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STELLINGEN

I
De bestrijding van de socialisten door de geestelijkheid in Tilburg, inge-
zet rond 1917-1918, heeft tot onbedoeld gevolg gehad dat er geen hech-
te katholieke zuil kon ontstaan.

II
De rol van oud-zouaven bij het in praktijk brengen van het gedachtegoed
van Rerum Novarum wordt ten onrechte nauwelijks betrokken bij de ge-
schiedschrijving van de katholieke arbeidersbeweging.

III
Dat ideologie een minder prominente rol behoort te spelen bij de verkla-
ring van het 'reeel bestaande socialisme', lijken de gebeurtenissen van
de afgelopen jaren in Midden- en Oost- Europa te bevestigen.

IV
De historische voorwerpen in musea kunnen ook een interessante bron
zijn voor de beschrijving van de hedendaagse cultuur, indien hun 'mu-
seum-geschiedenis' (bijvoorbeeld: wanneer en in welke combinatie van
voorwerpen tentoongesteld) bestudeerd wordt.
n.a.v. H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Kan het voorwerp bron zijn voor geschiedschrij-
ving? in Sociale Wetenschappen, XV(1982), 3, 247·255.

V
Het museum dankt zijn (voort-)bestaan aan de anonimiteit van het prive-
leven in de grote stad. Aan de behoefte van de mens om op diens blik een
reactie te krijgen wordt daar onvoldoende tegemoet gekomen. De stede-
ling bezoekt het museum, omdat hij aan de voorwerpen het vermogen
toekent 'om terug te kijken'. De aantrekkingskracht wordt daarbij vooral
bepaald door de gevoelswaarden, die in de tentoongestelde voorwerpen
besloten liggen en of aan toegedicht worden.
Het bijschrift behoort de vorm van een vertelling te hebben, waardoor de
betekenis van het voorwerp als een persoonlijke ervaring aan de bezoe-
kers kan worden overgedragen.
n.a. v. Walter Benjamin, Baudelaire; Een dichter in het tijdperk van het hoog-kapitalisme,
Amsterdam 1979.



VI
De huidige problemen met het functioneren van conservatoren in de mu-
seumwereld kan voor een groot deel verklaard worden uit de miskenning
van directies, dat ze met 'professionals' van doen hebben. De problemen
kunnen niet opgelost worden door steeds meer regels en procedures op
te leggen, maar de aandacht te richten op het verhogen van de kwantiteit
en kwaliteit van de output.

VII
Het kunsthistorisch beeld van Van Gogh's doeken uit zijn Noordbrabant-
se periode is aan herwaardering toe. Daarbij dient in overweging te wor-
den genomen, dat door het gebruik van bitumen en bistre zijn doeken uit
deze peri ode veel donkerder zijn geworden dan ze oorspronkelijk waren.
Bovendien zouden met name werken uit buitenlands en particulier bezit
bij het onderzoek betrokken moeten worden. Ik denk daarbij aan enige
studies uit de eerste helft van 1884, die een helder en kleurrijker palet
laten zien dan we gewend zijn in de Nederlandse collecties aan te treffen.
lk verwijs hier naar de nummers 450,451,457,471,489 en 499 in J. Hulsker, Van
Gogh en zijn weg; het complete werk, Amsterdam 1979.

VIII
Indien het de minister van WVC, mevr. H. d'Ancona, ernst is met het be-
houd en ontsluiten van het cultureel erfgoed, dan mag eindelijk een we-
tenschappelijk verantwoorde uitgave van het volledige werk van Nescio
verwacht worden.

IX
Zo lang in Nederland de man de tandem bestuurt, moet de emancipatie
van de vrouw als mislukt worden beschouwd.

Stellingen behorende bij het proefschrift van AJ.M. Wage makers, Buitenstaanders in
actie; Socialisten en neutraal-georganiseerden in confrontatie met de gesloten Tilburgse
samenleoing 1888·1919, Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg 1990.
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WOORD VOORAF

"De wetenschap schrijft wel regels voor, maar om die zelfs vaag en in grove om-
trekken te begrijpen, is lang niet gemakkelijk, en als je ze begrepen hebt, dan
komt pas de grote moeilijkheid namelijk ze op de plaatselijke toestanden toe te
passen. Hier kan bijna niemand je te hulp komen. Bijna ieder uur stelt je voor
nieuwe problemen en ieder klein plekje grond heeft zijn eigen speciale moeilijk-
heden".

(Franz Kafka)

Waar ligt het beginpunt van dit onderzoek? Toen prof. dr. H.FJ.M. van den Eeren-
beemt mij aanraadde voor een doctoraalscriptie de Tilburgse textielstaking van 1935 te
bestuderen? Of het moment dat ik met de stakingsleider Jan Coolen in gesprek raakte
over die gebeurtenis? Hij verwees me naar Giedus Moelands, voor de oorlog voorzitter
van de afdeling van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel en
jarenlang lid van de gemeenteraad voor de SOAP. Moelands gaf me het adres van Kees
Andriesse, de laatste voorzitter van de SOAP. Ik kwam in gesprek met Ioanneke Jans-
sens, Pietje Rodie, Chiel de Groot, Frans van de Wouw, Jacques Coolen, een dochter
van Bart van Pelt en vele anderen. Ze vertelden me over 'de rooie familie', de SOAP en
de vakorganisaties in het Tilburg van de jaren twintig en dertig. En over hoe moeilijk het
was om actie te voeren in deze stad. Wilde ik daar iets van begrijpen, dan moest ik terug
naar de eerste socialisten en neutraal-georganiseerden. Hoe zat de Tilburgse samenle-
ving in elkaar, waarin zij actief waren? Met deze vragen ben ik het onderzoek gestart; de
resultaten heb ik in dit proefschrift vastgelegd.

Er zijn vele instanties en medewerkers daarvan, die bij de totstandkoming van mijn
proefschrift een rol hebben gespeeld. Ik denk met genoegen terug aan de 'vakanties' in
het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam en de 'vrije avon-
den' in het Gemeentearchief in Tilburg. Van de laatste instelling wil ik in het bijzonder
Ronald Peeters bedanken. Door hem heb ik Tilburg in beeld gekregen.
De uitgave van deze studie is mede mogelijk gemaakt door financiele bijdragen van De
Centrale Verzekeringen N.V. en van de Janivo Stichting.
Het bestuur van de Stichting Zuidelijk Historisch Contact dank ik voor het opnemen van

deze studie in de reeks 'Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland'.

In het bijzonder wil ik mijn vrouw Sylvie bedanken. Soms leek de balans van 'dankzij'
naar 'ondanks mijn vrouw' door te slaan, omdat ze van mening was dat er belangrijkere
zaken in het leven zijn. Ze heeft gelijk. Juist door die houding en haar steun heb ik het
proefschrift-onderzoek naast mijn werk kunnen volhouden. Vele mensen hebben op eni-
gerlei wijze bijgedragen aan de afronding van deze dissertatie. Ook hen wil ik bij deze
danken. Een paar mensen wil ik noemen. Mijn oudste broer Jan heeft een eerdere versie
van critisch (of kritisch?) commentaar voorzien. Mijn zwager, Eugene Rath, heeft in een
kritiek stadium dag en nacht met op hoI slaande computers gewerkt en is de techniek
meester gebleven.

v



Ten slotte wi! ik mijn promoter, prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt, danken voor
zijn begeleiding. Ik heb schaamteloos geprofiteerd van zijn grote redactionele kennis en
genoten van de wijze waarop hij me liet goochelen met de opzet van deze studie. On-
danks zijn grote betrokkenheid wist hij distantie te bewaren, waardoor de eigen verant-
woordelijkheid van de promovendus voor de inhoud geheel tot zijn recht kon komen.
Dit boek wi! ik opdragen aan mijn rnoeder, die me leerde lezen en schrijven, en mijn

overleden vader.

Rotterdam, 11 mei 1990
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HOOFDSTUKI

INLEIDING

TYPERlNG VAN DE BVITENSTAANDERS

"Van de gisteren te dezer stede gehouden gemeenteraadsverkie-
zing kan niet anders getuigd worden, dan dat deze voor het Room-
sche Tilburg een bittere ontgoocheling heeft gebracht. Van het kie-
zerskorps steunde ruim een vierde gedeelte anti-Katholiek, meer
dan 2500 kiezers verklaarden zich te scharen aan de zijde der
S.D.A.P. welke partij bij den eersten slag zeven zetels in den raad
heeft heroverd ... Zij zal niet nalaten door het geheele land de aan-
dacht te trekken".

Dit bericht is te lezen in de Nieuwe Tilburgsche Courant van 21 mei
1919. De nadruk wordt gelegd op de ideologische tegenstelling tussen
katholicisme en socialisme. Onze stelling is dat de katholieke arbeiders
voor de SDAP hebben gekozen, omdat hun arbeidersbelangen daar ver-
moedelijk het beste behartigd zullen worden en niet omdat het een socia-
listische partij is.
Twee jaar eerder, in 1917, had Tilburg in de landelijke pers al de aan-

dacht getrokken door het verloop van een groot conflict binnen de be-
langrijkste industrietak, de textieL Tot ieders verrassing waren aan arbei-
derszijde de neutrale vakorganisatie De Eendracht en de katholieke
vakorganisatie St. Severus gezamenlijk opgetrokken. De katholieke en
ongeorganiseerde textielarbeiders bleken tijdens de onderhandelingen
een groter vertrouwen te hebben in De Eendracht dan in St. Severus.
Vit deze gebeurtenissen kan voor het einde van het decennium

1910-1920 het volgende voor Tilburg geconstateerd worden:
- een kwart van de mannelijke bevolking stemt op de SDAP;
- dit resultaat is niet behaald binnen een paar wijken of bepaalde be-
roepsgroepen, gezien de gelijkmatige spreiding van de stemmen over de
gehele stad;
- er is een groot vertrouwen in en voIledige acceptatie van de neutrale
vakorganisatie De Eendracht, gezien de belangrijke rol tijdens het textiel-
conflict.
In een tijdsspanne van dertig jaar was er veel veranderd in Tilburg. In

1885 trachtte een koopman, die zich sociaaldemocraat noernde, op de
maandelijkse markt een tractaatje aan de man te brengen. Onder het
weidse opschrift 'hoe moeten wij de drankpest bestrijden' werd daarin
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een poging ondernomen propaganda te maken voor het algemeen stem-
recht. Volgens de lokale krant kon het doel geen andere zijn dan de werk-
lieden op te ruien tegen hun patroons." De man kreeg geen voet aan de
grond. Twee jaar later verklaarde de burgemeester met trots aan de Par-
lementaire Enquetecommissie: "Ik zou niet een persoon kunnen aanwij-
zen, die socialistische begrippen koestert'<.f Toch moeten er al mensen
zijn geweest, die geen vrede hadden met de bestaande situatie. In 1888
zal zich een groepje mensen op neutrale grondslag gaan organiseren voor
het verkrijgen van algemeen kies- en stemrecht.

De vraag is nu: wat is er gebeurd tussen 1888 en 1919, waardoor zo'n
klein groepje 'buitenstaanders' een flinke aanhang kon verwerven en
geaccepteerd werd door grote delen van de bevolking?

Om ideeen op te doen voor mogelijke verklaringen, hebben we eerst
een literatuuronderzoek verricht naar studies, waarin vergelijkbare pro-
cessen worden onderzocht. In de volgende paragraaf zullen we in het
kort enige daarvan behandelen, die mij gemspireerd hebben bij het ont-
wikkelen van de uitgangspunten. Daarna formuleren we het kader waar-
mee het empirisch materiaal zal worden onderzocht. In de laatste para-
graaf geven we de opzet van deze studie aan.

§ 1. lnspirerende studies

In de studies over katholieke gemeenschappen waar andersdenkenden
zich met eigen organisaties manifesteren, wordt de aandacht meestal ge-
richt op ideologische factoren. Een uitzondering is de studie van de an-
tropoloog Kertzer over de spanningen en de strijd tussen de Kerk en de
communistische partij in een Italiaanse stad.3 Hij laat op een boeiende
wijze zien, hoe belangrijk sociale factoren voor een dergelijk proces zijn.
Kertzer onderzoekt hoe de communistische partij en de Kerk op lokaal
niveau met elkaar omgaan, welke sociale factoren deze interactie verkla-
ren, en hoe de bevolking reageert op hun oproepen tot ondersteuning van
de partij of Kerk. Meteen voegt hij daar aan toe, dat het onzinnig zou zijn
om die strijd tussen Kerk en communistische partij op lokaal niveau te
willen verklaren zonder te kijken naar de verwante landelijke organisaties

I) Nieuwe Tilburgsche Courant, 9 augustus 1885.
2) Giele, Een kwaad leuen, III, DeTilburgsche verhoren, 11.
3) Kertzer, Comrades and Christians.
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en hun strategieen." Bijvoorheeld de neergang of ophloei van de comrnu-
nistische partij op nationaal niveau heeft een suhstantieel effect op de
machtshalans tussen Kerk en partij op lokaal niveau.f Een helangrijk uit-
gangspunt voor zijn studie is: mensen worden communist, niet uit ideolo-
gische overwegingen, maar omdat zij zich onderdrukt voelen of ontevre-
den zijn met de heersende politieke machten.? Ten slotte maakt Kertzer
duidelijk dat hij met zijn aanpak niet wil suggereren, dat ideologische fac-
toren onhelangrijk zouden zijn. Hij heeft met zijn studie gepoogd een te-
genwicht te hieden aan de overmatige helangstelling voor de ideologische
kant in de meeste literatuur op dit gehied."
In onze studie hehhen we er ook voor gekozen de nadruk op sociale

factoren te leggen. Net als voor Kertzer wil dat niet zeggen dat we ideolo-
gische factoren onhelangrijk zouden vinden. Eerder is het een poging om
te laten zien dat een onderzoek naar sociale factoren hij een dergelijk the-
rna tot nieuwe en vruchthare verklaringen kan leiden.
Van meet af aan heeft ook de optiek van de socioloog Elias om

groepsspanningen en -conflicten te hestuderen in termen van verschui-
vende machtsverhoudingen tussen 'gevestigden' en 'huitenstaanders' in
gemeenschappen mij zinvol geleken voor het onderzoek. In dit verhand
zijn vooral een theoretisch essay en zijn onderzoek met Scotson van he-
lang. In het essay levert Elias de fundamenten voor een theorie over so-
ciale processen." Drie noties willen we hier vermelden. Het is nodig, vol-
gens hem, als onderzoeker een eigen perspectief te hanteren omdat de
hetrokkenen de neiging hehhen aileen vanuit eigen perspectief te kijken
en de anderen als schuldigen aan te wijzen als het proces anders verloopt
dan zij gewild hadden. Bij eigen onderzoek zal hlijken, volgens Elias, dat
er nauwelijks schuldigen zijn aan te wijzen, maar dat sociale processen
ten dele een eigen leven leiden, waarin onhedoelde en onvoorziene ge-
volgen van acties een grote.rol spelen. Ten slotte wijst hij op een algeme-
ne tendentie: groepsspanningen en -conflicten zijn niet groot en hevig,
waar de ongelijkheid van machtsmiddelen van de op elkaar hetrokken
groepen zeer groot is, maar juist daar, waar deze iets ten gunste van de
zwakkere groepen hegint te veranderen. Deze noties hehhen voor mij
een attenderend karakter gehad tijdens het onderzoek.

4) A.w .• 1·2. 18.
5) A.tv .. 267.
6) A.w .• 238.
7) Idem.
H) Elias. Zur Grundlegung einer Theorie sozialer Prozesse. in Zeitschnft fur Soziologie, VI
(1977).2.127·149.
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Een interessant voorbeeld van zijn aanpak vormt het onderzoek, uitge-
voerd met Scotson, naar de gevestigden en de buitenstaanders, in dit ge-
val de nieuwkomers in een lokale gemeenschap.? Vooral is daar onder-
zoeht hoe de gevestigden machtsbronnen gebruiken om de buitenstaan-
ders 'buiten spel' te houden. De gevestigden, "een oude gevestigde
groep bewoners", zorgen voor enerzijds een sterke soeiale controle en
soeiale eohesie tussen hen onderling, en anderzijds een ongunstige stereo-
typering van de nieuwkomers. De machtsbronnen zijn sociale cohesie,
sociale controle en sleutelposities. Ze worden hier beschouwd in relatieve
en relationele zin: meer of minder sociale cohesie dan de andere groep
en in de tijd gezien de toe- of afname van sociale cohesie van de groep.
Op eenzelfde wijze is gekeken naar het verstevigen of afzwakken van so-
. eiale controle en het bezetten, vasthouden of verliezen van sleutelposi-
ties.
In de studie van Elias en Scotson ligt de nadruk vooral op de machtsuit-

oefening van de gevestigden. Onduidelijk blijft of bepaalde groepen uit
deze nieuwkomers activiteiten hebben ondernomen om gevestigd te ra-
ken. Aileen lezen we dat hun verweer ongeorganiseerd blijft en hun poli-
tieke organisatie niet functioneert.I" Welke factoren of mechanismen
daarbij een rol spelen, blijft vaag.
Jaren geleden verscheen het proefschrift van de antropoloog Brunt,

welke ten dele gebaseerd was op de werkwijze van Elias. In zijn studie
over de ontwikkelingen in een Nederlandse stad schetste hij "het moeiza-
me proces waarin de Stroomkerkse socialisten getracht hebben een er-
kende positie te verwerven naast de andere Stroomkerkse groeperin-
gen". Dat proces kon volgens hem goed vergeleken worden met wat zich
had afgespeeld tussen nieuwkomers en autochtonen in Stroomkerken. 11
In ons onderzoek hebben we het materiaal vooral onderzocht op moge-

lijke machtsbronnen, welke 'de buitenstaanders' in Tilhurg hebben ge-
bruikt om gevestigd te raken.
Voor de betekenis van werk (met name de inhoud en de beloning) en

van beroepen in relatie tot het wel of niet ontstaan van vakorganisaties, de
kans op slagen of falen van hun acties en de politiek noemen we de on-
derzoeken van de historici Hanagan, Walkowitz en Joyce. 12
Als resultaat van zijn onderzoek naar stakingen en protesten van am-

9) Elias en Scotson, De gevestigden en de buitenstaaruiers.
10) A.w .• 105.
II) Brunt. Stedelingop het plaueland, 30. 78-105.
12) Hanagan. The Logic of Solidarity; Walkowitz. Worker City, Company Town; Joyce. Work,
Society and Politics.
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bachtslieden en fabrieksarbeiders in drie Franse steden tussen 1871 en
1914 komt Hanagan tot de conclusie dat we voor een beter begrip van de
ontwikkelingen onze aandacht vooral moeten richten op het arbeidspro-
ces. Dat proces en de arbeidsvoorwaarden bepalen, volgens hem, de spe-
cifieke mogelijkheden tot protest. Daarbij is van belang de verhouding
tussen ambachtslui en fabrieksarbeiders tot dat arbeidsproces te onder-
zoeken. Indien de noodzaak tot samenwerken toeneemt en de arbeids-
voorwaarden, zoals wijze van beloning, gelijker worden, kunnen er sue-
cesvolle protesten en stakingen gehouden worden. Hanagan laat verder
zien, dat per stad een verschillend patroon van protesten ontstaat, welke
afbankelijk is van de aanwezige beroepsgroepen. De heroepen en de ont-
wikkelingen in het arbeidsproces bepalen of de verschillende vakarbei-
ders in een stad ook gezamenlijke activiteiten ondememen.P
Walkowitz laat in zijn vergelijkende studie over protesten in twee Arne-

rikaanse steden tussen 1855-1884 op overtuigende wijze zien, dat de
verschillen vooral verklaard kunnen worden door de dominante be-
drijfstak, resp. metaal en textiel, in elke stad. Verder geeft hij relaties aan
tussen de protesten op de fabrieken en de politieke en economische
structuur van de stad. 14
De studie van Joyce is een onderzoek naar de ontwikkeling van twee

Engelse fahriekssteden in de negentiende eeuw. Een minitieus onder-
zoek wordt gedaan naar de 'cultuur van de fabriek' in die tijd. De beteke-
nis van de grootte van de fabriek, de inhoud van het werk, de discipline-
ring van de arb eider en het paternalisme worden in hun samenhang on-
derzocht. Daarna worden de gevolgen van de ontwikkelingen in de
'cultuur van de fabriek' voor de politiek beschreven.I''

In het algemeen hebben de bovengenoemde auteurs mij gevoelig ge-
maakt voor de mogelijkheden van en moeilijkheden voor een groep 'bui-
tenstaanders' die anderen moeten zien over te halen zich bij hen aan te
sluiten. In dit geval arbeiders van de Werkplaats van de spoorwegen, die
textielarbeiders voor neutrale en socialistische organisaties moeten zien
te winnen.

13) Hanagan, a.w., 209-211.
14) Zie voor de opzet en enige conclusie: Walkowitz, a.w., 4-5,247-250.
15) Zie mel name: Joyce, a.w.. 158-239.
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§ 2. Bet kader

Deze studie onderzoekt de ontwikkeling van een minderheidsgroep in
de stad Tilburg. Een minderheidsgroep die start vanuit een positie van
marginaliteit en het vrijwelontbreken van macht. Een minderheidsgroep
die streeft naar gelijkberechtiging, zowel binnen de arbeidsverhoudingen
als op het politieke vlak. Zijdoet dat niet via de route van conformiteit en
statusverwerving. Deze minderheidsgroep kiest voor nieuwe gedrags- en
organisatievormen, waarmee ze invloed tracht te verwerven. Confronta-
ties aangaan met gevestigde groepen behoort bij haar strategie. Deze
minderheidsgroep noemen we 'buitenstaanders'.
In deze studie verstaan we onder buitenstaanders degenen die lid zijn

van een neutrale vakorganisatie en/of lid zijn van een socialistische poli-
tieke partij in Tilburg.
Buitenstaanders is een relatief en relationeel begrip. Het verwijst naar

gevestigden. We onderscheiden daarin twee groepen: de elite, bestaande
uit de textielfabrikanten, de katholieke geestelijkheid en de gemeente-
raadsleden; de tweede groep: de minder-gevestigden, bestaande uit de-
genen die bestuurder zijn van een katholieke of christelijke vakorganisa-
tie en/of bestuurder zijn van een katholieke politieke partij c.q. katholie-
ke kiesvereniging.
In de verhoudingen tussen buitenstaanders en gevestigde groepen

kunnen verschuivingen plaatsvinden. De machtsverschillen kunnen gro-
ter en kleiner worden of zelfs omslaan. De verschuiving van 'bui-
tenstaand' naar 'meer-gevestigd' heeft vooral te maken met de mate waar-
in autochtone Tilburgers, met name textielarbeiders en arbeiders van de
Werkplaats. zich aansluiten bij een neutrale vakorganisatie en/of een so-
cialistische politieke partij dan weI in deze organisaties vertrouwen heb-
ben en deze passief steunen tijdens conflicten en verkiezingen.
De kans dat arbeiders in Tilburg lid worden van een neutrale vakorga-

nisatie of socialistische politieke partij of deze ondersteunen, is, volgens
mij, groot als zij zich onderdrukt voelen door of ontevreden zijn met de
handelwijze van de gevestigden. De kans dat zij een dergelijke stap zetten
neemt verder toe, als zij konkreet een betere behartiging van materiele
belangen ervaren door de buitenstaanders.

