de geeste-
lijkheid -, veel meer op hen ingreep dan de enkele manifeste uit-
barstingen tegen hun organisaties.

Het is opvallend dat er naar verhoudíng zelfs vrij weinig echte
ordeverstoringen tijdens socialístische vergaderingen plaats von-
den. ~~'ellicht waren socialisten uit propagandistische overwegin-
gen nogal eens geneigd de regelmaat van verstoringen te overdrij-
ven. Naar de feitelijke meldingen te oordelen moet men echter
vaststellen, dat organisatoren van vergaderingen betrekkelijk wei-
nig hinder ondervonden en dat de bijeenkomsten zelf zelden of
ncx~it verstcx~rd werden. Aan dít laatste moet nog worden toege-
voegd, dat burgers veel meer dan in de tegenwoordige tijd verga-
deringen van politieke tegenstanders bezochten uit tijdverdrijf
enlof sensatiezucht. Uit kranteverslagen is vaak op te maken, dat
een aanzienlijk deel van de toehoorders bij een politieke bijeen-
komst niet tot de aanhang der spreker(s) behoorde. Dit in ogen-
schouw genomen lijkt het aantal echte verstoringen gering.

Voor zover er wel sprake was van daadwerkelijk optreden tegen
socialistische activiteiten, speelde dik~~~ijls een andere belangrijke
factor mee, namelijk weerzin tegen binnendringende buiten-
staanders. Lo zal een niet geringe dosis ~~antrouwen zijn opgeroe-
pen door het feit dat de socialistische propagandisten bijna steeds
uit het Noorden kwamen. ~'eel weerstanden tegen het socialisme,
zeker onder hex gewone volk, kwamen dan ook waarschijnlijk
voort uit zoiets als 'vreemdelingenangst' in plaats vanuit kennis van
de socialistische ideeën. De verdenking lijkt daarbij gerechtvaar-
digd, dat de 'ophitsers', de katholieke leden der bourgeoisie, veel
beter in de gaten hadden waarom het socialisme bestreden diende
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te worden.
De hcx~fdgedachte in het voorgaande is, dat socialisten zich in

een stad als Breda voortdurend een kleine, vrij~rel buiten de i ka-
tholieke) gemeensehap staande mindenc~id wisten. ~~fgezien ~~an
de indiriduen die zich tot een dergelijke uitronderingspositic juist

aangetrokken voelden, is alleszins begrijpelijk, dat voor veel arhei-

ders daardcx~r de sociaal-ps~~chologische drempel te hcx~g was om

zich actief inet het socialisme in te laten.

De medaille heeft een keerzijde. (~ok binnen de socialistische

beweging zelf namelijk hevond het zuidelijkc socialismc zich in

een marginale positie. Het z~~~aartepunt van de beweging lag toch

vanaf het begin in de provincies boven de grote rivieren, ter~~~ijl de

katholieke provincies voor haar steeds een perifeer gebied vorm-

den: de beweging in het Luiden n~as klein ~an omvang (en daar-

door in ]andelijk opzicht weinig spraakmakend ), zij bracht vrijwel

geen leiders van nationale importantie voort (de Limburger Vlie-

gen was een uitzondering) en zij leek bovendien slecht in staat het

katholieke verleden van haar aanhang van zich af te schudden.

Juist dit laatste aspect plaatste de socialisten in het Zuiden in een

spanningsveld: enerzijds waren zij, veelal door atkomst, verbon-

den met hun katholieke omgeving waannec zij niet konden bre-

ken (uit emotionele, dan wel propaganda tactische overwegin-

gen), anderzijds werd in de socialistische beweging affiniteit

met I~erk en religie afge~vezen. Deze af~vijzing ging verder dan de

antí-kerkelijke, of liever anti-klerikale houding, die in de praktijl:

zeker in belangrijke mate een gevolg ~~as van de tegemverking die

vanuit godsdienstige kringen werd ondervonden. Toch mag men

betwijfelen of in de landelijke beweging wel voldoende begrip

bestond voor de religieuze bindingen die vele van haar zuidelijke

aanhangers van jongs af aan hadden gevormd.

Het socialisme, zo mag men in het algemecn wel stellen, is
primair gericht op materiële verheffing van de onderliggende la-
gen der bevolking. In die zin zijn programrna en doel ~an de
socialistische beweging, met name waar zij zich strikt marxistisch
opstelt, zuiver economisch en is geloof niet meer dan een privé-
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zaak die de socialistische overtuiging niet kan en mag beïnvloe-
den. De conseyuentie hiervan is natuurlijk, dat het geloof voor
socialisten een bijzaak is en in wezen niet bestreden zou behoeven
te worden.