Centraal in deze studie staat de vraag door welke factoren en handelin-
gen de buitenstaanders binnen enige decennia erin slagen relatief 'ge-
vestigd' te raken. Dit wil zeggen dat zonder hen geen beslissingen meer
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genomen kunnen worden over hun belangen op het werk en in de poli-
tiek.
Het proces van buitenstaander naar meer en meer gevestigd raken

wordt hier gezien als een verschuiving van de machtsbalans, welke ont-
staat door het verwerven van machtsbronnen.
Voor deze studie zijn de volgende aspecten, die als machtsbronnen ge-

zien kunnen worden, van belang:
- mate van verschil in eenheid van de buitenstaanders en de gevestigde
groepen;
- mate van verschil in het beschikken over vergaderruimte's, eigen ge-
bouw en pers;
- het aantalleden van de diverse organisaties;
- persoonlijkheid en bekwaamheden van leiders van lokale organisaties;
- mate van verschil in kennis van de lokale machtsverhoudingen;
- mate waarin de lokale organisaties van buitenstaanders zijn gemte-
greerd in verwante landelijke organisaties;
- de wijze van deze integratie en de betekenis voor het lokaal functio-
neren.
Verder zal uit het onderzoek moeten blijken welke machtsbronnen

voor de buitenstaanders in welke fase van de ontwikkeling op de voor-
grond treden, belangrijk worden, verdwijnen of zelfs averechts gaan
werken.

Bij het verschuiven van de machtsbalans in het voordeel van de bui-
tenstaanders spelen, volgens mij, vooral drie factoren een belangrijke
rol. Zo geeft de marginale startpositie, waar weinig bedreiging van uit-
gaat, vaak ruimte voor de eerste activiteiten. Bestaan deze uit tot nog toe
onbekende handelingen, dan geeft dat nog eens extra ruimte, omdat de
gevestigde groepen nog niet weten hoe te reageren.
Ook van groot belang is de relatie met verwante landelijke organisaties.

Het gaat met name om de bereidheid tot financiele ondersteuning en het
sturen van sprekers en propagandisten. Verder gaat het erom, dat er op
het landelijke niveau beslissingen worden genomen die bedoeld of onbe-
doeld gunstig uitwerken op het lokale niveau.
Ten slotte werkt het ontstaan van spanningen binnen de gevestigde

groepen ten gunste van de buitenstaanders. De gevestigden kunnen
daardoor minder dan voorheen als eenheid naar buiten treden. Indien
de buitenstaanders op dat moment confrontaties met hen aangaan, zal
dat de positie van die buitenstaanders versterken.
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In deze studie zal het gevestigd raken van de buitenstaanders worden
afgemeten naar mate zij erin slagen:
- arbeiders van de Werkplaats lid te maken van hun neutrale vakorgani-
satie;
- de autochtone katholieke textielarbeiders lid te maken van hun neu-
trale vakorganisatie;
- hun organisaties te betrekken bij het overleg over de arbeidsvoor-
waarden;
- het vertrouwen te winnen en steun te krijgen van de katholiek- en on-
georganiseerde arbeiders tijdens conflicten;
- leden te werven voor de socialistische politieke partij en passleve
steun krijgen, uitgedrukt in stemmen, tijdens de verkiezingen.

§ 3. De opzet

Het onderzoek richt zich op drie gebieden:
- de ontwikkelingen binnen de organisaties van de buitenstaanders in
Tilburg;
- de betekenis van verwante landelijke organisaties voor die ontwikke-
lingen;
- en de confrontaties met gevestigde groepen in Tilburg om de mate van
'gevestigd' raken van de buitenstaanders in de loop van de tijd te be-
palen.

Verder is gekozen voor een beperking van het onderzoeksgebied tot de
politiek en de arbeidsverhoudingen bij de Centrale Werkplaats van de
Staatsspoorwegen en in de textielindustrie. De keuze van werk is bepaald
door de overweging dat de eerste kern van de buitenstaanders afkomstig
is van de Werkplaats en het 'gevestigd' raken vooral bepaald wordt door
de mate van wervingskracht, acceptatie en succesvol optreden in de tex-
tiel.

Ten slotte worden de lokale organisaties, waarvan de gevestigden de
bestuurders zijn, aileen geschetst in zoverre het nodig is om hun opstel-
ling te begrijpen bij confrontaties met de buitenstaanders.

De onderzoeksperiode loopt van 1888, het jaar van de oprichting van
een afdeling van de Nederlandsche Bond voor Algemeen Kies- en Stem-
recht, tot en met 1919, het jaar waarin zeven SDAP-ers in de gemeente-
raad worden gekozen.

Tussen 1888 en 1919 zijn drie perioden te onderscheiden. In het eer-
ste deel, de periode 1888-1903, ligt de nadruk op de vorming van poli-
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tieke partijen en vakorganisaties van de buitenstaanders. We beginnen
met de politiek, omdat op dat terrein de buitenstaanders zich het eerst
georganiseerd hebben. Het deel wordt afgesloten met de beschrijving
van de levensgeschiedenis van H.J. Horsman, waarin de voor deze perio-
de belangrijke verhouding met landelijke organisaties naar voren komt.

In het tweede deel, de periode 1903-1912, staat het naar buiten tre-
den van de buitenstaanders centraal. Ze gaan de strijd aan, soms noodge-
dwongen zoals bij de spoorwegstakingen van 1903, en soms uit eigen ini-
tiatief zoals de conflicten bij de textielfabriek van Wed. J.B. de Beer en
Zonen in 1907-1908. De arbeidsverhoudingen worden hier eerst bespro-
ken, omdat deze bepalend zijn voor de ontwikkelingen van de SDAP. In
de politiek meten ze zich voor het eerst met hun tegenstanders door aan
de verkiezingen deel te nemen. Dit dee}wordt afgesloten met de levens-
geschiedenissen van A.F. Muller en J.H. Elfers, propagandisten van de
SDAP en De Eendracht in Noord-Brabant met als standplaats Tilburg,
die de buitenstaanders aansporen en aanvoeren om confrontaties aan te
gaan. Door middel van deze portretten krijgen we ook een goed beeld
van de relatie tussen de lokale afdelingen en de verwante landelijke orga-
nisaties in deze periode.

In het derde deel, de periode 1912-1919, worden de acties beschre-
Yen,die gevoerd werden, om de acceptatie en de successen te bereiken.
Bij de Werkplaats van de spoorwegen wordt die lokale doorbraak ver-
stoord door conflicten in de eigen vakorganisatie. In de textiel weten de
buitenstaanders zich opnieuw te organiseren, snel een grote aanhang te
bereiken en succes te behalen in een groot conflict. Deze ontwikkelingen
werken door op de politieke verhoudingen. In de politiek is in de opeen-
volgende verkiezingsuitslagen een toename van acceptatie te zien van de
buitenstaanders onder de bevolking. Bij de gemeenteraadsverkiezing
van 1919 stemt ongeveer een kwart van hen op de buitenstaanders. De
laatste levensgeschiedenis die wordt beschreven gaat over Bart van Pelt,
de verpersoonlijking van de acceptatie van de buitenstaanders in Til-
burg.

De ontwikkelingen in de politiek en in de arbeidsverhoudingen worden
steeds in afzonderlijke hoofdstukken behandeld. Hieruit mag niet afge-
leid worden, dat er sprake is van een gescheiden ontwikkeling. In Tilburg
was zeker tot aan de spoorwegstakingen van 1903 sprake van een nauwe
samenhang tussen politiek en vakorganisatie bij de buitenstaanders, me-
de omdat dezelfde mensen de leidende functies bezetten. Na 1903 zal de
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scheiding tussen politiek en vakorganisaties, net als op landelijk niveau,
steeds formeler gaan worden.

De drie onderscheiden periodes worden voorafgegaan door een inlei-
dend hoofdstuk waarin onder andere de gesloten Tilburgse samenleving
geschetst wordt. De meeste aandacht gaat uit naar de industriele ontwik-
keling van de textiel en van de Werkplaats van de spoorwegen. Het ar-
beidsproces en de arbeidsvoorwaarden worden onderzocht. De textielin-
dustrie en de Werkplaats zijn 'twee werelden' met verschillende bedrijf-
sculturen. Deze verschillen in bedrijfsculturen hebben, volgens mij,
remmend gewerkt op het proces van gevestigd raken van de buitenstaan-
ders.

In het laatste hoofdstuk zal het empirisch materiaal, beschreven en ge-
analyseerd in de hoofdstukken II tot en met XI, getoetst worden aan de
vraagstellingen van dit hoofdstuk.
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HOOFDSTUK II

TEXTIEL EN SPOOR
DE STAD, DE ARBEIDERS EN HUN WERK

§ 1. Inleiding

Gezien de opzet van deze studie zal de aandacht gericht worden op de
ontwikkelingen binnen de textiel en de Centrale Werkplaats van de
Staatsspoorwegen in Tilburg.
Alvorens daarmee te beginnen zal eerst een algemene schets gegeven

worden van deze arbeidersstad. Omstreeks 1888 kan Tilburg getypeerd
worden als een gesloten samenleving. Enige gegevens worden aangedra-
gen over de geschiedenis van die stad tot dat tijdstip. In de daaropvolgen-
de paragraaf richten we de aandacht op de groei en samenstelling van de
bevolking en op de sociale structuur tussen 1888 en 1919. Dat is vooral
een kwantitatief beeld, wat met name gebaseerd is op de jaarlijkse versla-
gen van de gemeente en de tienjaarlijkse Volks- en beroepstellingen van
het Rijk.
De paragrafen over de textiel en het spoor beginnen ieder met een be-

schrijving van de economische ontwikkeling en de omvang van de bedrij-
vigheid. Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op de werkinhoud, de
werkomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden, die per beroep en zelfs
binnen de beroepsgroep nog aanzienlijk kunnen verschillen.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een globale vergelijking tussen het

werk van textielarbeiders en dat van arbeiders van de Werkplaats van de
spoorwegen. De verschillen liggen in de graad van scholing, de grootte
van de bedrijven, de inhoud van het werk, de arbeidsomstandigheden en
de hoogte van de beloning. De verschillende bedrijfsculturen geven de
arbeiders buiten het werk andere mogelijkheden om te handelen.

§ 2. A rbeidersstad

Tilburg was van oorsprong een zeer uitgestrekt dorp. De zanderige hei-
develden in en rondom het dorp werden in de middeleeuwen voor de
schapenteelt gebruikt. Landbouw en wolnijverheid waren de belangrijk-
ste bestaansbronnen. Er zijn aanwijzingen dat er reeds in de veertiende
eeuw een voor de markt producerende wollenstoffennijverheid was in
Tilburg. Cijfers uit 1665 geven aan dat toentertijd gesproken kon worden
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van een industriedorp, waar de helft van de bewoners leefde van de tex-
tiel.! Ze produceerde thuis in opdracht van Hollandse, vooral Leidse,
kooplieden. In het laatste kwart van de achttiende eeuw verplaatste het
grootste deel van de wolproduktie zich naar Tilburg. In snel tempo werd
Tilburg het wolcentrum van Nederland.f Gedurende de Bataafse en
Franse tijd wist Tilburg zijnpositie nog verder te versterken door het weg-
vallen van de Engelse concurren tie en de uitvoering van omvangrijke le-
gerorders. Als bewijs van tevredenheid verleende in 1809 Lodewijk Na-
poleon Tilburg het stadsrecht. In zijn besluit wordt verder "de belang-
rijkheid van het dorp" genoemd en het feit "dat deszelfs bevolking
meer dan 9000 zielen" bedraagt."
De verdere toename van de bevolking tot aan ca. 1860 is vrijwel geheel

te danken aan geboortenoverschotten. Tot die tijd is het vestigingsover-
schot in de regel negatief. In 1860 telt Tilburg ongeveer 16000 inwo-
ners. Door deze interne groei is Tilburg een zeer gesloten samenleving.
Tussen 1860 en 1870 komt daar enige verandering in. De groei wordt
dan bepaald door vestigingsoverschotten. Door de Amerikaanse Seces-
sie-oorlog stopt de invoer van katoen in Europa en neemt de vraag naar
wollen stoffen sterk toe. In de Tilburgse textiel ontstaat een sterke be-
hoefte aan arbeidskrachten. Meer Tilburgers dan ooit vinden werk in de
textiel. Onderzoek wijst sterk in de richting dat de opengevailen ar-
beidsplaatsen, in de ambachtelijke sector en in de dienstensector, bezet
worden door migranten.? Door deze beweging in de arbeidsmarkt blijft
de textielindustrie sterk autochtoon van karakter. AIleen in een sector ko-
men nieuwkomers in de industrie terecht. Dat betreft de Werkplaats van
de spoorwegen, die in 1869 in Tilburg geopend wordt (zie paragraaf 4).

In 1809, toen Tilburg stadsrechten kreeg, werd de eerste spinmachine
in een fabriek geplaatst. Binnen twinrigjaar wordt voortaan aileen op de
fabrieken gesponnen.5 De spinners en de draadmakers worden daarmee
de eerste fabrieksarbeiders van de stad. Pas vele decennia later, in

I) Wagemakers, Wolstad van weleer. Tilburg, in Nijhof e.a., Op zoek naar ons industrieel ver-
leden, II. 219-220.
2) Vanden Eerenbeernt, Ontwikkelingslijnen en schamierpunten in het Brabants industrieel
bedriif 1777-1914, 22-27.
3) De Bruijn en Strouken, De betekenis van het Tilburgs stadsrecht, in Tilburg, II (1984) 4.
4-5.
4) Peters. De- migratie naar Tilburg (1860-1870) en de Arnerikaanse Secessie-oorlog. in
Noordbrabants Historisch}aarboek, I (1984). 152-154, 160-161.
5) Van den Eerenbeemt, In het spoor van de vooruitgang. 121; Wagemakers. t.a.p .• 221.
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1856, wordt het eerste mechanische weefgetouw in de fabriek geplaatst.
Daarna duurt het tot omstreeks 1880-1890, voordat het machinale we-
yen in de produktie de overhand krijgt. Wevers kunnen bijna de hele ne-
gentiende eeuw als ambachtslieden getypeerd worden. In levensstijl en
werkopvatting zijn er weinig verschillen tussen thuiswevers en machinale
weyers op de fabriek.?
De textiel is in de negentiende eeuw de dominante bedrijfstak in Til-

burg. De rest van de industrie is weinig ontwikkeld. Er zijn leerlooierijen
en verder is er een sigaren- en metaalnijverheid van beperkte omvang.?

De ontwikkeling van huisarbeid naar fabrieksarbeid is vooral door au-
tochtoon initiatief tot stand genomen. De textielfabrikanten zijn groten-
deels van autochtone afkomst. De instroom van allochtonen in de Til-
burgse textiel blijft de gehele negentiende eeuw zeer beperkt. Deze ont-
wikkeling schept hechte economische en sociaal-culturele banden.f
Binnen de gesloten Tilburgse samenleving met haar sterke autochtone
karakter, kan de textielindustrie als nog hechter en sterker gesloten wor-
den beschouwd. De autochtone textielfabrikanten, met elkaar verbonden
via uitgebreide verwantschapsrelatie, bepalen de gang van zaken in de
stad.

De geslotenheid van de samenleving bepaalt dat de Tilburgers het niet
zo op vreemden hebben. De allochtonen, die zich er vestigen, hebben
het moeilijk om geaccepteerd te worden. Van de eerste allochtone arbei-
ders, die op de Werkplaats komen werken, vertrekken na een jaar velen
weer uit Tilburg. Ze kunnen niet aarden. De bedrijfsleiding probeert de
arbeiders te binden door eigen verenigingen en onderwijs op te zetten.?
Dat lukt. Het gevolg is dat er naast de Tilburgse samenleving in de perio-
de 1870-1890 een eigen woon- en werkgemeenschap van allochtone ar-
beiders van de Werkplaats ontstaat. Textielarbeiders en arbeiders van de
Werkplaats blijven vreemden voor elkaar.

6) Zie voor de levensstijl, waar verwantschapsrelaties binnen de fabrieksmuren blijven spe-
len: Janssens, Huisboudens en produktie. Thuiswevers en Iahrieksarbeiders in Tilburg in de
negentiende eeuw, in Van den Brink (red.), Werk, kerk en bed in Brabant, 145-166; Wagema-
kers, Excellente arbeiderscultuur, in Textielhistorische Bijdragen, XXV (1985), 64-68.
7) Van den Dam, Arnold Leon Annand Diepen. 1864-1895, 5760; Thelen, Sigarennijverheid
in Tilburg, een terreinverkenning, in Tilburg, III (1985) 3, 9·16; Van Hooff, De rnetaalnijver-
heid in Tilbllrg 1830-1900, in Tilburg, III (1985) 3, 4·8.
B) Thelen, Lambert Poell (1872-1937) en de katholieke sociale beweging, 22.
9) Van den Dam, a.w., 127.
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a. Groei en samenstelling van de bevolking

Tussen 1888 en 1919 kenmerkt Tilburg zich als een zeer snel groeien-
de stad. Van bijna 34.000 inwoners groeit de stad naar ruim 60.000 in-
woners. Het is een groeipercentage van ongeveer 80%. Ter vergelijking:
van 1890 tot 1919 neemt de bevolking van Nederland toe met ruim
51%. Rond 1900 behoort Tilburg met Enschede, in de categorie ge-
meenten met 20.000-50.000 inwoners, tot de snelst groeiende in-
dustriesteden van Nederland. 10

Tabell: Toename bevolking Tilburg 1888-1919

Jaar Man Vrouw Totaal

1888 16484 16693 33177
1889 16810 17095 33905
1894 18006 18269 36275
1899 20109 20519 40628
1904 22520 23105 45625
1909 24736 25669 50405
1914 27349 28388 55737
1919 29727 30498 60225

Bron: Verslagen gemeente Tilburg; Volksteltingen

De groei van steden in deze periode wordt vaak bepaald door vertigings-
overschotten en annexaties. Voor Tilburg ligt dit anders. De groei is vrij-
wel geheel te verklaren uit het geboortenoverschot. Hoewel er bijna geen
sprake is van een vestigingsoverschot, mag hier niet de conclusie aan ver-
bonden worden, dat er nauwelijks mensen vertrekken of binnenkomen.
In de jaren negentig vertrekken jaarlijks gemiddeld 1000 inwoners en
vestigen zich er gemiddeld 1000 personen. Tussen 1900 en 1910 gaat
het over gemiddeld 2000 vertrekkende en inkomende personen. In de
jaren 1910-1920 is dit verder opgelopen naar gemiddeld 3000 'inko-
mende en vertrekkende person en. 11

10) Messing,Het ontstaan van Groot-Eindhoven 1890-1920, 42-43.
II) Van de Put. Volksleven in Tilburgrond 1900,222-223.
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Tabel2: Oorzaak toename bevolking Tilburg 1888-1919

Jaar Totale Geboorten- Vestigings-
bevolking overschot overschot

abs. per 1000 abs. per 1000
inwoners inwoners

1888 33177 621 18,7 103 3,1
1889 33905 520 15,3 99 2,9
1894 36275 676 18,6 13 0,4
1899 40628 801 19,7 13 - 0,3
1904 45625 947 20,8 - 124 - 2,7
1909 50405 1095 21,7 - 38 - 0,8
1914 55737 1047 18,8 49 0,9
1919 60225 698 11,5 8 0,1

Bran: Verslagen gemeente Tilburg

Welke invloed het komen en gaan van personen op de samenstelling
van de bevolking heeft, laat tabe13 zien. Er is hier bewust gekozen voor
een indeling, waar de in Noord-Brabant (excl. Tilburg) geboren personen
een aparte categorie vormen. Voor de autochtone bevolking zijn namelijk
niet aile ailochtonen gelijk. Met Brabanders voelen zij zich verwant,
waardoor acceptatie veel sneller zal plaatsvinden dan van de overige al-
lochtonen. Dit onderscheid binnen de allochtone groep speelt een rol bij
de acceptatie van de buitenstaanders.

Tabel3: Bevolking Tilburg naar geboorteplaats 1889-1920

Jaar Tilburg Noord- elders in buitenland
Brabant Nederland kolonien

abs. % abs. % abs. % abs. %

1889 25014 74 6186 18 2164 6 541 2
1899 30293 74,5 7332 18 2209 5,5 794 2
1920 46320 73,5 10161 16 4969 8 1661 2,5

Bron: Volkstellingen, 1889, 1899 en 1920

Over de gehele periode genomen verandert de samenstelling in be-
perkte mate. Met bijna 75% geboren Tilburgers kunnen we nog steeds
spreken van een sterk autochtone bevolking met daarnaast een behoorlij-
ke Brabantse inbreng. Personen van buiten de provincie vormen een
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minderheid, die echter gezien de omvang in absolute cijfers toch van be-
tekenis is.
Voor een goed begrip van de samenstelling van de bevolking is het ook

belangrijk om te kijken naar de geloofsgezindheid. Tabel4laat zien, dat
ongeveer 97% lid is van de katholieke Kerk. Van de protestantse groepe-
ringen is alleen de nederlands-hervormde Gemeente van enig belang.
In deze gehele periode behoeft de katholieke Kerk zich geen zorgen te

maken over geloofsafval of be'invioeding van haar leden door andere
kerkgenootschappen.
Deze eenzijdige samenstelling moet de verzuiling in Tilburg hebben

vertraagd, omdat het organiseren per geloofsgroep alleen zinvol is bij
aanwezigheid van enige andere kerkgenootschappen van behoorlijke om-
vang.

Tabel4: Bevolking Tilburg naar kerkgenootschap 1889-1899

Jaar RK NH Div Geen Totale
abs % abs % abs % abs % bevolking

1889 32760 96,9 834 2,2 287 0,8 22 0,1 33903

1899 39414 97,0 852 2,1 332 0,8 26 O,} 40625

Bron: Volkstellingen, 1889 en 1899

b. Sociale structuur

Het verschil in opzet van de volks- en beroepstellingen maakt het on-
mogelijk een vergelijking om de tien jaar te maken op grondsiag van de-
zelfde factoren. Zo moeten helaas de resultaten van de volks- en be-
roepstelling van 1920 buiten beschouwing blijven, omdat die geen afzon-
derlijke gegevens over de sociale structuur van Tilburg bevat. Cijfers
over 1930 zijn weI beschikbaar met betrekking tot de beroepsbevolking
naar werkkring. Andere cijfers uit de volks- en beroepstelling van 1930
geven voldoende aanleiding om te veronderstellen dat de tendenties, die
in de vergelijking tussen 1899 en 1909 naar boven komen, zich nadien
hebben voortgezet. 12

J 2) Enige uitkomsten van de Volks-en beroepstelling 1947 vergeleken met die van vroegere tel-
lingen.
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Tabel 5: Beroepsbeuolking TilbLLrgnaar werkkring 1899-1909-1930

Bedrijfstak ]899 1909 1930
abs. % abs. % abs. %

Nijverheid 11042 70,3 13394 65,9 21645 66,2

Landbouw 1013 6,5 1326 6,5 1028 3,1

Handel 1921 12,2 2895 14,3 5328 16,3
en verkeer

Vrije beroepen 1725 11,0 2697 13,3 4706 14,4
en overheid

Bron: Enige uitkomsten. van de Yolks- en beroepstelling 1947 vergeleken met die van
vroegere tellingen, 8;Uitkomsteri der Beroepstelling 1909, III,414.
De uitkomsten zijn gecorrigeerd door de werknemers van de Werkplaats van de spoor-
wegen onder te brengen bij Nijverheid in plaats van Handel en verkeer

Tilburg wordt gedomineerd door de nijverheid met ruim 70% in 1899,
bijna 66% in 1909 en naar schatting 66% in 1919. Terecht heeft de stad
in die tijd al de benaming van industriestad. Verder valt op dat de stad
ook agrarische trekken blijft behouden (zie tabelS).

Behalve naar werkkring kunnen we ook een indeling maken naar de so-
ciale structuur van de stad. In tabel6 is een overzicht gemaakt, waarin al-
leen de mannelijke beroepsbevolking voorkomt. Twee redenen hebben
bij deze keuze een rol gespeeld: relatief zijn de vrouwelijke arbeiders niet
zo'n grote groep met ongeveer 1S% van de beroepsbevolking en, dit is
het belangrijkst voor het onderzoek, ze werken slechts voor korte tijd in
de fabriek. Zodra zij in het huwelijk treden, verlaten zij de fabriek. Ken-
merkend is dat zij nauwelijks aan het maatschappelijk leven deelnemen.
In de politiek komen ze vrijwel niet voor en in de vakorganisaties gaat het
slechts om enige tientallen. Dit alles heeft ertoe geleid ons alleen te rich-
ten op de ontwikkelingen binnen de mannelijke beroepsbevolking.

De sociale structuur, zoals weergegeven in tabel6, laat een tweedeling
in de Tilburgse samenleving zien. Van een middenstand is nauwelijks
sprake. Met een beroepsbevolking, bestaande uit ongeveer 69% arbei-
ders, kan Tilburg het best getypeerd worden als een arbeidersstad. De
categorie 'Zelfstandige ondernemers en bedriifshoofden', de fabrikanten,

17



is met ongeveer 16% van behoorlijke omvang. Het wijst op vele kleine en
middelgrote ondernemingen in de stad.

Tabel6: Sociale structuur van de mannelijke beroep. bevolking Tilburg 1889-1909

Sociale structuur 1899 1909
abs, % abs. %

Arbeiders 7479 74 12616 69

Toezichthoudend en adrnini- 249 2 1642 9
stratief personeel

Vrije beroep, onderwijs en 508 5 874 5
overheid

Ondernemers voor rekening 126 1 258 1
van een ander

Zelfstandige ondernemers 1763 18 2880 16
en bedrijfshoofden

Bron: Ciele, Een kuiaad leuen, III; Uitkomsten der Beroepstelling 1909, III

Tabe17: Mannelijke arb eiders in Tilburg naar bedrijfstak 1889-1909

Beroepsgroep 1889 1909
arbeiders arbeiders
abs. % abs. %

Bouwvakken en onderhoud 785 10 1041 10
Leerbewerking/schoenmakerij 345 5 716 7
Metaalbewerking/smederij 630 8 717 7
Voedings- en genotmiddelen 402 5 560 6
Verkeers- en vervoerswezen 568 8 1709 17
Textielindustrie 3426 46 4011 39
Landbouw 522 7 513 5
Diversen 849 11 900 9

Bron:Giele, Een kwaad leuen, Ill; Uitkomsten. der Beroepstelling 1909, III

In welke bedrijfstakken de arbeiders werkzaam zijn, laat tabel 7 zien.
Zowel voor 1889 als 1909 geldt dat in Tilburg sprake is van een mono-
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cultuur gevormd door de textielindustrie.V In de literatuur wordt ge-
sproken over een monocultuur, indien meer dan 33% van de beroepsbe-
volking binnen dezelfde industrietak werkzaam is.!" Met aileen al 46%
in 1889 en 39% in 1909 van de arbeiders wordt dit percentage ruim ge-
haald.

De tweede categorie die opvalt is het Verkeers- en vervoerswezen. In
1889 staat deze nog gelijk met enige andere categorieen, maar twintig
jaar later is ze duidelijk opgeklommen naar de tweede plaats met 17%
van de arbeiders. Deze stijging is vooral te danken aan de groei van de
Werkplaats van de spoorwegen, die onder deze categorie valt. In een ver-
gelijking tussen de textiel en het spoor zien we een duidelijke verschui-
ving optreden: de verhouding in het aantal arbeiders gaat van 5 op 1naar
3 op 1.

Uit de verschillende tabellen valt, samengevat, de volgende beschrij-
ving van Tilburg te maken:
- een snel groeiende stad, veroorzaakt door een geboortenoverschot,
met een in belangrijke mate autochtone bevolking;
- de katholieken zijn de dominante geloofsgroep;
- de ailochtonen, ongeveer 25% van de bevolking, bestaan voor het
grootste deel uit Brabanders;
- een arbeidersstad met een monocultuur, de textiel is overheersend;
- de textielarbeiders zijn tussen 1889 en 1919 de grootste beroeps-
groep en de spoorwegarbeiders, dat wil zeggen de arbeiders van de
Werkplaats, worden in de loop van de tijd de tweede groep.

§ 3. De textiel

a. Economische ontwikkeling en omvang

De ontwikkelingen worden met name bepaald door de mogelijkheden
van afzet op de binnenlandse en de buitenlandse markt. De grootte van
de afzet is afhankelijk van de prijs van het produkt, die ten dele wordt be-
paald door de prijs van de grondstoffen, de belastingen zoals de hoogte

I~) Ook voor de vrouwelijke berocpsbevolking is de textielindustrie de grootste werkver-
schaIfer. In 1889 is 40% erin werkzaam (1024 van de 2575 vrouwelijke arbeidskrachten) en
in 1909 is het zelfs opgelopen tot 61% (1213 van de 1977 vrouwelijke arbeidskrachten).
Il) Walkowitz, Worker CitX, Company Town, 4. In navolging van Shorter en Tilly spreekt hij
van "mono-industrial company town".
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van invoerrechten, de mate van mechanisering en de arbeidsvoorwaar-
den. In deze paragraaf zullen we de bovengenoemde factoren beschrij-
ven. Wat betreft de arbeidsvoorwaarden zullen we ons hier beperken tot
enige algemene uitspraken over de lonen. De andere arbeidsvoorwaar-
den en de mechanisering zullen uitgebreid in de volgende subparagraaf
worden behandeld.

Omstreeks 1888 bevindt de Tilburgse wollenstoffenindustrie zich in
de problemen, die vanaf 1875 langzaam waren ontstaan. In dat jaar
heeft Duitsland de invoerrechten op gevolde wol, juist typisch voor Til-
burgse produkten, verhoogd. Begin 1880 worden in Duitsland en Frank-
rijk over de gehele linie de invoerrechten sterk verhoogd, waardoor de
Tilburgse industrie van twee voor haar zeer belangrijke afzetgebieden
wordt ber·oofd. Tegelijkertijd wordt de Nederlandse markt met textiel van
de buitenlandse concurrentie overstroomd. IS Bovendien neemt vanaf
1880 de binnenlandse vraag af door een landbouwcrisis. Een en ander
gaat vooral ten koste van verlies van werk voor kleine of zonder stoom
werkende fabrikanten en voor de thuiswevers.!? Rondom 1894100pt de-
ze crisis ten einde en stijgt met name onder de boerenbevolking weer de
vraag naar het Tilburgse produkt. In de tweede helft van de jaren negen-
tig gaat het weer de goede kant op. 17 De binnenlandse afzet neemt toe en
de uitvoer vertoont een stijgende lijn. Wat betreft het laatste geldt dit
vooral de uitvoer naar de Verenigde Staten.

Meer en meer blijkt na 1900 het wel en wee van de Tilburgse textiel af-
hankelijk te worden van de buitenlandse markt. Omstreeks 1900 tot
1905 hapert die buiten1andse vraag. Als belangrijkste reden wordt door
de Kamer van Koophandel de diverse internationale conflicten opgege-
ven zoals de strijd van de Boerenrepublieken (Zuid-Afrika) met Enge-
land en de Hussiaoh-Japanse oorlog, en verder de beschermende maatre-
gelen die de Verenigde Staten treft. Met de hoge wolprijzen op dat mo-
ment is het moeilijk een redelijk financieel resultaat te behalen. In deze
jaren, vooral 1902 en 1905, komen we in de verslagen van de Kamer
van Koophandel voor het eerst berichten tegen dat het stijgen van de 10-
nen ook van invloed is op de tegenvallende resultaten. T och is het enigs-

I';) Voor de beschrijving van de jaren zeventig en tachtig is gebruik gemaakt van: Wagema-
kers. Over huitenwevers, kinderarbeid, lonen en hun woningen, in Actum Tiliburgis, XII
(1981). 3-4, 120.
16) Versiag gemeetue Tilburg over 1891, bijlage Yerslag van Kamer van Koophandel (KVK).
87-88.
II) Yerslag gemeente Tilburg ouer 1899.2.
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zins bevreemdend dat tussen 1900 en 1905 de Tilburgse textielindustrie
stagneert, terwijlop de wereldmarkt de vraag naar wollen goederen toe-
neemt. Blijkbaar produceert men onvoldoende wat de markt vraagt. Fa-
brieken, die zich bijvoorbeeld toeleggen op damesstoffen, hebben in de-
ze periode geen problemen.J'' Vanaf 1906 zet zich een herstel in, dat in
het volgend jaar doorzet. Eindelijk weet de industrie ook in te spelen op
de vraag naar goedkopere genres.!" In het jaar 1908 staat de exporthan-
del vrijwel stil en dat noodzaakt vele fabrikanten gedeeltelijk hun machi-
nes stop te zetten. Ten dele wordt de oorzaak gezocht in het opdrijven van
de lonen, die de kostprijs van de goedkope stoffen verhoogt. De Kamer
van Koophandel vreest dat door het verhogen van de lonen een groot
deel van deze afzet voorgoed verloren zal gaan.20 Vanaf 1909 gaat ech-
ter de exporthandel weer beter lopen.2! Omstreeks 1910 zorgt de uit-
voer voor ongeveer de helft van de totale afzet van wollen stoffen. In
1911 treedt slapte in en deze houdt de eerste helft van 1912 aan. Vooral
de export naar andere werelddelen valt sterk terug.
Vanaf de tweede helft van 1912 tot aan de oorlog neemt de vl'aag naar

produkten langzaam weer toe zowel op de binnenlandse als de buiten-
landse markt. In 1913 gaat ongeveer 40% van de totale produktie naar
het buitenland.F Het uitbreken van de oorlog, augustus 1914, geeft in
eerste instantie problemen met de aanvoer en de kwaliteit van de
grondstoffen.P Doch dit wordt opgelost en er ontstaat een grote drukte.
In het verslag van de Kamer van Koophandel over 1915 wordt gesproken
van een "ongekende welvaart". 24 De invoer van textielprodukten uit het
buitenland is vrijwel stil komen te liggen, waardoor de concurrentie weg-
vall. Daarnaast is de katoenprijs sterk gestegen. Dat veroorzaakt een
sterk toegenomen binnenlandse vraag naar wolprodukten.P am hiervan
te profiteren dient de Tilburgse textielindustrie zich weI aan te passen
met nieuwe produkten. Dit maal weet ze snel aan die nieuwe vraag te vol-
doen. Bovendien levert de oorlogstoestand grote legerorders op. Diverse

IH) Verslaggemeente Tilburgover 1905, bijlage KVK, 234.
IY) Verslaggemeente Tilburgover 1907. 2.
20) Verslaggemeente Tilburg over 1908, bijlage KvK, 205-206.
21) Verslaggemeente Tilburg ouer 1909,2-3.
22) Vanden Eerenbeeml. In het spoor van de vooruitgang, 28.
23) Verslaggemeente Tilburg over 1914, bijlage KvK, 2-3.
2') Verslaggemeente Tilburgover 1915, bijlage KvK, 2.
25) Van den Eerenbeemt, a.w., 27.
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fabrieken schakelen over op het produceren van militaire lakens.f" De
grote vraag, de krappe arbeidsmarkt en sterke stijging van de consump-
tieprijzen leiden ertoe dat de lonen in de volgende jaren door tijdelijke
duurtetoeslagen en structurele verhogingen stijgen. 27 Vanaf 1917 tot het
einde van de oorlog wordt het steeds moeilijker om aan grondstoffen en
vooral energie, steenkolen voor de stoommachines, te komen. Na de wa-
penstilstand ontstaat een afwachtende houding. In de laatste maanden
van 1918 en de eerste maanden van 1919 veroorzaakt deze terughou-
dendheid van de koper een malaise.P" Daarna herstelt de vraag naar tex-
tiel en blijft de economische situatie voor de textiel redelijk tot ongeveer
de eerste helft van 1920.

De economische ontwikkeling van de Tilburgse textielindustrie blijkt in
deze periode vooral bepaald te zijn door de vraag van de buitenlandse
markt. Deze vraag is, volgens de jaarverslagen van de Kamer van Koop-
handel, met name afhankelijk van belemmeringen zoals oorlogssituaties
en van de hoogte van de invoerrechten. Verder geven deze verslagen di-
verse aanwijzingen, dat de Tiburgse textiel kansen heeft laten liggen door
te traag op een veranderende vraag in te spelen.

Ten slotte van belang voor ons verder onderzoek, moet opgemerkt wor-
den dat v66r 1900 de hoogte van lonen nooit als mogelijke oorzaak van
afzetproblemen wordt gegeven. Daarna zien we een enkele maal zoals in
1902, 1905 en 1908 het stijgen van de lonen als oorzaak genoemd voor
het behalen van een minder gunstig financieel resultaat. Dat de verho-
ging van de lonen in 1908, zoals de Kamer van Koophandel stelt, oor-
zaak zou zijn van verlies van afzet, is niet geheel overtuigend. Vanaf
1915 tot en met 1917 zien we de druk van de lonen steeds in combinatie
met een krappe arbeidsmarkt en een grote vraag naar produkten. In
1919 wordt voor het eerst na jaren weer in het Verslag van Kamer van
Koophandel over stabiliteit van de lonen gesproken door het afsluiten van
een collectief arbeidscontract. 29

26) Verslag gemeente Tilburg over 1915, bijlage KvK, 23; Van den Eerenbeemt,lndltStrieel
ondememerschap en mentaal klimaat 1914-1940, 2.
27) In hoofdstuk IX zal beschreven worden, hoe deze stijging van lonen na diverse kwesties
en een groot conflict in 1917 behaald wordt.
28) Verslaggemeente Tilburg ooer1919, bijlage KvK. 2; Van den Eerenbeernt, a.w.. 7.
29) Verslaggemeente Tilburg over 1919, bijlage KvK. 3.
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Tabel8: Omvang van de textielirulustrie in Tilburg 1889-1921

Jaar Mannen Vrouwen Totaal
abs. abs.

1889 * * 4638
1899 3865 713 4578
1909 4409 1269 5678
1921 * * 5929

Bron: Giele, Een kwaad leuen, III; Uitkomsten der Beroepstelling 1909, III; Nieuwe Til-
burgsche Courant, 2 januari 1912; Enige uitkomsten van de Yolks- en beroepstelling
1947 met die van vroegere tellingen, bijlage VI

Tabel9: Wollenstoffenfabrieken in Tilburg 1887-1920

Jaar Fabrieken Personeel Thuis- TotaaJ
totaal waarvan in stoorn- werk

stoorn- fabriek
kracht abs. gem.

1887 133 59 2141 36 * *
1889 116 55 * * * *
1892 * 50 2434 49 * *
1896 * 52 2624 51 * *
1897 * 53 2703 51 1250 3953
1905 54 45 4500 100 1000 5500
]909 52 45 4721 105 344a *
1912 * 45 4913 109 * *
1915 50 * * * * *
1920 49 * * * * *
Bron: Verslagen gemeente Tilburg; De Jonge, lrulustrialisatie in Nederland, 477; Onder-
zoekingen naar de toestanden in de Nederlandsche Huisindustne, III, 23-26 en 88-90;
Adresboek gemeenie Tilbwg, 1889; Nieuwe Tilburgsche Courant, 1] januari 1913
a) AIleen opgave van het aantal thuiswevers

Gesteld kan worden, dat in deze periode een groei van de textielin-
dustrie is waar te nemen. Van tijd tot tijd treedt wel stagnatie in deze
groei op. Indien geen verdergaande mechanisering of verlenging van ar-
beidstijd plaatsvindt, moet dit leiden tot een toename van het aantal
werknemers.
Tabel 8 laat voor de periode 1889-1899 een kleine teruggang in het
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aantal werknemers zien. In het voorafgaande is juist in de tweede helft
van de jaren negentig een groei in de afzet geconstateerd. Deze groei
moet voor een deel gerealiseerd zijn door mechanisering. In de volgende
subparagraaf zullen we hier nader op ingaan. De tweede periode,
1899-1909, laat een behoorlijke uitbreiding zien. In de periode
1909-1921 is er een lichte stijging, terwijl de vraag naar produkten vanaf
de tweede helft van 1912 is toegenomen, met een zekere explosieve groei
na 1914. Mechanisering en verlenging van arbeidstijd, het laatste is bij-
na het enige middel om een explosieve groei op korte termijn op te van-
gen, moeten in deze periode ook weer een rol gespeeld hebben.
Indien we de gegevens in tabel 9 over de wollenstoffenfabrieken erbij

betrekken, zien we dat zich vooral tussen 1897 en 1909 belangrijke ver-
anderingen hebben voltrokken: het aantal fabrieken vermindert en de rol
van thuiswerkers, met name de weyers, neemt snel af. De toenemende
vraag naar lichtere stoffen, een kwaliteit die niet goed op houten getou-
wen geproduceerd kan worden, is hier van grote invloed geweest op de
definitieve verplaatsing van de weefproduktie naar de fabriek en het na-

genoeg aIleen nog produceren op machinale getouwen. Door deze ver-
plaatsing verdubbelt het gemiddeld aantal werknemers in de fabriek.

b. Werk en arbeidsvoorwaarden

Verdeeld over de gehele periode zijn bepaalde jaren gekozen, waar
een concentratie van gegevens voorhanden is om de veranderingen te
schetsen in het werk, de werkomstandigheden, de arbeidstijden, de 10-
nen en andere arbeidsvoorwaarden.

1.Hetjaar van de arbeidsenquete van 1887

We hebben van de toestand in de textiel een vrij goed beeld door de
uitkomsten van de arbeidsenquete en de reacties die daarop zijn geko-
men. Er zijn dan in Tilburg 59 wollenstoffen-fabrieken met stoomkracht
werkzaam. In die fabrieken werken totaal2141 arbeiders, dat wil zeggen
gemiddeld 36 arbeiders per fabriek.30 Over het aantal thuiswerkers, dat
voor deze fabrieken werkt, bestaat geen exacte opgave. Naar schatting

30) Enquete betreffende werking en uitbreiding der wet van 19 September 1874 (Stbl. nr. 130)
en naar den toestarul van fabrieketi en uierkplaatsen, Bijlage U: Staat der voornaamste Iabrie-
ken en werkplaatsen in de gemeente Tilburg op 1 januari 1887.
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moeten er ongeveer 1250 weyers met hulpkrachten zijn geweest. 31 In
dat jaar zijn er ook 74 wolienstoffen-fabriekjes, die zonder stoom wer-
ken, met in totaa1692 arbeiders. Het zijn dus fabriekjes waar gemiddeld
nog geen tien mensen werken. Daarnaast zijn er nog 154 werkplaatsen
waar drie of meer getouwen staan opgesteld, met 552 volwassenen en 98
kinderen.V
Dit overzicht levert een beeld op van Tilburg als een grote werkplaats,

met een wirwar van middelgrote en kleine textielbedrijven. Minder dan
de helft van het aantal textielarbeiders werkt op een fabriek met stoom-
kracht. De ambachtelijke sfeer, zeker bij de weyers, lijkt nog overheer-
send. Het machinaal weven heeft bijna aIleen betrekking op eenvoudig
geweven stoffen. De snelheid van het machinale getouw is beperkt, het
gaat slechts twee keer zo snel dan het houten getouw. 33 De meer ingewik-
kelde patronen worden nog voor ruim 80% op handgetouwen gewe-
ven.34 Het liefst blijven de weyers thuis werken, maar onvoldoende op-
drachten maakt dat steeds moeilijker. 35 In 1890 zijn er nog 1683 hand-
weefgetouwen in Tilburg waarvan 1355 in werking.P" Op dat moment
voelt de wever zich nog ambachtsman. Voor de spinners ligt de situatie
anders. Zij werken al decennia lang op de fabriek. Daar staan nog de
oude spin machines, mulejennies, die geleidelijk vervangen worden door
selfactors. 3 7

Naast het spinnen en weven moet nog de appretuur, de laatste fase van
het produktieproces, genoemd worden. Het nabewerken of veredelen
van de geweven stoffen bestaat uit een reeks handelingen, die wisselt af-
hankelijk van het gewenste eindprodukt. De geweven stukken kunnen ge-
vold, geruwd, geperst en geschoren worden. Voor elke handeling bezit
de fabriek een paar machines met enkele vakkrachten. Ieder heeft bin-
nen de appretuur zo z'n eigen specialisme en bemoeit zich verder niet
met de rest. Deze fase van de produktie yond al in pre-industriele periode

:11) Dit is het gemiddelde van de schatting voor 1889. Zie: De longe, De industrialisatie in
Nederland tussen 1850 en 1914, 477.
:12) Deze gegevens zijn van 31 december 1886. Verslag gemeente Tilburg over 1886, Staat
der voomaamste fabrieken, 56-57.
33) Ingezonden brief van de textielfabrikant G. Pollet in Nieinoe Tilburgsche Courant, 20 no-
vember 1887.
3l) Diepen, Het verslag der Tilburgsche Wol-industrie en Hendrik Muller Szoon, 29.
:\5) Verslag lnspecteurs van de arbeid over 1891, Eerste Arbeidsinspectie, 28-29.
36) Van den Eerenbeemt, Ontwikkelingslijnen en schamierpunten in het Brabants industneel
bedrijJ 1777-1914, 135. In 1908 is het aantal thuiswevers gedaald tot 344.
:l7) Diepen, De Arbeidsioet; 48-49.
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in een 'bijzonder gebouw' plaats.P" Ten slotte wordt elk geweven stuk ge-
controleerd en worden de fouten hersteld.l? Dit secure handwerk met
eenvoudige hulpmiddelen wordt altijd door vrouwen gedaan in een apar-
le afdeling op de fabriek of thuis. Op de fabriek meestal door jonge vrou-
wen, die zodra zij gaan trouwen de fabriek moeten verlaten. Hun verblijf
op de fabriek is vaak van zo'n korte duur, dat geen echte fabrieksmentali-
teit ontwikkeld wordt.