De socialistische beweging ageerde zo rond de eeuwwisseling
dan ook over het algemeen niet zozeer tegen het geloof zélf, alswel
tegen het instituut dat erop berustte: de herk. Deze schoot in de
ogen van de socialisten niet alleen tekort bij het opheffen van de
materiële sociale nood, maar fungeerde volgens hen ook als hand-
langer van de heersende klasse bij haar streven de bestaande
verhoudingen te handhaven. Het mikpunt van de officiële socia-
listische kritiek was dus bij uitstek de maatschappelijke rol van
de I~erk en niet de religieuze overtuiging op zich. Waar bijvoor-
beeld de SD~P zich als taak stelde de politieke en economische
macht van de I~c rk te breken, daar voegde zij er direct aan toe dit
na te streven "zonder binnen of buiten haar kring (d.w.z. de
sociaal-democratische beweging - CtT) de godsdienstige mening
van iemand te willen k~-etsen"." In feite was dit laatste natuur-
lijk nauwelijks te vermijden. Immers, voor een gelovige die zich
verbonden voelde met een Kerk die meende de drager van het
~~-are geloof te zijn, kon kritiek op deze herk moeilijk anders
worden opgevat dan als kritiek op het geloof zelf. Daarbij kwam
dat, ondanks het respect dat de socialisten voor het geloof beweer-
den te hebben, in hun kringen rcligie niet enkel als bijzaak, maar
impliciet vaak ook als minder-w.aardig werd beschouwd. Religie
was in hun ogen een vlucht vclvr de harde werkelijkheid, een
tijdelijke behoefte die zich deed gelden zolang de materiële nood
~~an het volk uitzichtloos was. Volgens deze visie ontbrak het
socialisten die nog op enigerlei wijze affiniteit voelden met de
godsdienst aan werkelíjk inzicht in de socialistische beginselen.
Hoe oprecht begaan cx~k met het lot der sociaal na~ddruftigen, zij
waren 'nog' geen ware socialisten.

Heel duidelijk kwam dit (overigens veelal onuitgesproken) oor-
deel tot uiting in de kritiek die vanuit socialistische kring op het

"Í sDAP, 1 erzanrelrng ran congresbesluiten tot en nret t924, congres 1897, 112.
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zgn. christen-socialisme werd geleverd. In deze studie bleek, dat
waarschijnlijk mede hierdoor de Bredase priester-socialist Van
den Brink niet kon doorbreken in zijn partij, de SllAI'.

,lfgezien van de theoretische vraag, of religie en socialisme
verenigbaar zijn, moeten we toch feitelijk vaststellen dat men
zich vanuit het centrum van de socialistische beweging betrekke-
lijk ~~~einig rekenschap gaf van de bijzondere leef- en denkwereld,
waarin de socialisten in het Zuiden verkeerden. Nlet andere
woorden: bij hun propagandistische activiteiten gingcn socialisten
te ge~makkelijk voorbij aan het feit dat eeuwenlang inge~~~ortelde
religieuze tradities, zeker waar deze zo unaniem en vanzelfspre-
kend werden beleden als in het katholieke Zuiden, niet zo maar
op korte termijn afgezworen konden worden. Dit plaatste de zuide-
lijke socialisten binnen hun eigen beweging in een zeker isole-
ment, hetgeen denkelijk mede debet zal zijn ge~veest aan hun
gevoel van onmacht; onmacht om in een katholieke omge~ ing tot
een massale doorbraak te komen. De socialistische be~r eging bleef,
zoals we in deze studie voor wat betreft Breda zagen, betrekkelijk
klein van omvang, ook al ging er met name door de reacties die zij
opriep, onmiskenbaar een belangwekkende invloed van haar uit.
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SL'l~l`1:~R~ ~

The Rise of Socialism in Breda.
Action and reaction until 1908.

In Breda, a small town in the catholic south of the l~ether-
lands, socialism ~~~as a minorit~~ mo~ement. This stud~~ presents
the histor~~ of the rise of that mo~~ement, focussin ; on a t~~~ufold
problem. First, ihe actual de~~elopment of the socialist mo~ement
from its earliest davs until 190~ ~~hen socialism had achie~cd ~i
relati~~el~~ stable position in Breda. "Ihe~ second, allied problem is
focussed on the mo~~ement's ideas, the moti~es of its adherents
and its partícular position in a catholic en~-ironment.

'I'~~~o historical de~~elopments are of importance here. In the
first place, socialism in the 1`etherlands in general mo~ed ac~a~~
from the idealism and re~~olutionary hopes ~~~hich had character-
ized it inítiallv and developed into a social democratic mo~ ement
~~hich aimed at more gradual changes. Secondl~, as a reaction
upon precisel}~ this change in the socialist mo~~ement, an increase
in catholic self-consciousness occurred, ~~~hich contributed to the
emergence oE organizations of catholic ~~ orkers. This stud~~ sho~~~s
that both de~~elopments are recognizahle on the local le~~el.

The primary source of this research consists of peri~xlicals -
both local ne~l~spapers and specific socialist journals, most of
which were not local. The description of the histor~~ of the SD~1P,
the social democratic ~~~orkers part~~, is mainl~~ based upon archi~ e
materials, in particular personal correspondence.

The first part of chapter I contains a brief outline of socialism
in the Netherlands at the close of the nineteenth centurv. ~'ntil
the eighties ad~~ocates of legislation on social issues, ~~ ere mainl~~
progressi~~e liberals. In 1881, the first socialist part~- in the

') Translated by Mr. R.G. Bi[ter, M.A.
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Netherlands (the SDBj was founded. Shortlv afterwards the

movement for universal suffraKe moved to the forefront. ,1t the

same time socialist, protestant and catholic unions were beinK

formed. In 189~ a split occurred in the socialist movement

behveen the moderates ancl thc radicals. After the m~xlerates had

founded their own part}~ (the SI),~Pi, the radicals yuickl~~ lost

moment. The antagonism betcveen the old and the new party was

intensified by the strike of the railroad workers in 1903.

The second part of this chapter characterizes the social and

economic situation in 13reda at the turn of the centtu-v. Local

circumstances did not favor the rise of socialism. Craft industry

was still dominant, which in part was a result of the passive

attitude of the local authorities towards industrialization. r1 dis-

like uf public interference was also manifest when social issues

like hcalth care, ~cere at stakc. The analvsis of the local news-

papers provides further evidence of such conservati~~e attitudes. It

was in spite of all these unfavorable conditions that a socialist

movement developed in Breda.

Chapter II is concerned with the movement up to 189~. In the

seventies a few progressive intellectuals had introduced humane

ideas in Breda. Latcr, bet~ti~een 1886 and 188~3, the sufErage move-

ment was active in the cih~. Ií.J. van den Bussche, who was a

teaeher at the national training camp for armv officers, I~~1,-~,

played a leading role in this movement.

It was onlv since the nineties that one can truly speak of a

socialist movement in Breda. r1t that time the social democratic

weeklv 'De Volkstribta~ri' ('The People's Tribune) and the more

radical 'Recht roor t~llen' (Justice for Allj started to attack local

abuses ín their articles. [~ot only the criticism of these periodi-

cals, but especíall}~ the fact that they were hawked in the town.

caused sensation, because this was a novelty Eor Breda. In 1891

the suffrage movement in Breda resurfaced, but the then

organization was in fact a disguisc to socialist propaganda. r1t the

public meetings, the speakers were often well-known socialists.

In 189-I the local branch of the National Foundation for l''niver-
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sal Suffrage (NBv,~lt;til, which probabl~. had a few dozen mem-
bers, became a part of the 'Socialistenbond' ( the Socialist
League). However, the succes of this league was short lived: the
so-ealled 'Scandal of Breda', a public riot ~~ hich resulted in the
complete demolition of the part~~'s assemblv hall, silenced thc
socialist organization for the ~-ears directl}~ following this event.

In this chapter special attention is paid to the figure of G. L.
Janssen, a journalist who lived in Breda from 1890 to 189ï. He
was the editor of one of the local newspapers, but in addition he
published under pseudon~~ms in a few socialist periodicals. ~lfter
several conflicts he became disappointed and disengaged himself
from the movement.

At the end of the chapter an outline is gi~en of the wavs thc
community of Breda responded to the incipient socialism. It is
concluded that until 1895 the local authorities, the Catholic
Church, and the general public took a rather passive approach;
but as the socialist ideas began to take hold among workers, this
triggered increasing anxiety and fear, especially in catholic
circles.