Meestal begint men op 12-jarige leeftijd op de fabriek te werken. Soms
is dat een of twee jaar later. Vader, oom of buurman namen een jongen
onder de hoede en leren hem een vak op de fabriek. Slechts een enkele
meesterknecht heeft enig speciaal onderwijs op de weefschool genoten.r?
Meisjes leren thuis of van een oudere ongetrouwde vrouw op de fabriek
hoe ze fouten in de geweven stukken moeten herstellen.

Over de hoogte van lonen kan in algemene termen het volgende gezegd
worden. Het loon van jongens van 12 tot 16 jaar en dat van ongehuwde
vrouwen bedraagt ongeveer de helft van dat van de volwassen mannen.
In de regel betekent dat 4 tot 5 cent per uur. Als de jongens van 16 tot 18
jaar van het draadmaken in de spinnerij overgaan tot de weverij en soms
de vollerij verdienen zij ongeveer 7 cent per uur. Volwassen arbeiders
komen gemiddeld op ongeveer 9 cent per UUr.41 In de spinnerij gelden
vaak uurlonen en in de weverij stuklonen. De cijfers moeten echter met
de nodige voorzichtigheid gehanteerd worden. Per fabriek, bijna per ar-
beider, worden er afzonderlijke afspraken gemaakt afhankelijk van de
kwaliteit van de wol of garens en de kwaliteit van de machine waaraan ge-
werkt moet worden. Illustratief is de uitspraak van de fabrikant Diepen
over de ingewikkelde beloningsstructuur:

"Ik geef in en buiten mijne inrichting werk aan circa 150 men-
schen, en kan verklaren, dat ik wekelijks minstens 100 loonen uit-
keer van verschillend en geen 10 loonen van gelijk bedrag. Deze
pluist per kilo; gene nopt per stuk of el; de spinner wordt betaald
per voorgebrachte streng, ook zoo zijn medehelpers; de wever naar
gelang van het door hem verweven garen; anderen genieten een ze-
ker loon per uur; wederom anderen ontvangen weekgeld; doch ook

3R) Van den Eerenbeemt, In het spoor van de uooruitgang, 121.
39) Voor een uitleg van stoppen, noppen en doppen: De huisarbeid in de wollenstoffenin-
dustrie te Tilburg, in Centraal verslag der Arbeidsinspectie over het jaar 1919, 286.
10) Over de gebrekkige vakopleiding voor de textiel in de negentiende eeuw in TiJburg zie:
Van den Brekel, De ontwikkeling van het textielonderwijs tot 1940, in Van den Eerenbeemt
en Schurink, De opkomst van Tilburg als industriestad, 242-215.
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voor schier allen dezer laatsten is het bedrag verschillend al naar
gelang hunner hoedanigheden" .42

De hoogte van het loon is mede afhankelijk van de arbeidstijd. Ook deze
staat niet vast. In de zomer beginnen de arbeiders ongeveer om 5 uur 's
morgens en eindigen ze tegen 8 uur 's avonds; in de winter werken ze van
7 a 8 uur 's morgens tot's avonds 7, 8, of 9 uur. Tussen de middag is er
een of anderhalf uur schafttijd om thuis te eten en in de ochtend en mid-
dag is er nog een korte schaft om koffie te drinken.t ' In enkele fabrieken
wordt soms langer gewerkt, met uitschieters naar 16 a 17 uren per
dag.44

Kortom de werkinhoud, de hoogte van het loon en de arbeidstijd lijken
omstreeks 1887 voor geen enkele textielarbeider dezelfde te zijn.

2. Machinaal weven omstreeks 1897

Vanaf 1888 blijkt er een bewust streven te bestaan om het weven voort-
aan geheel machinaal en in de fabriek te laten doen. In de Verslagen over
de toestand van handel en nijverheid te Tilburg treffen we in 1888,
1889, 1890 en 1892 passages aan over uitbreidingen van fabrieken
voor het plaatsen van machinale weefgetouwen. Uitdrukkelijk wordt ver-
meld dat het gaat om vervanging van de handgetouwen met name van de
buitenwevers. Deze verschuiving laat zich ook illustreren met enige cij-
fers over het wel of niet in gebruik zijn van de handweefgetouwen. In mei
1890 zijn er 1355 handweefgetouwen in gebruik en 328 buiten werking.
Een jaar later zijn er nog 1169 in gebruik en 352 buiten werking.45 Deze
tendentie moet zich in de volgende jaren hebben doorgezet. In de zomer
van 1897 zijn naar schatting 600 a 800 buitenwevers werkloos, hoewel
het een behoorlijk goed jaar is voor de textiel.f? Naast een duidelijke ver-
mindering van het thuisweven is de situatie verder gewijzigd: negen klei-

fl) Giele, Een kwaad leven, Ill, Het eindverslag 47-48.
f2) Diepen, Het arbeidersvraagstuk, 22.
13) Giele, a.w., 47.
44) Van Doremalen, Tilburg en de arbeidsenquete van 1887, in}aarboek De Lindeboom, VII
(1983),82-83. In dit artikel zijn ook enige niet eerder gepubliceerde anonieme brieven van
a.rbeiders aan de enquetecornrnissie opgenomen. Zie: 76-78 en de brieven in bijlagen IlIa en
II1b.
15) Verslaggemeente Tilburg over 1892, Bijlage C, 2.
46) Vooys, Gedwongen Winkelnering en Huis-industrie in Noord-Brabant, in Tweemaande-
lijksch Tijdschrifi (maart 1898), 19.
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nere stoornfabrieken verdwijnen en de produktie van de fabrieken zon-
der stoom heeft geen betekenis meer.V
Over wat zich aan wijzigingen binnen de fabrieken met stoomkracht

he eft voorgedaan, valt met zo veel te zeggen. Met de uitbreidingen voor
het plaatsen van machinale weefgetouwen tussen 1888 en 1892 zal ook
zeker het totale PK-vermogen van de stoommachines zijn toegenomen.
Helaas zijn er over deze jaren geen cijfers beschikbaar. Wel voor de ja-
ren 1893 en 1897. Zij laten een kleine verschuiving zien. Op 1 januari
1893 zijn er 50 wollenstoffen-fabrieken met in totaal62 stoommachines
en een gemiddeld PK-vermogen van 49; op 1 januari 1897 zijn er 52 fa-
brieken met in totaal 57 stoommachines en een gemiddeld PK-vermogen
van 51.48

Samenvattend: tussen 1887 en 1897 zijn de thuisnijverheid en de fa-
brieken zonder stoom op hun retour. In 1897 is voortaan het machinaal
weven het normale patroon. De textiel is een volledige fabrieksnijverheid
geworden, waar aileen nog plaats is voor fabrieken met stoomkracht.
De gang van zaken op deze fabrieken lijkt echter nog niet ingrijpend te

zijn gewijzigd in vergelijking met die van eind jaren tachtig. Weliswaar is
de Arbeidswet van 1889 naar aanleiding van de resultaten van de En-
quete tot standgekomen, maar de regelgeving daarvan is beperkt. 10n-
gens tot 16 jaar en vrouwen mogen voortaan niet langer dan 11 uur per
dag werken tussen 5 uur en's morgens en 7 uur 's avonds. Indien er ech-
ter door vele orders grote drukte heerst, lijkt de fahrikant het normaal te
vinden van deze regel af te wijken. lliustratief is de inhoud van een inge-
zonden brief van een arbeider aan de lokale krant:

" ... onder de arbeidersstand is het overbekend, dat er op verschil-
lende fabrieken hier in Tilburg kleine jongens en meisjes van's
morgens 6 tot's avonds 10 uur arbeiden" .

Dat de arbeidsinspectie slechts een enkel geval constateert komt volgenss
de briefschrijver, omdat de fabrikanten elkaar waarschuwen als een in-
specteur wordt gesignaleerd.v?
De fabrikant bepaalt hoe het er aan toe gaat, de staat moet zich er niet

mee bemoeien. Het is zijn fabriek. Zijn er opdrachten, dan is er over-
werk. Is er slapte, dan nemen de fabrikant en de arbeiders het aIlemaal

47) Verslaggemeente Tilburgover 1891, Bijlage B, 87.
48) Yerslagen gemeente Tilburg over 1892 en 1896, Tabel Staat derfabrieken.
49) Ingezonden brief van 'Een arbeider J. d. V.', in Nieuuie Tilburgsche Courant, 28 maart
1901. Zie ook over het vaak overschrijden van de arbeidstijd: Nieuwe Tilburgsche Courant,
19 december 1901.
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niet zo nauw. Tot in de eerste jaren van 1900 heerst deze sfeer nog op di-
verse fabrieken. Enige getuigenissen van textielarheiders over die tijd
zijn sprekend:

"Tijdens het werk werd er gewoon bier gedronken. Toen ik spoeler
was, moest ik hier gaan halen. Op straat kwam ik de dessinateur te-
gen. Hij had zeker gezien, dat ik flesjes hier onder m'n kieltje had
zitten. 'Wat draag je?', zei hij. Ik zeg: 'kijk hier. .. hier'. 'Bier', zei
hij, 'toch geen snevel?' Ik zeg: 'nee'. 'Oh, ga dan maar door"'. 50

De volgende getuigenis geeft een idee over de verhouding patroon-arhei-
der op een middelgrote fabriek:

"Je moest wel om zes uur aanleggen, maar's maandags deden ze
in de regel niet veel. De weyers zetten ijskoud de getouwen af en
dan gingen ze weer naar huiten. Als de patroon rond een uur of tien
of elf op 't fahriek kwam, waren er maar een of twee weyers. Het
was allemaal gemoedelijk. De patroon vroeg dan: 'Waar zijn die an-
deren?' Ze stonden dan in 't cafe te hiljarten. De patroon er naar
toe: 'alle jongens, hoe is 't? Komenjullie onderhand nog?' Zo gauw
het partijtje uit is en we ons glaasje bier ophebben, komen we' ".51

Bij drukte moest er hard gewerkt worden. Voor de volwassen mannelijke
arbeiders bestond geen enkele wettelijke beperking. Zes lange dagen in-
clusief de zaterdagmiddag was dan normaal. Ook tijdens drukke perio-
den hleven werk en alledaagse leven in de fahriek met elkaar verhonden.

"Zaterdagmiddag kwam er 'n kapper op 't fahriek. De mensen
hadden geen tijd om d'r eigen te laten scheren en te knippen. Ach-
ter in de weverij stond dan de stoel van die kapper. Telkens werd er
een geschoren en geknipt, de rest hleef gewoon doorwerken. Ieder
kwam zo aan de beurt".52

Behalve in de manier van werken hlijkt er ook niet veel verandering te
zijn gekomen in de heloningsstructuur. Een ingezonden hrief uit 1896
geeft inzicht, waarom de invoering van machinale weefstoelen nog niet tot
een algemene loonregeling hoeft te leiden:

"een algemeenen vasten loonstandaard is wegens de verschillende
weefstoelen in onze fahrieken (van 36 tot 80 scheuten per minuut)
en aanhoudend varieerend fijn, grof, breed en smal werk, zelfs op

.50) Mededeling van J. Janssens op 23 februari 1981. Omstreeks 1906 was hij spoeler bij
lA.A. Kerstens.
51) Mededeling van F. de Kok op 22 december 1980. Begin 1900 was hij spoeler bij J.L.
Donders en Zonen.
52) Mededeling van F. de Kok op 22 december 1980.
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een fabriek niet vast te stellen, zodat de fabrikanten onderling met
den besten wil hierin geen eenbeid kunnen brengen of eene over-
eenkomst kunnen treffen". 53

Van een aantal jaren later, omstreeks 1902, is wel bet gemiddelde loon
van een volwassen wever bekend. Het bedraagt ongeveer f 8, - per
week. 54

In deze periode is het grootste deel van het werk in de textiel verplaatst
naar fabrieken met stoomkracht. Het machinale weven beeft definitief
bet thuisweven met houten getouwen verdrongen. De sfeer op de fabriek
is nauwelijks veranderd. En de werkinhoud, de arbeidstijd en de belo-
ning lijken per arbeider net zo verschillend te zijn als tien jaar ervoor.

3. Disciplinering omstreeks 1907

Een tend en tie, die zich in deze jaren aftekent, is de disciplinering en
controle van het werk. Rond 1907 worden bijvoorbeeld voor het eerst zo-
genaamde 'scheuten-tel-klokken' geinstalleerd.P'' Deze klokken worden
bevestigd op het weefgetouw om het aantal inslagdraden te tellen. Op ba-
sis daarvan kan dan het loon bepaald worden. Een ander voorbeeld is het
besluit in 1908 van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van
Wollenstoffen om een soort prikklok in te voeren. Dat wil zeggen aan de
ingang van de fabriek wordt een nummerkast geplaatst. Voor de aanvang
van het werk moet elke arbeider zijn nummer in de kast hangen. In een
oogopslag kan dan gezien worden, wie te laat is op het werk. Die krijgt
een boete. Ook het verliezen van het nummer of het meebrengen van een
nummer van een kameraad wordt beboet. 56 Bij de spinnerij Pieter van
Dooren wordt in juli 1909 een uurwerk met' electrische opwinding' ge-
plaatst. De fabrikant is zeer opgetogen, omdat de absolute nauwkeurig-
heid van de klok een goede uitwerking heeft op het naleven van het fa-
brieksreglement.V Van de fabriek C. Mommers & Co is bekend, dat ze

53) Nieuioe Tilburgsche Courant, 24 september 1896. Met 'scheuteri' wordt bedoeld het
schieten van de spoel met inslagdraad. Vaak wordt per 1000 schot (scheuten) een bedrag af-
gesproken.
54) Rossen, Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid in Nederland, 156.
55) BVS, verslag van de vergadering van de Fabrikantenbond met de vakorganisaties opge-
nomen in otulenboek van de bestuursvergadering (inv. nr. 249),21 oktober 1907.
56) BVS, Notulenboek van de besluursvergadering [inv. nr. 249),9 juni 1909.
57) Mededeling van H. Muntjewerff. Hij is bezig met een promotie-onderzoek over de firma
Pieter van Dooren.
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omstreeks deze tijd een opzichter aanstelt om meer controle tijdens het
werk te krijgen:

"Er kwam een gepensioneerde zeeman als opzichter om de boel in
de gaten te houden. Hij liep de hele dag rond. Het was geen slecht
manneke. Als je niet aan je werk was, zei hij: 'je moet aan je werk
blijven'. Hij kwam ook bij het schaften. Je had een kwartier. Je
kon er op rekenen, een of twee minuten naderhand dan kwam hij.
Hij zei: 'jongens, tijd' ".58

De disciplinering van de arbeiders en de controle op het werk wordt ook
steeds meer mogelijk door de tendentie tot splitsing van werkzaamheden.
Bij een onderzoek verklaart fabrikant Blomjous, dat de wever alleen nog
klossen in een spoel hoeft te zetten, wanneer die zijn afgelopen, en een
gebroken draad aan elkaar te knopen. Daarvoor behoorden het spoelen
van de inslag, het scheren, bomen en lijmen van de ketting tot het vak van
de wever. Nu zijn er voor elk van deze deelbewerkingen arbeiders in de
fabriek. Ook het inzetten van de kettingboom en reparaties aan het ge-
touw verrichten, behoort niet meer tot zijn werk.59

Verder kan gezegd worden, dat in deze jaren vele nieuwe machines ge-
plaatst worden. Dit geldt met name voor de spinnerij. De arbeidsproduk-
tiviteit wordt mede door de nieuwe machines met een derde verhoogd.v?

Wat betreft de arbeidstijden en de lonen zijn er indicaties dat er meer
eenvormigheid gaat bestaan. In 1905 wordt door de fabrikanten beslo-
ten om een 12-urige werkdag in te voeren.P! Als door drukte hiervan
wordt afgeweken, is het aanleiding voor de voorzitter van de Vereeniging
van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen om de leden dringend te
adviseren dit zo min mogelijk te doen.62 Met de herziening van de Ar-
beidswet in 1911 worden scherpere grenzen getrokken. Jongens tot 16

.>8) Mededeling van J. Janssens opgenomen in: Wagemakers, Excellente arbeiderscultuur:
nr. 80 over C. Mommers & Co 1907 -1914, in Textielhistorische Bijdragen, XXV (1985), 62.
Het artikel is een case-studie over toenemende regelgeving en disciplinering en de reacties
van de arbeiders bij C. Mommers & Co, 59-69.
59) Van der Waerden. Geschooldheid en techniek, 134-135 en 346-347.
60) Verslagen gemeente Tilburg over 1907 en 1909, Bijlage KvK, 1-2 en 2-3; BVS, Notulen-
boek van de bestuursvergadering (inv, nr. 249), 24 juni 1910.
(1) BVS, Notulenboek van de algemene bestuursvergadering (inv. nr. 290), 25 november
1905.
(2) BVS, Notulenboek van de algemene bestuursvergadering (inv. nr. 290), 12 oktober
1910.
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jaar en vrouwen mogen voortaan niet langer dan 58 uren per week en 10
uren per dag werken. 6~

Van groot belang voor de eenvormigheid van beloning en andere ar-
beidsvoorwaarden is de totstandkoming in 1907 van de wet op het ar-
beidseontraet. Door allerlei bepalingen dwingend voor te sehrijven ont-
staat er een duidelijkere reehtspositie voor de arbeider.P" Om zieht op de
naleving van de arbeidsovereenkomsten te krijgen, zorgt de fabrikant
voor meer eontrole.

Een aanwijzing dat de verschillen in de beloning aan het verminderen
zijn, laat een opgave uit 1907 van de firma Wed. lB. de Beer en Zonen
zien. Het loon voor een volwassen wever varieert sleehts tussen f 9,42 en
f 9,99 per week. 65

Afsluitend kunnen we zeggen dat er diverse aanwijzingen zijn, dat zich
vanaf omstreeks 1907 ingrijpende veranderingen aan het voltrekken zijn
in het werk en de werkverhoudingen in de fabriek. De verboudingen wor-
den zakelijker, de bedrijfsvoering wordt belangrijker en de werkinhoud
valt steeds beter Ie meten.

De veranderingen in het werk hebben ook gevolgen voor de gewenste
vakkennis en geschooldheid van de arbeiders. Daarover kan iets gezegd
worden door een klein onderzoek uit die tijd.66 Jongens op 12 it
14-jarige leeftijd beginnen als draadmaker in de spinnerij om te leren
omgaan met garens en machines. Afbankelijk van de mate van handig-
heid wordt men daarna voor bepaalde werkzaamheden gevraagd. Door
de toen gebruikte machines in de spinnerij en weverij is vakkennis min-
der nodig dan in het verleden. Tijdens het werk kan de bediening geleerd
worden. Ook spierkracht is niet meer zo nodig. Wel blijkt een toenernen-
de vakkennis nodig te zijn in de voorbereiding en de nabewerking. Een
vakschool wordt aileen nodig geacht voor de functies als meesterk.necht,
getouwsteller of steller van andere machines, dessinateur en staalwe-
ver. 67 Uit de verslagen van de weefschool blijkt, dat jaarlijks enige tien-

(.:1) Brugmans, Paardenkraclu en Mensenmacht, 409.
M) Zie hierover: A.w., 417-418.
65) BVS, Notulenboek van de bestuursvergadering (inv. nr. 249), 21 oktober 1907.
66) De onderzoeker Van der Waerden stuurde in het kader van een nationaal onderzoek
naar de Tilburgse textielfabrikanten een vragenlijst op over scholing en vakkennis in hun fa-
briek. Van zeven fabrikanten kreeg hij een beknopt en gedeeltelijk ingevulde lijst retour. Zie:
Van der Waerden. GeschooLdheid en techniek, 134·136 en bijlagen r en II.
67) Van der Waerden. Geschooldheid en techniek; 134-136.
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tallen leerlingen aan een cursus beginnen om zich te scholen voor deze
specialistische functies.v"

4. Collectieoearbeidsouereenkomst in 1917

De situatie is door de Mobilisatie van 1914 snel aan het veranderen.
Door de vele orders ontstaat er een tekort aan arbeidskrachten. Ten dele
wordt het probleem opgelost door verlenging van de arbeidstijden.v? Bo-
vendien worden de fabrieken uitgebreid en nieuwe machines geplaatst
om de arbeidsproduktiviteit verder te verhogen.?? De ontstane situatie,
een gespannen arbeidsmarkt en hoge winsten, maakt het de vakorganisa-
ties mogelijk om in 1917 een collectieve arbeidsovereenkomst te eisen en
te realiseren. De mogelijkheid daartoe was in 1907 ontstaan met de wet
op het arbeidscontract. Eerst komen er loonafspraken voor bepaalde be-
roepen. Bijvoorbeeld in 1915 wordt een loonregeling voor de schrobbe-
laars, werkzaam in de spinnerij, gemaakt. 71

In de collectieve arbeidsovereenkomst van eind 1917 worden gedetail-
leerde afspraken gemaakt over arbeidstijden en lonen:
- hoogstens 12 uur per dag werken, weyers 11 uur; zaterdags van 9.15
's morgens tot 5 uur 's middags; jeugdige arbeiders hoogstens 58 uur per
week;
- weyers 20-23 centen per uur; schrobbelaars 17-19 centen, spinners
14-19 centen, draadmakers 6-13 centen per uur, leerling-draadma-
kers f 1,50 it f 3,- per week; mannelijke arbeiders, nietwerkzaarn in spin-
nerij ofweverij, 6-10 centen per uur, vrouwelijke arbeiders, idem, 5-12
centen; voorts stuklonen. Op aile lonen is een duurtetoeslag van 25% van
toepassing, daarnaast is er een toeslag voor gehuwde arbeiders van 25
centen per week voor ieder kind beneden 13 jaar. Voor overwerk bestaat
een toeslag van 25% en voor zondagsarbeid van 50%.72

De collectieve arbeidsovereenkomst in 1917 kan gezien worden als het
eindpunt van een ontwikkeling in de verhouding tussen werkgever en ar-
beider. Voorwaarde voor een dergelijke overeenkomst was een zakelijke

68) In 1908 start de cursus met 3 leerlingen voor de dagschool en 31 leerlingen voor de
avondschool. Een jaar later zijn de cijfers 5 en 39. Zie: Verslaggemeente Tilburg over 1909,6.
69) Nieuwe Tilburgsche Courant, 27 augustus 1915.
70) Yerslag gemeente Tilburg over 1916, Bijlage KvK, 2.3.
71) BVS, Notulenboek van de bestuursvergadering (inv. nr. 249), 17 februari 1915. Vastge-
legd word! het maximale uurloon: 16,5 cent per uur, dat wiJ zeggen bijna f 12,- per week.
(2) Overzicht arbeidsovereenkomsten textielarbeiders (rubriek XV), in Maandschrifi van he!
CBS, XIII (1918) 2, 190-191.
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verhouding, welke mogelijk werd gemaakt door mechanisering, discipli-
nering, scholing en wetgeving.