Chapter III focusses on the 'free socialists' or anarchists. As a
splinter of the 'old' Socialist League, the}~ had set up local associa-
tions; the one in Breda dated from 1898. Through their regional
~weekl}~ 'De Toekonast' r"hhe Future~l thev voiced sharp criticism
concerning the conditions uncler which the people had to live and
~ti~ork. ~lost likelv this group consisted of onlv between five and
ten people, mainly autochthons. l~Iost of them left Breda during the
ensueing years. The anarchists were most active in 1902 and the
winter of 1906~1907. ~l'ith the e~ception of minor harassments
during the railroad strikes of 1903, the police interferences were
only concerned with the dissimination of socialistic literature and
pamphlets.

From the overvie~~~ of the communiri~'s reactions it appears
that, as a consequence of the radical and idealistic ideas, the
anarchists were under considerable moral pressure from their
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en~-ironmeni. .-~ctual interference ~~ ith their acti~ ities ho~~ e~ er,

was limitecl; their ad~~ersaries, to ~~ it the bour~eoisic~ ancl its presti,
the Catholic Church, and the sucial democr~its, simpl~~ chose tu

innore them.

Chapter l~' is concerned ~~ith the SU:1P. :`Ithou~;h earlicr

some indi~iduals ralli~c] for thr part~ in t3recl~~ ancl its surrouncl-

ings, it ~~ as not until I~399 ~~~hen a local branch ~~ as founeled.
Thus, the establishment of the part~ natiunall~ prcclatecl the local
branch bv fi~ e rears. llue to personal frictions, the tit~~rt ~~ as
difficult; onl~~ on the fourth tr~ , in 1905, did thc br~~nch become
securel~~ established.

The increasing popularity of the local SD:~P cliu-in~ the next

years, ~~as to a considerable e~tent the result of thc publicity

evoked bv dr. J..~. H. ~-an clen Brink, a socialist ancl formcr priest.

llurin~ 1906 en 1907 membership of the branch a~ er~~ecl approx-

imately 35, mostly non-indii;enous citizens from the middlc classes.

Especially durinK elections the SU,.~Y causcd consiclerablc com-

motion in Breda. rl~itation al;ainst thc branrh pcakcd in 19O7 ~~s

Van den Brink ~~~as electecl into thc~ local council: he, the former

priest, ~~~as the first socialist to be elected in ~i local council ~~ ithin

the catholic pro~~inces of Br~ibant and Limburg.

At the end of the chapter it is concluded that the fierce reac-

tions e~~oked b~~ Van dcn l3rink ~~~cre an c~treme illustration of the

more general antagonistic en~~ironment of the catholic South.

~lthough the national party orvanization rccognized that c:~tr~i

effort was required, the~~ initiall~~ ~~~c~rc unablc to effecti~~cl~ sup-
port the local propa~;anda.

In dealing ~~~ith the labour unions, Chapter ~' ends the factual
historical account. The chapter begins ~~ ith ~i more elaboratc~
description of the labour conditions at the turn of the centur~ in
Breda. Next, the relations bet~~een cathulic, unclenominational,
and socialist unions are anal~ zec1. I'he presented tables indicate
that originall~~ the yuantitati~e ~x~~~cr of unclcnomin~itional and
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socialist unions eyualed or outstripped that ot~ the catholic wiions.
7-he strong anti-sorialist sentiment of the latt~r, ~~as not ~er~
effecti~~e until appro~imatel~~ 1907.

The historv of the socialist unions sho~~~s that the~~ ~~~ere mainl~
social democratic in orient~ttion. ~hhr stor~- of the unions is
furthcr illustrated bv a mor~ dctailed description and anal~-sis oF
three of them, to ~~~ith the unions of the cin~~rmakers, metal~~~or-
kers, and of ~~orkers for the municipalih~. It appears th~rt parti-
cularlt~ thE latter union had to contend ~~ ith et~fecti~~e competition
from its cathulic counterpart. Based on a sur~~ev of strikes it is
concluded that strikes in Breda ~~~ere more corronon than the
official statistics sug~est. ~Vith the eiception of the ciKannakers,
the ~~~orkers more oftc~n than not cam~~ out as the losers of thcse
conflicts.

~1 sur~e~~ of the reactiuns of the cummitnit~~ indicatrs th~tt of~ ~tll
sucialist or~anitations particularl~ thc unions hacl to facc specific
opposition. "I'he emplu~~ers and the ~;atholic Church ~~~ere espe-
ciall~~ counteracti~e. C:atholic unions ~~~ere established ~~~ith th~
primar~~ objecti~~ to protect the ~~~orkers an~iinst soci~tlism. Here
are the r~x~ts of the '~crzuilcle' socieh~ in the lethrrlands: thr
organirational opposition tri~nered the emer;ence ot~ a social
structurr consisting of differe~nt clusters of sorial or~anizations
~~~hi~~h ~~~ere barcd un denominutional or ideolrr~ical at~filiation.

Thr historical data on thc local socialism in its tencler ~~ears are
e~~aluatrcl in Chapter ~l. F-~irstl~~, th~ local de~elupinents are com-
pared to ~~ hat happcncd natiunall~ . It a~~pears that espcciall~~ thc~
mo~~oment f~~r sut~fra~c~, ~~~hich emer~ecl in Brcda in thr ei~hties,
la~ed behincl its time. In those~ ~~ears the socialist propa;anda still
e~~oked little op~xtsition, possibl~~ bec~iuse fe~~~ ~~~orkers ~~~ere r~et
imol~ ed. This chan~ed in thr nineties ~r hen tht' socialist mo~ e-
ment nained stren;th, but, in 13reda like else~~~here, part of its
increased stren~th ~~~as yuickl~~ erocled. This do~~~n-turn ~~~as
mainl~~ ~ conseyuence of the split bet~~~een the r~rdicals and the
social democrats. lt ~~~~~s not until after the turn of the eentur~~
that the social democrats had come out as the clefinite ~~~inners of~
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that contlict; this then cleared the ~~~a~~ for a~;ro~~~in:; intluence,
both locall~ and natiouall~~.

The chapter continues ~~ ith a theoretical e~CUI'sus cOnCernln~~
the utopian character of the sucialist mo~~ement in its carl~~ da~~s.
Un the one hand, this utopianism hecame nx)n' and more supcr-
seded bv a continuin~ instituticinalization - an institutionalitation
~~~hich ~~~as particularl~ pre~~~)Icnt in the de~~elopment of the social
democratic mo~ ement. (~n the other hand, the personal moti~ es
of the follo~~~ers ~~~ere often rooted in a utopi~)n idealism ~~~hich
aimed at much more than ~radual social chan~e. harl ~lann-
heim's analvsis of utopi~) as a socic)lo~ical concept forms the basis
for the investigation of the idealism of the socialist mu~~ement.
Particular emphasis is put on the meanin~; of utopia as a cultural
svmbol for the movement and thereby as a means of legitimation
for the socialists' ideology and actions.

The chapter ends b~. Ex~ntin~ to the ideological int1uence re-
sulting from the interactíon of catholicism und sc~cialism. It
becomes apparent that not onl~~ economical, but alsc) sociolo~ical
factors effected this interaction. For inst~~nce, it is ~~er~~ likel~~ th~)t
the existence of a Protestant minoritv in Breda contributed to the
initial tolerance towards the emergin~; socialism; one ~~~as
relati~~ely familiar with ideological deviance. '[~his passi~~c attitude
disappeared as the increasina appeal of the socialist organi~ations
became manifest. 1~'o~i~ socialism became considered .) threat to
the traditional social fabric as shaped b~~ the cathulic culture.
Offensi~~e countermovements reduced the local socialism to a
marginal position. The rc linious affinit~ , ~~ hich man~ southern
adherents of the socialist mo~~ement had acyuired throu~~h their
upbrinKing, produced f~)r them a situation of stress, both in their
catholic surroundin~s and in the socialist mo~ement.
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CL~RRICULUIVi VIT~E

Carcl 11'ilhcam ten Teije is geboren op 2 juli 19~f9 te ,~lpeldoorn. Na HBS-B
(1967) en HTS-~~~erktuigbouwkunde (19ï t j~~~as hij gedurende een negental
jaren ~~erkzaam als technicus, met name op het gebied van ~~armte-technische
installaties. Van 1976 tot 1983 studeerde hij sociologie aan de Katholieke Hoge-
school Tilburg. Voor het hexifdvak Theoretische Sociologie schreef hij een scrip-
tie getiteld: 'Utopisch Denken; in het spoor ~~an I:arl í~9annheim een kennis-
sociologische beschoutving o~er sociale aspiraties en sociale ~~erandering'. De
scriptie ~~cx~r het t~~eede ~ak Soeiale Geschiedenis is uitge~~~erkt tot ~~cx~rliggend
proefschrift. In de jarcn 1980-198-4 ~~unnde naast studic hct huishouden ecn
primaire taak~~er~~ulling voor Carel ten Teije, levensgezel van Ilonka Veldkamp.
Sinds cind 19t3-I is hij ~~ crkzaam bij dc ~:entralc Dircctic PTT Post, llcn Haa~~.

.
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