§ 4. Bet spoor

a. Ontwikkeling van de Centrale Werkplaats

In 1860 komt een wet tot stand, waarbij het besluit valt om van staats-
wege spoorlijnen aan te leggen. Breda neemt men als vertrekpunt voor
een lijn via Tilburg, Boxtel, Eindhoven, Helmond, Venlo en Roermond
naar Maastricht. Verder zou er een spoorwegverbinding moeten komen
via Roosendaal naar Vlissingen. Via Venlo zou een snelle verbinding met
Duitsland moeten komen, terwijl de lijn naar Vlissingen ervoor moest
zorgen dat de fabrieken van Noord-Brabant in rechtstreeks contact met
een zeehaven zouden komen. In oktober 1863 wordt het baanvak Breda-
Tilburg geopend. De exploitatie komt in handen van de naamloze ven-
nootschap de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, een
particuliere maatschappij.P
Omstreeks 1873 zal de Tilburgse industrie pas echt gaan profiteren

van het spoor, omdat dan de gewenste verbindingen met het Duitse ach-
terland en de zeehavens zijn gerealiseerd. Vooral voor de aanvoer van
grond- en brandstoffen voor de textielindustrie is de verbinding van groot
belang, omdat Tilburg niet aan bevaarbare waterwegen ligt.
Met het in gebruik nemen van nieuwe spoorlijnen in het Zuiden en

Noorden van het land, doet zich de vraag voor waar onderhoud en her-
stellingen van het gebruikte materieel moeten plaatsvinden. De directie
van de Staatsspoorwegen voelt het meest voor uitbreiding van de be-
staande werkplaats Damlust te Utrecht. De regering wenst, mede uit mili-
tair-strategische overwegingen, twee nieuwe werkplaatsen: Zwolle voor
het Noordernet en Tilburg voor het Zuidernet. En aldus wordt beslo-
ten.74 In 1867 wordt de bouw van de Werkplaats in Tilburg aanbesteed
en een jaar later gedeeltelijk in gebruik genomen voor het herstellen van
rijtuigen en wagens.T' Officieel vindt op 1 februari 1870 de opening
plaats. Tussen 1870 en 1871 wordt de Werkplaats verder ingericht, zo-

73) Van den Eerenbeemt, Sporend naarwelvaart, 12,16-17.
74) Boezaardt, Honderd jaar Werkplaatsen der Nederlandsche Spoorwegen, in Spoor- en
Tramuegen; XII (1939), 482-483. De fabriek Damlust te Utrecht van de vroegere Maat-
schappij voor Spoorwegmateriaal was in 1862 door de Staatsspoorwegen overgenomen.
75) Verslag van de Maatschappij tot exploitatie van de Staatsspoonoegen. over 1869, 41-42.
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dat ook het onderhoud en de herstellingen aan stoomlocomotieven in Til-
burg kunnen gebeuren. In de eerste jaren van de Werkplaats zijn er di-
verse problem en. De levering van belangrijke machines loopt vertraging
op en het is moeilijk om vakbekwame werklieden uit ander steden te be-
wegen naar Tilburg te verhuizen.i? In de volgende jaren lukt het om vol-
doende bekwame vaklieden te werven.?? In 1874 wordt de bankwerkerij
in dienst gesteld. Hiermee krijgt de Werkplaats zijn voorlopige voltooi-
mg.
De man onder wiens leiding de Werkplaats is opgezet, ir. J. van Geuns,

verlaat in 1875 de spoorwegen. Hij wordt opgevolgd door de Duitse inge-
nieur F. Oberstadt. Hij zal de Werkplaats uitbreiden en tot een goed
functionerend bedrijf maken. In 1879 wordt een nieuwe Iocomotiefstel-
plaats met ketelmakerij gebouwd. Ook komt er een afzonderlijke werk-
plaats voor het omleggen van wielbanden met een wielendraaierij tot
stand. In deze draaierij worden nieuwe banken opgesteld en een gedeel-
te van de wielbanken uit de grote draaierij overgebracht. De daardoor
vrijkomende ruimte wordt ingenomen door gewone draai-, schaaf- en
boorbanken. Echter niet lang blijkt hierin de toenemende behoefte aan
werktuigen tot het bewerken van metalen te zijn voorzien. Althans in
1883 resp. 1886 wordt overgegaan tot oprichting, resp. uitbreiding van
een afzonderlijke kopergieterij. 78

Al deze uitbreidingen hebben ook hun gevolgen voor het personeels-
bestand. Tot] 876 is het aantal werklieden blijven schommelen rond
300. Daarna is er een jaarlijkse stijging, wat in tien jaar tot bijna een ver-
dubbeling leidt: in 1887 zijn 573 werklieden in dienst. In dat jaar wor-
den 21610comotieven en 2808 voertuigen hersteld.?? In 1888 vindt een
directiewisseling plaats. Oberstadt vertrekt naar de Werkplaats van Zwol-
le en ir. H. Staring komt naar Tilburg. Het aantal herstellingen blijft in de
volgende jaren toenemen. De noodzakelijke uitbreiding van de Werk-
plaats komt echter niet tot uitvoering, zodat veel werk in de open lucht
moet plaatsvinden.I'? Pas in 1890 en 1891 worden de uitbreidingen ge-
realiseerd. In 1892 wordt het herstellen van goederenwagons overge-

76) Verslag van de Maatschappij tot exploitatie van de Staatsspoorwegen over 1870 en 1871,
35-36 resp. 69-70.
77) Verslagvan de Maatschappij tot exploitatie van de Staatsspoorwegen over 1872, 52.
78) Brandt, De Centrale Werkplaats der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen
te Tilburg, in De lngenieur (1906), 158.
79) Verslag van de Maatschappij tot exploitatie van de Staatsspoorwegen over 1887, 64.
SO) Verslag van de Maatschappij tot exploitatie van de Staatsspoorwegen over 1888 en 1889,
61 resp. 63.
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bracht naar de in dat jaar in gebruik genomen wagenwerkplaats te Ble-
rick. De vrijgekomen capaciteit wordt gebruikt voor de bouw van perso-
nenrijtuigen. In de jaren die volgen zuIlen er enkele kleine uitbreidingen
plaatsvinden zoals het vergroten van de schilderswerkplaats (1892), ver-
lenging van de wieldraaierij (1898) en de bouw van een locomotiefstel-
plaats (1900).81 Het aantal personeelsleden loopt in tien jaar tijds,
1889-1899, op van 646 naar 966 (zie tabell0). Deze uitbreidingen zijn
noodzakelijk door de invoering van nieuwe technieken en de toename
van werkzaamheden. Tussen 1903 en 1908 is een toename van het per-
soneelsbestand waar te nemen: van 1037 naar 1260 personeelsleden.V
Daarna is er een lichte terugval (zie tabell0).
Vanaf 1912 zuIlen er weer elk jaar enige tientallen personeelsleden

bijkomen. Dit gaat niet gepaard met belangrijke uitbreidingen van de
Werkplaats. De nadruk komt in de volgende jaren vooral te liggen in het
verbeteren van de bestaande gebouwen zoals bijvoorbeeld het vernieu-
wen van ventilatie en het aanbrengen van lichtkappen.
De Mobilisatiejaren gaan de Werkplaats niet ongemerkt voorbij. Een

globale vergelijking laat een lichte terugval van het personeelsbestand
zien, een stijging van de loonkosten en een excessieve toename van de
onkosten en de prijzen voor de grondstoffen (zie tabell0). Een meer ge-
detailleerd beeld geeft aan, dat met name in 1918 en in 1919 de situatie
sterk verandert. Tot en met 1916 is nog een groei te bespeuren in het
personeelsbestand en de werkzaamheden. In 1917 vermindert het aan-
tal werklieden met 49 personen. De prijzen voor de grondstoffen en de
algemene onkosten stijgen. Qua werk wordt ongeveer hetzelfde afgele-
verd. 1918 Is een dramatisch jaar. De omvang van het personeel vermin-
dert met ruim 30 personen. Het aantal herstellingen van locomotieven
daalt van 407 naar 207. Wel nemen eenvoudige herstellingen van wa-
gens toe. De kosten blijven ongeveer hetzelfde. In 1919 komt men wat
betreft personeelsgrootte en aantal herstellingen weer op het niveau van
1917. De lonen, grondstofprijzen en algemene onkosten zijn gemiddeld
met ca. 40% gestegen.83

81) Brandt, t.a.p., 158.
82) Verslag van de Maatschappij lot exploiuuie van de Staatsspoorwegen over 1902 en 1908.
22 resp. 24.
83) VersLagvan de Maatschappij tot exploiuuie van de Staatsspoonoegeti en HoLlandsche llze-
ren Spoorweg-Maatschappij over 1920. 'Overzicht van de uitgevoerde werken en van verdere
gegevens omtrenl de Centrale Werkplaatsen'.
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Tabell0: Enige gegevens over de Werkplaats van de spoorwegen in Tilburg 1889-1919

Jaar 1889 1894 1899 1904 1909 1914 1919

Arbeiders 646 805 966 1112 1239 1335 1312

Loonkosten 212. 310. 402. 458. 565. 591. 782.

Crondstoffen 229. 224. 32J. 360. 424. 469. 906.

Onkosten 68. 104. 117. 133. 230. 288. 1209.

Bron: Verslagen van de Maatschappij tot exploitatie van de Staatsspoorwegen,
1889-1916en 1920
Met'.' betekent x 1000

b. Werk en arbeidsvoorwaarden

Net als bij de textiel zijn over de periode juist die jaren gekozen, waar-
van een concentratie van gegevens voorhanden is.

1. Omstreeks 1887: geregeld werk

Het verslag van het bezoek van een journalist aan de Werkplaats in
1887 en het verhoor van de Enquetecommissie in datzelfde jaar met F.
Oberstadt, de ingenieur-chef van de Werkplaats, geven een goed beeld
van de gang van zaken.84

Wat met name in het verhoor opvalt, is de nadruk die Oberstadt legt op
geregeld werk. De arbeidsdag duurt niet langer dan 12 uren, 's zomers
en's winters, met twee uren rusttijd. De arbeidstijd wordt door hem
streng op 10 uren gehouden, omdat een langere werkdag nadelig is voor
de Maatschappij. Een arbeider is, volgens hem, immers na 10 uren uit-
geput. Van de andere kant ziet hij het als een plicht van de Maatschappij
om gedurende de werktijd de arbeiders een constante stroom van werk
aan te bieden, zodat ze tot een behoorlijk loon kunnen komen. Er mag
geen leegloop zijn en er hoeft niet gejacht te worden. In het kort is dit de
arbeidsfilosofie van Oberstadt. 85

~4) In deze paragraaf zijn de gegevens ontleend aan het verslag van de journalist Neideck,
tenzij naar het verhoor met F. Oberstadt wordt verwezen. Neideck, De werkplaatsen der
5taatsspoorwegen te Tilburg, in Eigen Haard (1887), 136-142.
85) Ciele, Een kwaad leuen; III, Tilburg, 88.
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Laten we eens een kijk nemen op de Werkplaats. Wij treden de grote
poort binnen. Links zien we het portierskamertje en de verschillende
kantoren, en daarbuiten tegen de muur, negen borden met negen maal
negen genummerde spijkers elk, die dienen voor de controle van de aan-
wezigheid der arbeiders. Iedere werkman (er zijn er thans circa 600)
heeft een koperen penning, waarin zijn nummer gestempeld is; bij het
binnengaan van de fabriek hangt hij deze aan de evenzo genummerde
spijker. Door deze inrichting kan de portier gemakkelijk zien wie afwezig
is. Wie te laat kornt, krijgt van de portier 10 cent boete opgelegd.86

Eenmaal op het terrein gaan we eerst naar de wagenmakerij. Er is veel
lawaai van de met stoomkracht aangedreven zaag-,schaaf- en boormachi-
nes. Van elk soort staan er verscheidene in de uitgestrekte wagenmakerij.
In de schilderswerkplaats heerst rust. Schilders zijn bezig aan de wagens
de vereiste kleur en vernis te geven. Een aangename temperatuur heerst
hier, want de zaal is voorzien van een verwarmings-buizennet am de verf
snel te drogen. Er staan enige kleine verfmolens, door stoomkracht in be-
weging gebracht, om de verf met olie aan te maken.
Achter beide werkplaatsen is een vertrek, waar het hout, voor het naar

de wagenmakerij gaat, de eerste bewerking krijgt. Ook hier staan ver-
schillende machines. Op de bovenverdieping komen we trijp (velours-
stof), cocosmat, leerdoek, paardenhaar en springveren tegen. Er heerst
een ambachtelijke sfeer. Het maken van een rugkussen is illustratief voor
het werk. De zadelmaker neemt een stukje trijp en naait daarop een stuk
linnen. Vervolgens maakt hij een stiksel in de vorm van ruiten. Eenjon-
gen spijkert dit aanstaand kussen op een tafel en geeft in de Iinnen-voe-
ring van elke ruit een sneetje, door welke opening hij het paardenhaar
met een pen behendig en gelijkmatig heenwerkt.
Op aile afdelingen komen we jongens tegen. In totaal zijn het er 80.

Het beleid is er op gericht om jongens aan te nemen wier vaders er wer-
ken. Ze worden gezet aan het yak van hun vader, zo mogelijk onder zijn
leiding. Zij hebben vier jaar nodig om hun yak te leren. Eerst krijgen zij
per uur loon. In het begin een paar centen per uur, wat kan oplopen tot 8
cent per uur. Op zijn 18-de jaar kan hij evenveel verdienen als een vol-
wassen werkman, indien de werkmeester verklaart dat hij een yak heeft
geleerd.F Ook kunnen de jongeren naar de burgeravondschool gaan. Ze
krijgen daarvoor een half uur eerder vrij. Verder is er in de fabriek nog

86) A.w., Ill. Tilburg, 93.
87) A.w., III. Tilburg, 88 en 90. Hel eindverslag, 53.
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een tekenschool voor zeventien jongens. De opleiding geschiedt onder
werktijd, drie maal per week, en duurt drie jaar. 88
Reeds op enige afstand horen we een zwaar gegons en het dreunen van

slagen. We gaan de grote smederij binnen. Een stoomzaag verdeelt het
ijzer, een beitel schaaft er de bramen af. Een grote en kleine stoomhamer
doen de grond onder hun doffe slagen dreunen. Een ponsmachinesnijdt
koude platen van twee centimeter dikte, of maakt gaten en groeven in het
staal. Een ander werktuig draait schroefdraden in een staaf.
We gaan weer verder en komen in de werkplaatsen waar de Iocomotie-

yen hersteld worden. Verplaatsbare dommekrachten tillen een locomo-
tief van de ene rail naar de andere. Hier zien we een locomotief, door een
botsing geheel ontwricht, daar een met gesprongen vlampijpen.
De arbeiders die aan een kapotte locomotief werken, krijgen geen uur-

loon uitbetaald. In de Werkplaats komt stukloon het meest voor. Een be-
paald werk wordt voor een bepaald loon aangenomen. Vaak gebeurt het
achteraf, omdat het bij reparaties moeilijk is dat vooraf te bepalen. Het
prijstarief is zo genomen, dat de arbeider gemiddeld 20 it 30% boven het
tarief kan uitkomen. Wanneer hij een stuk bederft of een herstelling niet
goed uitvoert, krijgt hij een boeie van 10 cent. Er is ook een uitgebreid
premiestelsel voor alle werkzaamheden.
Bijvoorbeeld:

"Voor een locomotief, die goed gerepareerd wordt, zoodat zij bij
het uitgaan uit de werkplaats geen aanmerkingen oplevert, wordt
aan den chef-werkman f 2,50 uitbetaald. Wanneer een locomotief
zoo goed gerepareerd wordt, dat zij een groot aantal K.M. zonder
nieuwe reparatie kan loopen, wordt nog een premie toegekend.
Doet de locomotief bijv. niet lang genoeg dienst, dan wordt de pre-
mie eenvoudig niet gegeven, dat is de boete". 89

Wanneer wij de verdere gebouwen doorwandelen, dan valt het op hoe
schoon de afdeling er uitziet, waar het koper bewerkt wordt. Ook hier
zien we zagen, scharen, boren, snijwerktuigen, alle door stoom gedre-
yen. Polijstmachines, riemen met een slijpmiddel voorzien, draaien, zo-
dat een voorwerp daar tegen gedrukt een fraai glanzend uiterlijk ver-
krijgt.
Ten slotte bezoeken wijhet ketelhuis. Er is een ketel van Tilburgs fabri-

kaat naast die door buitenlanders geleverd, en enige locomobielen. In de
verschillende afdelingen zijn totaal negen stoommachines geplaatst.

88) A.w., III, Tilburg, 90 en 9l.
89) A.w., III, Tilburg, 93.
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2. (hnstreeks 1903: mensenkracht en grieven

De toenemende verkeersbehoefte is de oorzaak van een flinke uitbrei-
ding rond 1900, onder meer van de smederij en de wagenrnakerij.Y" Be-
halve de grotere en kleinere uitbreidingen zijn in de afgelopen jaren ook
vele nieuwe machines gekocht. Elkjaarverslag geeft een nauwkeurige op-
somming. Op het eerste gezicht lijkt het erop, dat van lichamelijke arbeid
bijna geen sprake meer zal zijn. Dat blijkt echter weI het geval te zijn.
Het interne transport van zowel kleine als van grote stukken, moet voor

een groot deel door mensenkracht geschieden. Als een rijtuig of een loco-
motief op zijn plaats moet worden gebracht, wordt dit door mannen-
kracht op het uiterste spoor in de stelplaats en op een zogenaamde rolwa-
gen gedrukt. De stelplaats voor de locomotieven en de rijtuigwagenwerk-
plaats hebben ter weerszijden van een rolbrug een beperkt aantal korte
sporen, waarvan op ieder juist een locomotief of rijtuig kan staan. Het rol-
wagenspoor, waarvan de spoorstaven loodrecht op die van de stelsporen
liggen, loopt van het ene tot het andere eind van die werkplaats en de rol-
wagen brengt locomotief of rijtuig tegenover het spoor, waarop dit gere-
pareerd moet worden. Het bewegen van de rolwagen, het op- en afrijden
van de locomotief geschiedt alles met handkracht, zodat de hele ploeg,
versterkt met een deel van de buur-ploeg, aan de slag moet. Ongeveer
vijftien arbeiders moeten worden ingeschakeld voor het draaien aan de
zwengels.
Het transport van onderdelen geschiedt op lorries die, op een smal

spoor, door handkracht worden voortgeduwd. Gewoonlijk zijn hier twee
man voor nodig en bij zwaar geladen lorries, bijvoorbeeld als de gieterij
zijn dagproduktie aflevert, soms bijna de hele ploeg. Ook gebeurt het be-
en afladen nog geheel met de hand.
In de draaierij staat slechts een kraan opgesteld bij de bank waar zeer

grote stukken worden bewerkt. Op alle andere banken moeten de
werkstukken, waaronder soms vrij zware door handkracht opgezet en
verwijderd worden.Y!

Uit een onderzoek naar de arbeid, de voorwaarden en de verhoudin-
gen op de Werkplaats, welke naar aanleiding van de spoorwegstakingen
in 1903 werd gehouden, blijkt de zware lichamelijke arbeid geen pro-

90) InD'n Atelier, VII (1968), 5.
91) Van Zanten, Hoe de centrale werkplaatsen er vroeger uit zagen, in Spoor- en Tramwegen
(1940) 23. 463.
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bleem te zijn. De grieven liggen op andere terreinen. Samengevat kun-
nen ze als volgt geformuleerd worden:
- in de winter laat de ventilatie in diverse gebouwen te wensen over, in
het bijzonder in het koperhok;
- de verhouding tussen chefs en personeel is niet zoals het behoort; een
reden is het minder tactvol optreden van enige onderbazen;
- tijdens de ochtend-schafttijd, tussen half acht en negen, mag het ter-
rein niet verlaten worden. Daar komt bij dat van het schaftlokaal geen ge-
bruik kan worden gemaakt, omdat er een tekenschool is gevestigd;
- er is sprake van een willekeurige bevordering, veelvuldige straffen en
de arbeiders zijn ontevreden over de uitbetaling van de lonen, stukgeld
en premies;
- tijdens de kermis wordt slechts een dag verlof gegeven.92

3. Vanaf 1910: invoering van een nieuw loonstelsel

De werkomstandigheden in de Werkplaats lijken voor de arbeiders niet
al te gezond te zijn. Aan het eind van 1910 zijn er weer klachten over de
slechte verwarming en andere zaken.l" Er wordt vooralsnog niets aan ge-
daan. Pas in de loop van 1913 zien we, dat er verschillende verbeterin-
gen worden aangebracht: betere ventilatie in de smederij; lichtkappen in
de locomotiefloodsen; en de zadelmakerij, broeinest voor tbc, wordt ver-
beterd door er een hoge ruimte van te maken. Toch blijven er problemen
bestaan zoals de bankwerkerij, die gevestigd is in de oude smederij. Het
is er te koud in herfst en winter. Ook zijn er klachten over de oude wagen-
makerij. De hele dag roken en stinken er vijf a zes veldsmidsen. Ventila-
tie is hier dringend noodzakelijk.f" Ondanks de redelijkheid van dit soort
klachten wordt er door de directie traag en gedeeltelijk op gereageerd.
Voor de arbeiders is in deze jaren een andere kwestie ook belangrijk,

namelijk het invoeren van een nieuw loonstelsel. Tot en met 1910 kende
de Werkplaats een ingewikkeld stukgeldstelsel. De arbeiders waren voor
de hoogte van hun loon afhankelijk van de bazen. Het vastgestelde mini-
mumloon kom met ongeveer 30% vermeerderd worden, indien men het

92) Verslag der Staatscommissie benoemd bij Korunklijk besluit van 20 april 1903, no 27, in-
gevolge de wet van 11 april 1903 (Staatsblad no. 103) tot het instellen van een onderzoek len
aanzien van de rechtsverhoudingen en voorwaarden, waaronder het person eel bij het spoor·
wegbedrijf in dienst is, 44-49.
93) Het Orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel (Orgaan
van de Nv), 10 december 1910.
91) Orgaan van deNV, 8 november 1913.
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aangenomen karwei binnen de gestelde tijd klaar had. De bazen bepaal-
den hoeveel tijd men er voor nodig had. Dat Ieverde willekeur op. Soms
kon men luieren en de andere keer moest er hard gewerkt worden. De in
tabel 11 opgenomen lonen tot en met 1910 is verkregen door het mini-
mumloon met 30% te vermeerderen.i" Het bedrag is een gemiddeld uit-
betaald uurloon in centen, Per dag wordt gemiddeld tien uur gewerkt. Het
door overwerk verdiend loon is niet verwerkt in de tabel. Gezien het beleid
moet overwerk als marginaal worden beschouwd.

In augustus 1911 wordt bij de Staatsspoorwegen de afschaffing van het
stukwerk op de Werkp1aatsen ter discussie gesteld. Een commissie on-
derzoekt de klachten over het bestaande stukgeldstelsel.Y" De volgende
bezwaren worden uitgesproken: willekeur in de verdeling van werkzaam-
heden; onderlinge verbittering en vijandschap van de arbeiders: het ver-
dringen van de oudere arbeiders; geringe waardering voor de arbeiders,

Tabelll: Overzicht lonen Werkplaats van de spoorwegen in Tilburg 1890-191 7

Beroep 1890 1901 1910 1917

Loc-bankwerker 15 18 22 27
Poetser * 15 18 22,5
Draaier 14,5 17 21,5 26
Boorder * * 20 24,5
Wielendnaier * * 21,5 25,5
Koperslager 17 19 21,5 27,5
Kopergieter * 21 23,5 27
Ketelmaker 16 17,5 21,5 28
Vuurwerker 21 24 26.5 30
Voorslager 14,5 15,5 18 19,5
Wagenbankwerker 16 17.5 21 28
Wagenlichter 16 21 21,5 28.5
Schijnwerker 16 18 19,5 27,5
Wagenmaker 17 19 21 27,5
Houtzager * 20 22 28
Schilder 17 19 22 28
Zadelmaker 16 18 19,5 27
Sjouwer 14 15 18 20,5

Bron: Loon en arbeidsduur der werklieden in de vier centrale werkplaatsen der Maat-
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen gedurende de jaren 1874 tot] 917. in
Maandschrifi van het Centraal Bureau voor de Statistiek, XII (1917) 3, 386-372.
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Alb. 3. De wagenmakerij van de Werkplaats van de spoorwegen, ornstreeks 1913.

Alb. 4. De locomotiefstelplaats van de Werkplaats van de spoorwegen. omstreeks 1913.



An). 5. De spinnerij van de firma A.A. van den Bosch, ornstreeks 1915.

Alb. 6. De weverij-afdeling van de firma H .F.C. Enneking. omstreeks 1915.



die een prikkel nodig zouden hebben om tot behoorlijk werk te komen;
stukwerk heeft gering nut voor reparaties; en willekeur bij prornotie.i"
De directie wenst in geen geval het stukwerkstelsel af te schaffen. Ze

wil een nieuw systeem invoeren, welke voor de arbeiders geen verslech-
tering zal betekenen.r" Deze toezegging 1ijkt door de feiten te worden ge-
logenstraft. Er blijken zich al diverse veranderingen voor te doen zonder
dat een verbeterde loonregeling is ingevoerd. Nieuwe krachten, zonder
vakkennis, worden aangenomen, die bij ambachtslieden worden inge-
deeld. Ze doen bankwerk en schilderswerk, echter met de mededeling
dat stukgeld niet meer dan 10% zal bedragen, terwijl ambachtslieden
30% kregen. Er zijn reorganisaties zoals bij het werk van de jonge ban-
kwerkers, waardoor velen worden overgeplaatst naar de draaierij. Aan
dat voor hen ongewone werk valt nauwelijks overgeld te behalen; hoven-
dien zijn er ongelukken gebeurd. In sommige afdelingen mogen de
ploegbazen zich niet verwijderen, om nauwkeurig bij te kunnen houden
wat elke arbeider precies doet. Tarieven worden verlaagd. Er worden
controleurs benoemd, die op een pas afstand van de arbeider kijken naar
de werkverrichtingen.Y?
In juni 1913 wordt door de directie bekendgemaakt dat met terugwer-

kende kracht, vanaf 1 mei, de arbeiders een toelage van 60 cent per
week krijgen tot de invoering van een nieuwe loonregeling een feit zal
zijn.lOO Het ontwerpen van een rechtvaardige loonregeling blijkt echter
op problemen te stuiten. Vanuit de directie worden aanvul1ende onder-
zoeken verricht op werktempo en druk. Dat valt niet in goede aarde bij de
arbeiders:

"Men staat bij en achter de werklieden welke gecontroleerd wor-
den, al1es wordt nauwkeurig aangeteekend, moet men naar het pri-
vaat, op het horloge wordt nagegaan of men ook soms een minuut te
lang is weggebleveri".

Als ze hun best doen en niet te laat komen, ontvangen zij een uur per
dag extra uitbetaling, zo wordt beloofd, omdat zij onder controle staan.

"Is in de ketelmakerij de controleur even weggeweest, dan gaat hij

95) Voor het jaar 1890 ontbreken voor Tilburg loonbedragen. In tabel11 zijn voor dat jaar
die van Zwolle gebruikt, omdat sprake is van ongeveer een gelijk loonniveau.
96) Orgaan van de NV, 19 augustus 1911.
97) Orgaan van de NV, 8 november 1913.
98) Orgaan van de NV, 10 januari 1912.
99) Orgaan van de NV, 30 juli 1912.
100) Orgaan van de NV, 21 juni en 5 juli 1913.
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bij zijne terugkomst aan de nagels voelen, of zij nog heet zijn om op
die manier na te gaan of men gerusl heeft".

Verder worden alle benodigdheden voor werk direct klaargemaakt. Aan
magazijnen worden de 'controle-werkers' direct geholpen. Alles is erop
gericht om abnormaal vlug het werk klaar te krijgen en de prijs van het
'controle-werk' zo laag mogelijk te houden. Bovendien wordt opgemerkt
dat de laatste jaren vele werklieden zonder kennis zijn aangenomen.l'"
Aan het einde van 1915 komt er een nieuwe Werkplaatsverordening.

Tegelijkertijd wordt op beperkte schaal een nieuw premiestelsel inge-
voerd. De tijdelijk ingevoerde toeslag van f 0,60 per week komt te verval-
len.102 Er zijn voortaan vastgestelde minimum- en maximumlonen. Het
tarief voor het stukwerk is zodanig, dat gemiddeld 25% boven het mini-
mumloon kan worden verdiend. In tabelll is met bovengenoemde gege-
vens het gemiddeld uurloon per beroep in 1917 vastgesteld.
De Werkplaatsverordening is door de directie ingevoerd zonder het

personeel daarover te horen. In feite is de nieuwe loonregeling een ver-
fijnd stukgeld- en premiestelsel, waar het personeel juist grote bezwaren
tegen had.l03 Er komen klachten over het opjagen van de mensen en
over het soms inhouden van een deel van de 25% stukloon bij premie-
werk.104

Eind december 1917 wordt bij Koninklijk Besluit de herziening van de
loonregeling voor het spoorwegpersoneel, die 1 januari 1918 zou ingaan,
uitgesteld tot 1 januari 1919. Bovendien wordt bekendgemaakt dat er
een staatscommissie tot herziening van de loonregeling voor het Werk-
plaatspersoneel wordt ingesteld. 105Uiteindelijk komt er maart 1919 een
nieuwe regeling. Weer blijft men, ondanks verzet van de arbeiders, aan
een vorm van stukgeld- en premiestelsel vasthouden. Het personeel
wordt verdeeld in drie loonklassen. Dat wordt door de arbeiders als een
vooruitgang beschouwd.U"

§ 5. Vergelijking textielarbeider en arbeider op de Werkplaats van de
spoorwegen

Eeuwenlang is de wollenstoffenindustrie de dominante bedrijfstak in

1(1) Orgaan van deNV, 31januari 1914.
102) Orgaan van de NV, 20 november 1915 en label 11.
103) Orgaan van de NV, 4 december 1915.
1(4) WeekbLad van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor en Tramuegpersoneel (Weekblad
van de NV), 8 juli en 25 november 1916.
105) Weekblad van de NV, 5 januari 1918.
106) WeekbLad van de NV, 8 maart 1919.
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Tilburg. Fabrikanten- en arbeidersfamilies werken generaties lang met
elkaar. Binnen de gesloten Tilburgse samenleving vormen deze families
de meest hechte groep. Door de sterk gefaseerde overgang naar fabriek-
sarbeid in de negentiende eeuw gaat er een verschil ontstaan tussen de
wever, die lang een ambachtelijke mentaliteit houdt, en de spinner die al
vroeg een fabrieksmentaliteit krijgt. Dat verschil bepaalt, dat zij zich in
eerste instantie afzonderlijk zuilen organiseren.
De vestiging van de Werkplaats in 1869 is voor Tilburg een bijzondere

gebeurtenis. Voor het eerst komen tegelijkertijd honderden arbeiders
van 'boven de rivieren' zich vestigen in de stad. Zij vormen een eigen
woon- en werkgemeenschap. Voor contacten en opvattingen orienteren
zij zich meer buiten dan binnen de stad. Pas hun kinderen, geboren en of
getogen in Tilburg, zullen zich meer als Tilburgers gedragen, In 1888 is
daar nog geen sprake van.

Om Tilburg tussen 1888 en 1919 te typeren hebben we vooral gebruik
gemaakt van de gegevens uit de Volks- en beroepstellingen. In deze pe-
riode is een langzame verschuiving waar te nemen naar een minder
gesloten samenleving. Het aantal inkornende en vertrekkende personen
neemt jaarlijks toe.
Tilburg kan als arbeidersstad getypeerd worden. De textielarbeiders

zijn veruit de belangrijkste beroepsgroep. In de loop der tijd blijkt het
aantal spoorwegarbeiders, met name van de Wel'kplaats, sterk toe te ne-
men en doet zich een verschuiving voor in de kwantitatieve verhouding
tussen textielarbeiders en arbeiders van de Werkplaats: van 5 op 1 naar
3 op 1.

Wat betreft de werksfeer kan de volgende vergelijking getrokken wor-
den. De textielarbeiders werken op kleine of middelgrote fabrieken. 50-
ciale binding en controle liggen dicht bij elkaar. De werkregels zijn infor-
meel. De families van fabrikant en arbeiders ken den elkaar soms genera-
ties lang. De Werkplaats is een grote onderneming met vrijwel geen
historie. De verhoudingen zijn zakelijk en vastgelegd in regels met boetes
en premies. Om de zoveel tijd komt er een nieuwe baas. De arbeiders ko-
men van her en der. Van boven de rivieren uit de steden waar ook Werk-
plaatsen gevestigd zijn zoals Zwolle, Haarlem en Utrecht. Verder uit Zee-
land, de omliggende dorpen en uit Tilburg. De onderlinge binding en so-
ciale controle is veel losser. WeI drijft de 'vreemde omgeving' de
arbeiders van de Werkplaats naar elkaar toe.
Het werk is ook verschillend. De spoorwegarbeiders hebben een vaste
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betrekking, geregeld werk, vaste arbeidstijden en een vrij stahiel inko-
men. De oudere textielarbeiders hebhen meestal ook een vaste betrek-
king, maar onder de jongeren is er vee} verloop. Velen verdwijnen om-
streeks hun zestiende jaar uit de textiel, omdat er te weinig toekomst in
zit. Geregeld werk is binnen de textiel een onbekend begrip. Er is slapte
of drukte. De bedrijfstak is conjunctuurgevoelig. Het gevolg is dat de ar-
beidstijden in bepaalde perioden zeer lang kunnen zijn. Ook het inkomen
kent grote schommelingen. Verder is het loon van de textielarbeiders ge-
middeld lager dan dat van arb eiders van de Werkplaats. Ook is er ver-
schil in scholing. De laatste hebben gemiddeld meer opleiding genoten
dan de textielarbeiders.
Een gezamenlijk optrekken in de politiek of elkaar ondersteunen in

vakhondszaken kan op grond van de bovengenoemde verschillen in
werk, arbeidsomstandigheden en - voorwaarden als moeilijk te realise-
ren bestempeld worden. Voor de arbeiders van de Werkplaats is de mo-
gelijkheid groter geweest zich afwijkend te gedragen. Zij had den meer
tijd om te vergaderen. Het lidmaatschap van een vereniging of een abon-
nement op een krant konden ze zich gemakkelijker veroorloven. Ze kon-
den zich beter in geschrift uitdrukken dan de textielarbeiders.
De resultaten van dit onderzoek geven een raamwerk ter verklaring van

het sociale gedrag van de textielarbeiders en de arbeiders van de Werk-
plaats. Hoe een en ander uitwerkt hangt af van de werk- en politieke pro-
blemen waarmee zij geconfronteerd worden, de machtsverhoudingen
van dat moment en de hulp of tegenwerking, die ze van derden krijgen.
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HOOFDSTUK III

POLITIEKE BEWUSTWORDING EN PARTIJVORMING

§ 1. Inleiding

De politieke bewustwording van een klein deel van de arb eiders van de
Werkplaats in Tilburg ontwikkelt zich eind jaren tachtig via de kiesrecht-
beweging. Het maakt hen ontvankelijk voor socialistische opvattingen en
zal in 1894 leiden tot de oprichting van een afdeling van de Sociaal-De-
mocratische Bond (SDB). De eerste socialisten vertegenwoordigen
slechts een deel van de Werkplaatsgemeenschap: katholieke en autoch-
tone spoorwegarbeiders ontbreken vrijwel. Zij zullen zich gaan organise-
ren in een katholieke kiesvereniging en zich laten vertegenwoordigen
door de hoofdredacteur van een democratisch-katholiek getinte lokale
krant. Tot dat moment wordt de lokale politiek voor een groot deel be-
heerst door textielfabrikanten. De politieke elite probeert een machtsver-
schuiving te, voorkomen door ook een katholieke kiesvereniging op te
richten. De activiteiten binnen katholieke kring kunnen verklaard wor-
den door de kiesrechtuitbreidingen en het succesvol opereren van socia-
listen in de jaren 1896 en 1897. Nadien raken de socialisten in moeilijk-
heden, omdat ze niet in staat blijken aansluiting te vinden bij de SDAP.
Pas in 1900 komt een afdeling van de SDAP tot stand, waardoor de bui-
tenstaanders zich verder in politieke zin kunnen ontwikkelen. Ze gaan
meedoen met verkiezingen, waardoor voor het eerst een beeld ontstaat
van hun passieve aanhang in Tilburg.
Om de diverse verkiezingsuitslagen in deze periode te kunnen inter-

preteren, is enige uitleg van de werking van het kiesrecht op zijn plaats.
Het verspreiden van socialistische opvattingen is een noodzakelijke ac-

tiviteit om tot bewustwording en het organiseren van arbeiders in socialis-
tische richting te komen. Diverse socialistische bladen zijn in Tilburg ver-
spreid, alleen in het uiterste geval wordt er door de lokale katholieke pers
op gereageerd. Ze verzwijgen de buitenstaanders liever.
Behalve van de pers maken de socialisten ook gebruik van het houden

van vergaderingen. Openbare vergaderingen, zoals de 1-mei vieringen,
worden regelmatig aangekondigd. De gevestigde groepen proberen zo-
veel mogelijk preventief te werken. Zij oefenen druk uit op lokaalhouders
om geen zaal aan socialisten te verhuren. De machtsverhoudingen kun-
nen we aflezen uit het wel of niet doorgaan van open bare vergaderingen.
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Deze zaalafdrijvingen leiden tot een andere activiteit van de buitenstaan-
ders: geld inzamelen voor een eigen gebouw. Interne verwikkelingen en
de specifieke verhouding met verwante landelijke organisaties bepalen
dat een eigen gebouw op korte termijn niet gerealiseerd kan worden. Pas
na de oprichting van de SOAP-afdeling komt het eigen Volksgebouw tot
stand.

§ 2. Kiesrechtbeweging

De kiesrechtbeweging in de jaren tachtig word gedomineerd door aan-
hangers van de SOB. Zij hebben met hun leider Dornela Nieuwenhuis de
overhand in de landelijke Bond voor Algemeen Stemrecht.! Tot 1886
blijven de activiteiten van deze Bond beperkt tot de Hollandse steden en
de noordelijke provincies.f Vanuit Groningen verschijnt eind 1886 een
weekblad om de eis van algemeen stemrecht te verspreiden. Er staan bij-
dragen uit verschillende delen van het land in, ook uit Noord-Brabant.f
Een echte doorbraak in het Zuiden komt niet tot stand. Dit is mede te wij-
ten aan de veranderingen in de organisatie van de Bond. Er was een Ian-
delijk hoofdbestuur met plaatselijke afdelingen. De macht en de beteke-
nis van dit bestuur neemt langzaam af in samenhang met het bundelen en
versterken van plaatselijke afdelingen in de provinciale afdelingen." Dit
laatste geldt alleen voor provincies met vele afdelingen, Noord-Brabant
hoort er niet toe. Het onbedoelde gevolg van deze decentralisatie is dat
de kans op een behoorlijke kiesrechtbeweging in Noord-Brabant af-
neemt. Aan het eind van 1886 wordt in deze provincie de afdeling Breda
van de Nederlandsche Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht opge-
richt. In 1888 houdt de afdeling op te bestaan na het overlijden van haar
voorzitter. 5 In hetzelfde jaar wordt in Tilburg door een paar spoorwegar-
beiders een afdeling van de Nederlandsche Bond voor algemeen Kies- en
Stemrecht opgericht. Twee namen zijn bekend: G.G. Gerdingh, draaier

I) Mellink, Een poging tot democratische coalitievorming: de Nederlandse kiesrechtbewe-
ging als Volkspartij 1886-1891, in Tijdschrift voor geschiedenis, LXXXI (1968), 174_ Haar
opvolger krijgt de naam van Nederlandsche Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht.
2) Mellink, t.a.p., 174-175; Frieswijk, Ruters spoorwegstakingen nabeschouwd. infaarboek
voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeueging in Nederland 1979. 294.
3) Mellink, t.a.p.; 177.
l) Mellink, t.a.p .. 176.
5) Byrnholt, Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland, II, 499-500; Ten Teije, De op-
komst van het socialisme in Breda, 25-27.
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en J. Platte, zadelmaker, beiden van de Werkplaats.6 De werkkring van
deze arbeiders maakt de oprichting begrijpelijk; onder spoorweglieden
in het Zuiden is in de jaren 1886 en 1887 propaganda gemaakt voor het
algemeen kiesrecht. 7 De eerste jaren Ieidt de afdeling een stil bestaan
door enerzijds gebrek aan een lokaal en anderzijds door het amper func-
tioneren van een landelijke beweging, welke hen had kunnen steunen.
In 1890 krijgt de kiesrechtbeweging onder de naam Volkspartij en het

blad De Volkstribuun een steunpunt in het uiterste Zuiden.f De grote or-
ganisator wordt W.H. Vliegen, die zijn propaganda, bedoeld voor de Zui-
delijke provincies, voornamelijk moet beperken tot midden en zuidelijk
Limburg. Op voorstel van Domeia Nieuwenhuis krijgt hij begin 1892
steun van J.K. van der Veer." Naast diverse werkzaamheden geeft Vlie-
gen hem als speciale opdracht Noord-Brabant te bewerken.l" Zo ver-
schijnt Van der Veer in Tilburg om over "het nut en het recht van alge-
meen kiesrecht" te spreken.J! Het was niet gelukt om een vergaderlo-
kaal te bemachtigen en men moest zich tevreden stellen met een ruime
zolder. "De autoriteiten" had den nog geprobeerd de eigenaar om te pra-
ten maar zonder resultaat.V Het wordt een succesvolle vergadering met
ruim 80 aanwezigen. De behoudende Tilburgsche Courant schreef "dat
van die 80 de meesten geen Tilburgers waren, maar lieden werkzaam
aan de ateliers of spoor". 13 Ondanks dat durven een paar dagen na de
vergadering zeventien mensen zich bij de afdeling aan te sluiten.i" Aan

6) Recht voor Allen, 31 juli 1898; De Fakkel, 29 augustus 1903. In beide kranten worden
enige herinneringen aan de oprichting van de afdeling in 1888 opgehaald.
7) Bymholt, a.w., IT,499-500. Ook in zijn studie over het socialisme in Breda wijst Ten Teije
op het lidmaatschap van spoorwegarbeiders van de afdeling Breda van de Nederlandsche
Bond voor Algemeen Kies-en Stemrecht: a.w., 48. Zie ook de belangrijke rol van de stations-
chef F.P. Oudens in Zeeland met betrekking tot de kiesrechtbeweging in: Altena, 'Een broei-
nest der anarchie'; 116-119. In het algemeen zijn de spoorwegarbeiders zeer actief geweest
bij de kiesrechtdemonstraties, volgens Van Braambeek. Zie: Van lichteti en schiften, 87.
8) De naam Volkspartij wordt na 1886 steeds meer gebruikt voor de aaneensluiting van soci-
alisten en burgerlijke radicalen met betrekking tot het algemeen kiesrecht. Mellink, t.a.p.,
180.
9) lISe, F. Domela Nieuwenhuis Archief(map II C 16), brief van Van Kol aan Domela Nieu-
wenhuis, 18 februari 1891. Zie voor de figuur lK. van der Veer en zijn rol in de kiesrechtbe-
weging in de jaren tachtig en begin jaren negentig: Altena, a.w., 139-147 en 165-170.
10) lISe, F. Domela Nieuwenhuis Archief (map II C 16), brief van Van Kol aan Domela
Nieuwenhuis, 18 februari 1891.
") Recht ooor Allen; 3 augustus 1891.
12) De Volkstnbuun; 8 augustus 1891.
13) De Volkstribuun, 23 augustus 1891.
14) De Volkstribuun; 8 augustus 1891.
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de vele verzoeken spoedig terug te komen, wil Van der Veer graag vol-
doen.P Door zijn plotselinge vertrek naar het buitenland komt daar niets
van. De noodzakelijke steun van buitenaf voor de opbouw van de afde-
ling valt weg. Vermoedelijk zijn er geen openbare vergaderingen met be-
kende sprekers meer, tenminste berichten daarover ontbreken. Hoe lang
de afdeling nog heeft bestaan, is niet bekend. De betekenis moet vooral
hierin gezien worden dat het de eerste maal is dat werklieden van het
spoor zich voor een politieke zaak organiseren. De propaganda voor het
algemeen kiesrecht maakt de arbeiders van de Werkplaats in de jaren ne-

gentig ontvankelijk voor het lidmaatschap van een socialistische politieke
partij.!?

§ 3. Oprichting van de Sociaal-democratische Bond en achtergronden
van de eerste socialisten

a. Het oprichten van de afdeling

De SDB wordt in 1882 als een algemene socialistische organisatie op-
gericht, waar later vakverenigingen zich bij kunnen aansluiten.!? Ze be-
staat uit een aantal socialistische verenigingen, die elkaar formeel aileen
op een jaarlijks congres ontrnoeten.l'' Daar komen algemene punten aan
de orde zoals het voeren van propaganda. Namens de Centrale Raad van
de SDB spreekt Domela Nieuwenhuis op het congres van 1882 het voor-
nemen uit die propaganda te rich ten op met name twee industriegebie-
den: Twente en de "Zuidelijke provincies met Tilburg als middel-
punt'";'?
Het verslag van de secretaris over hetjaar 1885laat zien dat de SDB in

Twente is geslaagd maar" de Zuidelijke provincien zijn geheel dood voor
onze beweging" .20 Een jaar later sluit een werkliedenvereniging uit

15) Idem.
16) Een soortgelijk proces doet zich in de jaren tachtig voor in Friesland, Groningen, de HoI-
landse steden en Twente. Frieswijk, t.a.p., 29l.
17) Van der Meer, Op zoek naar een duurzame verbintenis, in Tijdschrift roor sociale geschie-
denis, VII (1981) 23. 194.
18) Van Horssen en Rietveld, De Sociaal Democratische Bond, II, in Tijdschrifi voor sociale
geschiedenis, III(1977), 7-8.
19) Vliegen, De dageraad der oolksbeorijding.L, 71.
20) Vliegen, a.w., I, 201 en 204.
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's-Hertogenbosch zich aan bij de SDB.21 Vanuit deze "kleine kring van
geestverwanten" hoopt de SDB te werken in plaatsen als Tilburg waar ve-
le arbeiders wonen.22 De Centrale Raad blijft ook in de komende jaren
bijzondere aandacht schenken aan Noord-Brabant.

De afdeling te 's-Hertogenbosch wordt financieel gesteund .en wordt
als uitvalsbasis gebruikt voor propagandistische activiteiten in Noord-
Brabant. Zo wordt eind januari 1888 ruim 4000 voorbedrukte vlugschrif-
ten over het program van de SDB door hen in Tilburgse arbeiderswijken
verspreid. De Bossche commissaris vn politie lichtte hierover zijn collega
te Tilburg in:

"Eerst waren de Bossche afdelingsleden van plan 'des nachts' te
verspreiden, doch nu heeft men besloten dat eenigen van hen zon-
dag dezer met den eersten of tweeden trein naar Tilburg zullen ko-
men om voorbedoelde gedrukten onder het fabrieks- en werkvolk
te verspreiden" .

In de maand juni worden twee Bossche colporteurs in Tilburg geverbali-
seerd, omdat zij zonder vergunning van de burgemeester hebben gevent
met lectuur. 23 Ondanks deze activiteiten lukt het niet om in Tilburg een
afdeling van de SDB op te richten. In 1889 gaat het laatste steunpunt van
de SDB in Noord-Brabant, de afdeling te 's-Hertogenbosch, verloren.f"

In de zomer van 1891 wordt in Tilburg een nieuwe poging onderno-
men. Uit de kiesrechtbeweging zijn enige socialisten voortgekomen, die
nog niet naar buiten durven treden. Domela Nieuwenhuis wordt als spre-
ker gevraagd voor een open bare vergadering. Er wordt geprobeerd een
zaal te huren, maar dat mislukt.P De Volkstribuun schrijft over deze
mislukte poging naar aanleiding van commentaren van de behoudende
Tilburgsche Courant:

"indien gij meent dat gij Tilburg vrij houdt van socialistische smet-
ten, dan hebt ge het glad mis; er zijn te Tilburg socialisten en zoo-
dra de arbeiders aldaar eenig idee krijgen van het socialisrne, zijt
gij en uw kliek geschochten" .26

21) Van Horssen en Rietveld, De Sociaal Democratische Bond, I, in Tijdschrift uoor sociale
geschiedenis, I (1975). 27; Franssen, De Bossche arbeider in zijn uierk- en leefmilieu in de
tweede he/ft van de negentiende eeuw, II, 510-512; Van Gaal, Socialisme en ze/fstandige ar-
beidersbeweging in 's-Henogenbosch. 1886-1923, 41.
22) Vliegen, a.w., I, 275.
23) Van Caal, a.w., 45; Vliegen, a.w., 1,445; Vliegen, a.w., II, 71.
24) Van Horssen en Rietveld, t.a.p .• I. 27; Vliegen, a.w.• II, 113; Franssen, a.w., II, 512.
25) De Yolkstribuun, 8 augustus 189l.
26) Idem.
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Op korte termijn organiseren de socialisten te Tilburg zich nog niet tot
een afdeling. Welleidt de reorganisatie van de SDB in 1892 mede ertoe
dat de socialistische spoorwegarbeiders zich verenigen. In dat jaar
besluit de SDB de vakverenigingen uit te sluiten. Deze kunnen zich daar-
door neutraler opstellen, en hopen daarmee meer leden te winnen.F" In
Tilburg zullen zo socialistische spoorwegarbeiders zich aaneensluiten in
de neutrale vakvereniging Steeds Voorwaarts (zie hoofdstuk IV). De toe-
nemende propaganda van SDB-ers als Vliegen, Van der Veer en Emme-
nes in Noord-Brabant leidt in 1892 tot afdelingen van de SDB in Breda
en wederom 's-Hertogenbosch.P' Tilburg had daarbij ook kunnen horen.
Volgens Vliegen moet in die tijd in Noord-Brabant veel meer mogelijk
zijn geweest, als de financiele middelen maar niet ontbroken hadden.I?
De doorbraak in Tilburg vindt in december 1893 plaats. Kort daarvoor

was agent J. Kortman, waarschijnlijk vanwege zijn socialistische sympa-
thieen, door de Bossche gemeentepolitie ontslagen. Hij verhuist naar Til-
burg en opent in december een bierhuis. Hij stelt het lokaal ter beschik-
king voor vergaderingen van de buitenstaanders.I" Begin januari 1894
treedt H. van Kol als spreker op tijdens de eerste openbare vergadering
in het lokaal van Kortman.j ' Een kleine twee weken later, zaterdagavond
20 januari, wordt een afdeling van de SDB opgericht.F De volgende dag
houdt de afdeling een openbare vergadering, met Vliegen als spreker,
over: "Wie we zijn en wat we willen". 33 De Volkstribuun roept haar le-
zers onder de leuze "Strijdpenning voor Tilburg" op om de SDB-afdeling
geldelijk te steunen.v"
In 1894 zal de SDB de naam wijzigen in Socialistenbond zonder van

richting of samenstelling te veranderen.P Vanaf 1 januari 1895 wordt
voortaan gesproken en geschreven over de Socialistenbond afdeling Til-
burg.

b. De eerste socialisten

Wat is nu de sociale achtergrond van de eerste socialisten geweest?

27) Van der Meer, t.a.p., 194.
28) Van Horssen en Rietveld, t.a.p., I, 27; Van Gaal, a.w., 46-47; Ten Teije, a.w., 52-53.
29) Vliegen, a.w., II, 365.
30) Van Gaal, a.w., 57; De Volkstribuun, 16 december 1893.
3J) Recht voor Alien, 4/5 en 11112 januari 1894.
32) De Volkstribuun, 27 januari 1894.
33) De Yolkstribuun, 20 januari 1894.
34) Idem..
35) Van Horssen en Rietveld, t.a.p., ill, 8-9.
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Helaas onthreekt een ledenlijst van de SDB of de Socialistenhond. Aileen
de namen van de actieve kern van de eerste socialisten zijn hekend. Als
hestuurder, lokaalhouder, colporteur of correspondent wordt hun naam
in hrieven of kranten genoemd. Twaalf personen zijn als socialist geiden-
tificeerd. Voor zover mogelijk zijn van hen geografische herkomst, jaar
van vestiging, heroep en kerkgenootschap onderzocht (zie taheI12).
De hetekenis van deze achtergrond voor de mogelijkheden en moeilijk-

heden van de huitenstaanders om hun aanhang te vergroten wordt hier
geschetst.
De eerste socialisten hlijken nauwelijks aansluiting te vinden hij katho-

lieke of autochtone arheiders. Onder hen hevinden zich geen textielar-
heiders. In kleine meerderheid hlijken het nieuwkomers te zijn, die nog
niet langer dan vijfjaar in de stad wonen. Soms zijn verschillende familie-
leden lid: vader en zoon Gerdingh, de hroers Horsman en hun zwager
Neerhout. Verder valt de grote mate van gelijke geloofsachtergrond op:
acht van de tien zijn nederlands hervormd.
De homogeniteit in achtergrond van de socialisten wordt versterkt

doordat zij hun heroep meestal hij dezelfde werkgever uitoefenen: de
Werkplaats (W). Een zekere concentratie van zadelmakers en schilders
wordt duidelijk. De zadelmakers werken aan lange tafels en kunnen ge-

Tabel12: Achtergrond socialisteri in Tilburg omstreeks 1895

Geboorte- Jaar ves- Kerk-
Naam Beroep plaats tiging genoot-

Tilburg schap

Th. van den Brekel handelsagent Tilburg nvt RK
W. Geboers sigarenmaker Bergeijk ? RK
G. Gerdingh draaier (W) Utrecht 1871 NH
1. Gerdingh handelsagent Helmond 1878 NH
A. 't Hart zadelmaker (W) Gorinchem 1890 NH
H. Horsman zadelmaker (W) Zwolle 1894 NH
G. Horsman bankwerker (W) Zwolle 1891 NH
1. Kortman lokaalhouder s-Bosch 1893 RK
C. Mica schilder (W) Utrecht 1891 NH
H. Neerhout schilder (W) Zierikzee 1881 NH
S. Verburgh lokaalhouder Zutphen ? NH
G. de Voogd schilder (W) ? ? ?

Bron: GAT, bevolkingsregisters 1890-1900; Archief NS Utrecht, Algemeen Stamboek
van het personeel der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen
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makkelijk met elkaar praten. De schilders werken ook in een rustige om-
geving. Hun werkomstandigheden blijken een positief effect te hebben
op politieke bewustwording.
De achtergronden van de eerste socialisten geven tevens de mogelijk-

heden van uitbreiding van de buitenstaanders aan: namelijk binnen de
protestantse allochtone spoorweggemeenschap. De buitenstaanders Iij-
ken vooralsnog niet aan te slaan bij de autochtone arbeiders van de
Werkplaats.
Twee aspecten, het ontbreken van religieuze controle en het ontbreken

van sociale controle van de werkgever, zijn belangrijke machtsbronnen
geweest voor het opzetten en in stand houdcn van een socialistische poli-
tieke partij en het zonder angst kunnen propageren van haar ideeen. Een
andere machtsbron is het vrij reizen op verlofdagen van de spoorwegar-
beiders. Contacten met verwante politieke organisaties op landelijk ni-
veau zijn geen financieel probleem.
De sterkte van de SDB/Socialistenbond is tevens haar zwakte. Door

haar homogene achtergrond staat ze geisoleerd binnen de Tilburgse sa-
menleving. Patronale verhoudingen binnen de textiel, de rol van de ka-
tholieke geestelijkheid, buurtbindingen en langdurige vriendschapsver-
houdingen zijn voor de socialisten nauwelijks te begrijpen. De socialisten
die als katholiek nog het meeste voor een bemiddelaarsrol in aanmerking
komen, Van den Brekel en Geboers, verlaten Tilburg in 1897 en 1906.
De enige actie waarin zij naar voren treden, is bij een oproep om geld in
te zamelen voor een Volksgebouw.
De moeilijkheden van de buitenstaanders liggen in een te kleine "scha-

duwzone van medeplichtigen". 36 Ze hebben te weinig medeplichtigen,
zoals lokaalhouders, buurtgenoten en vrienden binnen de autochtone be-
volking, om met succes op te treden binnen die Tilburgse samenleving.

c. Van de Socialistenbond naar de SDAP

De 'Socialistenbonders' met als politiek leider H.J. Horsman zullen de
jaren 1895 tot en met 1897 succesvol opereren. Er ontstaan stevige ban-
den tussen de afdeling en de landelijke organisatie. Vooral J.A. Bergmei-
jer heeft een belangrijke rol gespeeld. Bergmeijer is een van de leiders

36) Blok heeft het belang van een 'schaduwzone' voor het opereren van een bende, de Bok-
kerijders. uitgewerkt. We menen dat zijn idee ook bruikbaar is bij he! beschrijven van hepaal-
de processen tijdens he! gevestigd raken van de buitenstaanders, Zie: Blok, Over de beroe-
pen van de Bokkerijders in de landen van Overmaze, in Tijdschrifi !lOOT criminologie, XX
(1978) 3-4,156.
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van de grote afdeling van de Socialistenbond in Dordrecht. Als hij in de
loop van 1896 bevriend raakt met H.J. Horsman, is hij tevens een van de
leidende figuren in de Socialistenbond. Bergmeijer is ook persoonlijk be-
vriend met Domela Nieuwenhuis.F Deze contacten zorgen voor een be-
langrijke landelijke ondersteuning van de lokale afdeling. Bergmeijer
treedt dikwijls op als spreker bij openbare vergaderingen.
De nauwe band van H.J. Horsman met lA. Bergmeijer heeft ook be-

langrijke consequenties gehad voor het functioneren van de Tilhurgse so-
cialisten tussen 1897 en 1900. De overgang van Socialistenbond naar
SDAP begint zowel voor de landelijke partij als de afdeling op het con-
gres van 1897. De afgevaardigden van enige afdelingen, waaronder die
van Dordrecht en Tilburg, laten weten dat zij wel iets goeds zien in parle-
mentaire actie.38 Na discussie wordt de motie aangenomen, dat de Bond
en de afdelingen zich niet meer met verkiezingen en parlementair werk
gaan bezighouden, maar dat de leden hierin vrij zijn.39 Als gevolg van
dat besluit treden de voormannen Cornelissen en Domela Nieuwenhuis
uit de Bond. Bergmeijer, een voorstander van deze vrije persoonlijke
keuze, wordt nu de belangrijkste man.40 Het zijn vooral mensen uit de
vakbeweging, die lid blijven van de Socialistenbond.r!
In eerste instantie blijft de afdeling Tilburg aangesloten. Een verkla-

ring daarvoor is de sterke band met Bergmeijer en dat de Tilhurgse socia-
listen vooral vakbondsmensen zijn. De aanhang van de Socialistenbond
neemt landelijk vrij snel af. Tal van afdelingen scheiden zich af om door
te gaan als onafhankelijke verenigingen of sluiten zich rechtstreeks aan
bij de SDAP.
Uiteindelijk, vermoedelijk najaar 1898, scheidt Tilburg zich ook af en

richt een 'Algemeene Socialisten Vereeniging' op, maar er komt geen
toenadering tot de SDAP.42 Horsman, die vorm had kunnen geven aan
een nieuwe afdeling, blijft zijn vriend Bergmeijer trouw door lid te blijven
van de Socialistenbond. Die verbondenheid komt tot uiting als hij op het

37) De vriendschapsrelatie tussen Bergmeijer en Domela Nieuwenhuis blijkt uit hun brieven
van 1895-1896. IlSG, Kleine Nederlandsche Archieven Personen (inv. nr. I), lA. Berg.
meijer.
38) Vliegen, a.w., 1,227.229.
39) Harmsen, Historisch ouerzicht van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland, L
29-30.
40) Idem; Vliegen, a.w., I, 239.
011) Buschman, Frieswijk en Van Gessel, Partij en vakbeweging 1894·1906, in [aarboek voor
de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1980, (1981), 114.
42) Recht voor Allen, 8 oktober 1898.
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congres van 1898 een van de weinige sprekers zal zijn, die geen afge-
vaardigde is van een afdeling.43 Op dit congres wordt de discussie hervat
van een jaar daarvoor. Ze nadert het standpunt van de SDAP door te
besluiten dat voortaan ieder vrij is parlementaire acties te voeren.t" De
bereidheid tot fusie wordt uitgesproken. Op het congres van de SDAP in
1899 vindt de fusie plaats.45 Voor de Tilburgse socialisten ligt de weg nu
open om een afdeling van de SDAP op te richten.

§ 4. Bijeenkomsten van de SDB

Tot 1894 slagen de buitenstaanders er nagenoeg niet in om zalen voor
hun vergaderingen te bemachtigen. Zodra de plaats voor een aangekon-
digde vergadering bekend wordt, wordt er druk op de lokaalhouder uit-
geoefend om er van af te zien. Deze zogenaamde zaalafdrijvingen lukken
vaak. Vergaderingen moeten op het laatste moment afgezegd of ver-
plaatst worden naar het open veld of naar een ruime zolder bij een parti-
culier. Een doorbraak vindt plaats als 1.Kortman, zoals beschreven, eind
1893 een lokaal opent. Het maakt de oprichting van een afdeling van de
SDBmogelijk en de socialisten kunnen frequenter vergaderen. De eerste
bijeenkomsten met Van Kol kunnen ongestoord plaatsvinden. Er moet
door de tegenstanders een nieuwe tactiek bedacht worden. Als Van Kol
in maart 1894 weer komt voor een gecombineerde vergadering van de
SDB en Steeds Voorwaarts wordt de aanpak duidelijk.t" Op weg van het
station naar het lokaal van Kortman wordt hij bekogeld met stenen. Hij
besluit niet door te lopen maar terug te gaan naar het station. Horsman,
die hem had afgehaald, krijgt dan een idee. Hij zorgt voor een Van Gend
en Loos-wagen (paard en gesloten wagen), zet Van Kol erin en bereikt zo
ongemerkt het lokaal. Nauwelijks binnen bemerken de tegenstanders wat
er gebeurd is; de stenen worden daarop gebruikt om de ruiten stuk te
gooien. In de komende jaren zuilen dergelijke taferelen zich nog vaak
herhalen.f"
Het eerste halfjaar van 1894 zuilen in Tilburg naast Van Kol en Vlie-

gen ook nog Van der Veer en Helsdingen spreken.t'' Het optreden van
deze belangrijke figuren uit de verwante landelijke organisaties geeft de

43) Recht voor Allen, 29 december 1898.
44) Idem.
45) Harmsen, a.w.o 30.
46) Recht voor Allen, 8/9 maar! 1894.
47) Mededeling van K. Andriesse op 13 juni 1973.
48) De Volkstribuun; 3 en 31 maart 1894; Recht voorAllen, 19/20 juni 1894.
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afdeling een belangrijke steun bij het propageren van haar ideeen. Voor
de elite wordt de noodzaak groter om hierop te reageren. Wanneer de so-
cialisten in 1894 slagen voor het eerst een-meivieringen in Tilburg te or-
ganiseren, is voor hen de maat vol.49 Directe aanleiding wordt de aan-
kondiging in juni van de komst van Domela Nieuwenhuis. Kortman wordt
zo onder druk gezet, dat hij zijn lokaal niet beschikbaar durft te stellen.
Dat de geestelijkheid een belangrijke rol heeft gespeeld bij deze beslis-
sing, kunnen de socialisten slechts gissen.P? De Tilburgsche Courant ziet
het als een overwinning van het katholieke Tilhurg en drukt haar lezers
op het hart dat ze "met sterke macht verderfelijke huizen" in de toe-
komst moeten weren.P! Mogelijk hadden de buitenstaanders de druk
kunnen weerstaan, als ze op dat moment meer ondersteuning hadden ge-
kregen. De verwante landelijke organisaties waren in de zomer van 1894
echter meer gericht op interne problemen. De oprichting van de SDAP
betekent vooral voor de SDB in het Zuiden een verzwakking. Belangrijke
mensen voor Tilhurg als Van Kol en Vliegen gaan verloren door hun
overgang naar de SDAP.
Vooral op eigen kracht moeten de Tilhurgse socialisten verder. In

maart 1895 zien ze weer kans een openbare vergadering aan te kondi-
gen.52 De beweging is groeiende, maar wordt in ham' ontwikkeling sterk
geremd omdat men nauwelijks in het openbaar kan spreken. Socialisten
worden zich er steeds meer van bewust dat een eigen gebouw van groot
belang is voor een beweging met een levensbeschouwing, welke verschilt
met die van de directe omgeving. In het voorjaar van 1896 vormen G.G.
Gerdingh, H.J. Horsman en W.e. Geboers een comite tot stichting van
een volksgebouw.F' De actie verslapt als op het eind van 1896 een nieuw
thuis wordt gevonden in het cafe van 1.S. Verburgh.
Er zijn weer regelmatig vergaderingen met als sprekers W. Havers,

I.A. Bergmeijer, A.M. Reens en L.M. Hermans.P" Als de lokaalhouder
steeds openlijker zijn zaal beschikbaar stelt voor activiteiten van de hui-
tenstaanders, wordt de druk op hem groter. Via de kantonrechter start de

49) Voor betekenis en ontstaan van 1 mei-viering: Harmsen en Karsten, De 'eerste mei' als
strijd- en feestdag in de ederlandse arbeidersbeweging, in Bulletin Nederlarulse arbeidersbe-
weging, II (1985) 7,9-30.
50) Recht voor Allen. 19/20 juni 1894.
51) Tilburgsche Courant geciteerd in Recht voorAllen, 112juli 1894.
52) Recht voorA llen, 30/31 maart 1895.
53) Recht voor Allen, 26/27 mei 1896; De Sigarenmaker, 13 juni 1896; De Seingever, 3 okto-
ber 1896.
54) Recht voor Allen. november - december 1896 en januari - maart 1897.
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eigenaar van het pand een procedure om de huurder Verburgh uit het ca-
fe te zetten. Verburgh tekent appel tegen het vonnis aan, waardoor hij
een directe uitzetting weet te voorkomen.P Het wordt zo nog mogelijk in
1897 een een mei viering te houden.t" Daarna zijn de buitenstaanders
niet meer welkom en begin 1898 zal Verburgh noodgedwongen het pand
moeten verlaten.V
Tijdens de een-mei-viering wordt geld ingezameld VOOl" een volksge-

bouw en er verschijnen weer oproepen voor financiele bijdragen in de
pers.58 Doch de Socialistenbond waarmee de Tilburgse socialisten ver-
bond en zijn, krijgt landelijk een steeds kleinere aanhang. De noodzakelij-
ke steun van buiten Tilburg voor een Volksgebouw, kunnen ze van de zij-
de van de Socialistenbond wel vergeten. Op plaatselijk niveau gaat het in
1897 zeer goed. Naast de Socialistenbond zijn er afdelingen van diverse
vakorganisaties.I? Het is voor een zaalhouder financieel aantrekkelijk ge-
worden om bijeenkomsten van de buitenstaanders te hebben. Vrij snel
na het gedwongen vertrek van Verburgh biedt een andere zaalhouder on-
derdak aan. Ze kunnen terecht bij W. Dusee, die eerder katholieke va-
korganisaties onderdak had verleend.P'' In de zaal van Dusee kornen on-
der meer Van der Veer en Cornelissen spreken. De verslagen van de ver-
gaderingen laten een grate opkomst zien, varierend tussen de 100 en
400 mensen.P! Nadat Dusee enige vergaderingen in zijn zaal heeft laten
houden, wordt hem plotseling de hypotheek door de hypotheekhouder
opgezegd. Een poging om een nieuwe hypotheek te krijgen mislukt met
als gevolg dat hij het pand ter verkoop moet aanbieden. Er komen geen
kopers opdagen. Ten slotte verkoopt de hypotheekhouder het aan een
Maastrichtse firma. Dusee blijft lokaalhouder, maar mag geen zaal meer
aan de buitenstaanders beschikbaar stellen.62

Halverwege 1898 zitten de buitenstaanders weer zonder zaal. De cor-
respondent H.J. Horsman heeft zijn vermoedens, waarom ze geen verga-
derzaal meer kunnen krijgen en een mei ongemerkt voorbij moeten laten

55) Recht uoorAllen, 24/25 april 1897.
56) Recht uoorAllen, 7 mei 1897.
57) Recht voor siu.; 19/20 februari 1898.
58) De Seingever, 1 en 16 mei 1897; Recht uoorAllen, 7 mei 1897.
59) Recht uoor Allen, 24/25 april 1897; zie voor activiteiten van vakorganisaties in 1897
hoofdstuk IV.
60) Dusee was met Platte enige jaren eerder actief geweest bij het oprichten van katholieke
vakorganisaties. Zijn rol van financier en adviseur werd door de katholieke geestelijkheid af-
gekeurd. Zijn zalen kwamen vrij, toen de katholieken naar een eigen gebouw trokken.
61) Recht uoorAllen, oktober - december 1897 en januari 1898.
62) Recht voor Allen, 1 mei 1898.
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gaan. Naar aanleiding van het verloren gaan van de zaal van W. Dusee,
schrijft hij:

"het was dan ook een doom in het oog van de R.K. Geestelijkheid,
en zij zal zeker niet geaarzeld hebben om middelen te vinden daar-
aan een einde te maken, want al mogen ze er thans geen dee! aan
hebben gehad, toch geloven wij dat zij indirect wel zal hebben ge-
werkt om het zover te brengen". 63

Met deze nieuwe affaire wordt ook de eigen zwakte blootgelegd. Dat le-
zen we natuurlijk niet bij Horsman! Dat de buitenstaanders iets niet lukt,
is volgens hem alleen de schuld van anderen.P"
Het is onbekend of er na het vertrek uit de Socialistenhond nog open-

bare vergaderingen van socialisten hebben plaatsgevonden. De zuiver 10-
kale vereniging heeft geen blad ter beschikking, waarin ze aankondigin-
gen voor bijeenkomsten kan plaatsen. De Algemeene Socialisten Veree-
niging beschikt verder niet over een eigen zaal en kan geen beroep doen
op verwanten van huiten de stad. Dit alles maakt het onaannemelijk, dat
er nog openbare vergaderingen zijn gehouden. Pas met het oprichten van
een afdeling van de SDAP in 1900 wordt het contact met landelijk ver-
wante organisaties hersteld en zijn er weer reele mogelijkheden voor
openhare vergaderingen. Ook het verwerven van een eigen Volksgebouw
wordt nu weer een haalhaar doel.

§ 5. Oprichting van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij en achter-
gronden van de eerste SDAP-ers

a. Het oprichten van de afdeling

Een van de oprichters van de SDAP in augustus 1894, H. Spiekman,
kan gezien worden als de eerste propagandist van de SDAP in Noord-
Brabant. Zoals heschreven haalt Vliegen hem over om kort na de oprich-
ting van de SDAP zich te vestigen in Vught, in de buurt van 's-Hertogen-
bosch. Hij gaat met De Volkstribuun, het officieuze orgaan van de partij,
in de provincie colporteren. Op deze manier krijgt hij de kans om de
SDAP te propageren. Vrij snel komt het eerste succes. In oktober wordt
door zijn toedoen een afdeling in 's-Hertogenhosch opgericht.P Het is de

(3) Idem.
(4) Zie over dit 'mechanisme ': Elias. Zur grundlegung einer Theorie sozialer Prozesse, in
Zeitschrifi fur Sozio logie, Vl (1977). 131.
65) Van Gaal. a.ui., 64.
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tweede afdeling in Noord-Brabant; Bergen op Zoom is voorgegaan.P"
Spiekman poogt ook om in Tilburg zo ver te komen. Er zijn 'verspreide
leden' in de stad en hij verzoekt hen om zich met elkaar in verbinding te
stellen.P? Mogelijk is dat gebeurd, maar de oproep leidt voorlopig tot
niets. Wanneer in mei 1896 Spiekman naar Rotterdam verhuist, verlaat
de SDAP in feite de provincie. Heel treffend zal een paar jaren later een
SDAP-er uit Tilburg de houding van de partij en het bestuur beschrijven:
"men heeft zich blind gestaard op de noordelijke provincien, heeft het
land beneden de Maas uitgescholden voor donker, maar liet het don-
ker".68 Pas met de toetreding van de Socialistenbond tot de SDAP komt
de weg vrij voor een afdeling in Tilburg. Op 6 januari 1900 komen enige
oud-Socialistenbonders en een paar SDAP-ers tesamen. Ze zijn met te
weinig mensen om een afdeling te vormen. Ze besluiten leden te werven
om de oprichting van een afdeling van de SDAP te realiseren.P? Achter
de schermen zoekt lA. Bergmeijer steun voor de plannen in Tilburg.
Enig licht op deze zaak werpt een brief van lP. Troelstra aan Bergmeij-
er, gedateerd 11 mei 1900. Hieruit blijkt dat in een vergadering van het
partijbestuur (P.B.) van de SDAP over Tilburg is gesproken. Naar aanlei-
ding van deze vergadering, schrijft Troelstra:

"Hoe wenschelijk het P.B. ook vindt, dat de propaganda in Tilburg
e.o. met kracht ter hand wordt genomen, zoo veroorloven de om-
standigheden niet, thans geld daarvoor te geven. Van Kuykhof (se-
cretaris) zal U dit hebben gemeld. Het spijt mij, dat wij 't niet kun-
nen doen en ik hoop dat de Tilb. prt. gen. [Tilburgse partijgenoten]
desondanks hun arbeid zullen voortzetten". 70

Bergmeijer zal de inhoud van deze brief weI aan zijn vrienden verteld

66) Ten Teije, a.w., 121.
(7) De Volkstribuun, 3 november 1894.
68) IISC, archief SDAP Tilburg 1900-1909 (inv. nr. 1230), brief van afdeling Tilburg aan
partijbestuur, 1901; Ten Teije trekt in zijn onderzoek de conclusie dat de SDAP in de begin-
jaren alleen tot mooie verklaringen kwam over de noodzaak tot propaganda in het Zuiden:
a.ui .• 167-169.
69) Voor de SDAP-afdeling werd 6 januari later de dag, omdat toen besloten werd een afde-
ling op te richten. In de vlag van de afdeling werd die datum dan ook vastgelegd. Mededeling
van Kees Andriesse, laatste voorzitter van de SDAP in Tilburg en degene die de vlag in de
oorlogsjaren bewaarde, tijdens de viering van 90 jaar sociaal-dernocratie in Tilburg op 6 ja-
nuari 1990.
70) IISC, Kleine Nederlandse Archieven Personen J.A. Bergmeijer (inv. nr. 1), brief van
Troelstra aan Bergmeijer, 11 mei 1900. De genoemde brief van lC. van Kuykhof aan Berg-
meijer is onvindbaar.
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hebben. Men gaat op eigen kracht verder. Eind augustus verschijnt in de
Tilburgsche Courant een artikel onder de kop 'W aarschuwing':

"De sociaal-democraten schijnen zich beslist het bewerken van
Brabant en Limburg ten doel te stellen. Zij hebben thans afdeelin-
gen te Maastricht, Breda en 's-Hertogenbosch en schijnen nu aller-
eerst het oog te hebben op Roermond en Venlo, vervolgens op Til-
burg" .

Het artikel gaat verder, dat men niet meteen bang hoeft te zijn voor de
oprichting van een SDAP -afdeling maar moet opletten voor het oprichten
van" quasi-neutrale vakbonden". Dat zijn de wegbereiders voor het so-
cialisme."! De krant verkeek zich op de situatie.
Op 14 september 1900 wordt de afdeling Tilburg van de SDAP offi-

cieelopgericht. Een paar dagen later schrijft de secretaris L.J.C. Poppe
een brief een J.G. van Kuykhof, secretaris van de SDAP, om het nieuws
bekend te maken:

"Geachte Partijgenoot
Sedert 14 Sept. is hier opgericht de afdeeling Tilburg van de
S.D.A.P. voorloopig met negen leden. Daar de verschillende
bestuursleden nog geheim wenschen te blijven is het correspon-
dentie-adres H.J. Horsman, Lange Nieuwstraat te Tilburg". De
brief eindigt met: "Wij kunnen geen lokaal voor vergaderingen
krijgen en moeten dus om beurten bij een der partijgenooten verga-
deren".72

Een paar dagen later wordt in Het Yolk de afdeling Tilburg "welkom" ge-
heten met inmiddels 10 leden.73 Eind september zal in de lokale pers
het bericht van de oprichting verschijnen.I"

b. De samenstelling van de afdeling

Het eerste bestuur is als voIgt samengesteId: H.J. Horsman, voorzitter;
L.J.c. Poppe, secretaris; A. Michielsen, penningmeester.j" Horsman,
zijn we al diverse malen tegengekomen. Zijn voortrekkersfunctie wordt
ook hier weer bevestigd. Poppe is een nieuwe naam. Hij is afkomstig uit

71) Tilburgsche Courant, 26 augustus 1900.
72) IISG, archiefSDAP Tilburg 1900·1909 (inv. nr. 1230), brief van Poppe aan de secreta-
ris van de SDAP, 18 september 1900.
73) Het Volk, 18 september 1900.
74) Nieuwe Tilburgsche Courant en Tilburgsche Courant, 30 september 1900.
75) IISG, archief SDAP Tilburg 1900·1909 (inv. nr. 1230), diverse voorbedrukte staten en
briefjes over nieuwe en vertrekkende leden.
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Purmerend en is, sinds 1895, werkzaam als ontvanger der registratie en
domeinen te Tilburg.?" Uit zijn brief aan Van Kuykhof, om melding te
maken van de oprichting, blijkt dat hij reeds lid was van de SDAP. A. Mi-
chielsen is wagenmaker op de Werkplaats. Deze Bosschenaar is zeer po-
pulair op de Werkplaats en ook actief in de vakverening.
Tot aan de spoorwegstakingen van 1903 zullen zij hun functies be-

kleden.
In de eerste jaren, tussen september 1900 en januari 1903, zal het

aantalleden langzaam oplopen van 10 naar 20 leden. Over hun afkomst
zijn geen officiele gegevens bekend. Zoals Poppe in de oprichtingsbrief
schrijft, wensen de meeste leden geheim te blijven. Toch kan met zeker-
heid gezegd worden, dat het grootste deel werkzaam moet zijn geweest op
de Werkplaats. Verder is een enkele rijksambtenaar en sigarenmaker lid
geweest."?

§ 6. Bijeenkomsten van de SDAP

a. Een eigen Volksgebouw

In 1897 waarschuwt Troelstra zijn partijgenoten om geen geld af te
staan aan het comite tot stichting van een Volksgebouw te Tilburg.i" De
SDAP moet geen initiatief van Socialistenbonders steunen, vindt hij.
Ondanks deze tegenslag wordt in oktober 1898 een bouwterrein aan-

gekocht op de hoek Kruisstraat - Besterdplein."? Het bouwterrein ligt in
het centrum van de wijk waar vele arbeiders van de Werkplaats wonen.
Voor het uitschrijven van een lening voor de bouw, moet het comite eerst
een koninklijke goedkeuring krijgen. Deze wordt verleend.i'" In decem-
ber van hetzelfde jaar wordt door bemiddeling van Bergmeijer bij een no-
taris te Dordrecht een acte van oprichting geregistreerd van de Coopera-
tieve Tilburgsche arbeidersvereeniging 'Ontwikkeling' te Tilburg met het

76) Nieuwe Tilburgsche Courant, 3 november 1895.
77) lISCo archief SDAP Tilburg 1900-1909 (inv. nr. 1230), diverse voorbedrukte staten en
brieljes over nieuwe en vertrekkende leden; zowel in Breda als 's-Hertogenbosch zien we
spoorwegbeambten in de eerste jaren van een SDAP-afdeling zowel in kwantitatieve als kwali-
tatieve zin een belangrijke rol spelen, zie: Ten Teije, a.w., ]26 en 128: Van Caal, a.w.• 102
en 162.
78) Recht voor Allen, 18119 december 1897.
79) Recht voorAllen, 30 oktober 1898; Nieuue Tilburgsche Courant, 20 oktober 1898.
80) IISC, archief SDAP Tilburg 1900-1909 (inv. nr. 1230). circulaire met potlood geda-
leerd 20 oktober 190 I .
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doel om een volksgebouw in exploitatie te nemen.P! De lening voor de
bouw zal op korte termijn niet worden volgetekend, vanwege de geiso-
leerde positie die de buitenstaanders in Tilburg ten opzichte van hun
geestverwanten innemen na hun afscheiding, begin 1898, van de Socia-
listenbond. Financiele steun van buitenaf was noodzakelijk door het ont-
breken van kapitaalkrachtige figuren bij de buitenstaanders.
Een paar jaar later is de situatie gewijzigd. De Socialistenbond is onder

aanvoering van Bergmeijer opgegaan in de SDAP. Bergmeijer, actief bij
de oprichting van 'Ontwikkeling', richt zich tot het partijbestuur om de
belangen van zijn Tilburgse vrienden opnieuw onder de aandacht te
brengen. In mei 1900 schrijven zij terug dat geen geld beschikbaar
gesteld kan worden voor een Volksgebouw.V Na deze brief valt er een
stilte. In de brief over de oprichting van de SDAP-afdeling wordt nog
eens nadrukkelijk gesteld, dat zij geen lokaal voor vergaderingen kunnen
krijgen.83 Na aile zaalafdrijvingen in de jaren negentig, zitten de bui-
tenstaanders nog steeds met hetzelfde probleem. In oktober 1901 ver-
schijnt een circulaire, waarin de stand van zaken medegedeeld wordt. 84
Het enige wat nog ontbreekt, is de inrichting van het gebouw. De onder-
tekenaars willen niet nogmaals geld lenen en vragen giften om de inrich-
ting te bekostigen. J.F. Ankersmit, redacteur van Bet Yolk, vraagt aan het
partijbestuur van de SDAP, naar aanleiding van de circulaire, of ze deze
aerie willen aanbevelen.F' Het antwoord is onbekend. Ook weten we
niets over de hoogte van de binnengekomen bedragen. Volgens monde-
linge overlevering heeft Van Kol een behoorlijke schenking gedaan en is
materiaal van de Werkplaats verwerkt in de inrichting.P''
Zondag 1 december's middags om 12 uur vindt de opening plaats van

het Volksgebouw van de Cooperatieve Tilburgsche arbeidersvereeniging
'Ontwikkeling'. In zijn openingswoord spreekt de voorzitter H,J. Hors-

81) Nederlandsche Staats courant, Bijvoegselnr. 34, 9 februari 1899.
H2) IlSC, Kleine Nederlandsche Archieven Personen J.A. Bergmeijer (inv. nr. I), brief van
Troelstra aan Bergmeijer, 11 mei 1900. De genoemde brief van J.C. van Kuykhof aan Berg-
meijer is niet aanwezig in dit archief.
83) lISC, archief SDAP Tilburg 1900·1909 (inv. nr. 1230), brief van Poppe aan Van Kuyk-
hof, secrelaris van de SDAP, 18 september 1900.
81) lISC, archief SDAP Tilburg 1900·1909 {inv, nr. 1230), circulaire met potlood geda-
teerd 20 oktober 1901.
85) IISC, archief SDAP Tilburg 1900-1909 (inv. nr. 1230), brief van Ankersmit, redacteur
van Het Volk. aan partijbestuur van de SDAP, 30 oktober 1901.
86) Deze geruchten hebben we in de jaren zeventig diverse malen gehoord bij oudere socia-
listen. De mogelijke bijdrage van Van Kol zou ook verklaren, waarom (aileen) van hem tot in
de jaren dertig een portret in het Volksgebouw heeft gehangen.
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man over "hoe men vroeger in het open veld bij elkaar moest komen om
huishoudelijke vergaderingen te houden voor vakvereenigingen". 87Hij
dankt voorts zijn kameraden uit Dordrecht voor hun steun. Zij zijn met
een tiental afgevaardigden en even zoveel banieren vertegenwoordigd.
De secretaris Van Kuykhof is namens het partijbestuur van de SDAP
aanwezig. Er zijn partijgenoten uit Utrecht, Breda, Eindhoven en 's-Her-
togenbosch. H. van Kol, J. Bergmeijer en 1. van Kuykhof houden een
toespraak, 's Avonds wordt de feestelijke dag afgesloten met het optre-
den van het Dordrechtse Mannenkoor 'Aurora'.88 Met een eigen lokaal
wordt een actief partij-leven mogelijk.
De vakorganisaties zullen een zekere huiver houden om daar te verga-

deren. am de neutraliteit te bewaren of op te houden zal een vereniging
minstens in de eerste jaren van haar bestaan in een gewoon cafe of in het
open veld vergaderen.

b. Een meifeesten

De eerste keer dat de SDAP in Tilburg een mei kan vieren is in 1901.
Maar net als de Socialistenbond in de jaren negentig heeft ze geen eigen
lokaal. Dit is de reden waarom geen viering heeft plaatsgevonden. Door
de opening van het Volksgebouw in december 1901 hebben de bui-
tenstaanders voortaan een eigen lokaal. Niets kan nu de socialisten weer-
houden om in 1902 hun feest te vieren. Begin april vergaderen de
SDAP-ers over het vieren van een mei.89 Zij besluiten om de besturen
van de neutrale verenigingen uit te nodigen om te praten over het geza-
menlijk vieren van deze dag.90De afdelingen van de Nederlandsche Ver-
eeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel en van de Algemeene Neder-
landsche Metaalbewerkersbond, een neutrale schoenrnakersvereniging
en de Toneel-vereeniging 'Kunst aan 't Volk' besluiten samen met de
SDAP een feestelijke avond te houden.Y' Op donderdagavond 1 mei zijn
ruim honderd arbeiders aanwezig. De 'Achturenmarsch' wordt gezongen
waarna Wijnkoop uit Amsterdam, in een rede het grote nut van een ver-
korte werkdag uiteenzet.Y'' Ten slotte houden leden van de Toneelveree-

87) Het Volk, 4 december 1901.
88) Idem.
89) De Fakkel, 5 april 1902.
90) De Fakkel. 12 april 1902.
91) De Fakkel, 26 april 1902.
92) De Fakkel. 3 mei 1902.
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Alb. 7. Het hoofdbesruur
van de Nederlandscbe Ver-
eeniging van Spoor- en
Tramwegpersoneel tijdens
de spoorwegstakingen van
1903. In bet midden zit de
voorzitter J. Oudegeest,
achter bern staat (met zwart
haar en snor) H.J.
Horsman.





niging enige voordrachten en worden liederen gezongen. Het is vooral
een gezellige avond geworden.r"

c. De openbare vergaderingen

In het eerste jaar van de afdeling Tilburg zullen geen of nauwelijks
openbare bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. Pas na de opening van
het Volksgebouw gaan berichten verschijnen over vergaderingen. De
eerste aankondiging in 1902 betreft een rede van P.J. Troelstra over doel
en streven van de SDAP.94Helaas gaat het niet door wegens ziekte van
zijn vrouw.95 Halverwege het jaar komt de afdeling met een ambitieus
plan om een reeks voordrachten te organiseren en wil daarvoor een
twaalftal mannen van naam en van verschillende richtingen uitnodigen.
Zij hopen daarbij op steun van alle vooruitstrevenden in Tilburg.96 Vlie-
gen komt voor deze reeks naar het Volksgebouw om te spreken over de
vooruitstrevende katholieke Tweede-Kamerleden. Ook Arts, aangeduid
als "het democratische kamerlid van Tilburg", wordt uitgenodigd om
zijn daden te komen verdedigen.?" Helaas weten we niet, hoe deze ver-
gadering is afgelopen. Afsluitend kan gesteld worden, dat na de opening
van het Volksgebouw de SDAP-ers voortaan werkelijk vrij zijn om open-
bare vergaderingen te houden.

§ 7. Socialistische pers

In de jaren negentig is met de socialistische bladen, Recht voor Allen,
De Volkstribuun en De Toekomst, onder de Tilburgse bevolking gecolpor-
teerd.
Recht voor Allen, het blad van de SDB, richt zich in de tweede helft van

de jaren tachtig slechts af en toe op Noord-Brabant. Een serieuze poging
om socialistische idee en in het Zuiden te verspreiden wordt in 1890 on-
dernomen met De Volkstribuun. Uitgever en hoofdredacteur W.H. Vlie-
gen probeert met het blad zowel Limburg als Noord-Brabant te bestrij-
ken. Ofschoon het zwaartepunt in Limburg ligt, ziet hij in toenemende
mate kans over Tilburg artikelen te (laten) schrijven, waaruit kennis van
de lokale verhoudingen blijkt.

93) Idem.
94) De Fakkel, 1 februari 1902.
95) De Fakkel, 8 februari 1902.
96) De Fakkel, 10 september 1902.
97) De Fakkel, 8 november 1902.
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In 1894 bij Vliegen's overstap van de SDB naar de SDAP is Tilburg
weer noodgedwongen aangewezen op Recht voor Allen. Door het cor-
respondentschap van H.J. Horsman zullen in de komende jaren vele be-
richten over Tilburg verschijnen. Tot het laatste nummer van Recht voor
Allen in 1900 zullen berichten van hem blijven verschijnen.

Vanaf 1893 verschijnt naast De Volkstribuun nog een regionale krant
van de SDB in het Zuiden. Het is De Toekomst, die zich vooral richt op
Zeeland, het oostelijk deel van Noord-Brabant en 's-Hertogenbosch.
Soms verschijnen ook berichten over Tilburg. Haar invloed lijkt mini-
maal.

In 1902 verschijnt De Fakkel, 'Socialistisch Weekblad voor Tilburg en
omstreken'. De man achter het initiatief is lA. Bergmeijer. Hoewel de
ondertitel anders doet vermoeden is het blad voor geheel Noord-Brabant
bedoeld. Het is officieus een SDAP-uitgave. Na twee jaar zal de uitgave
van het blad worden gestaakt.

Ten slotte zullen in deze paragraaf enige reacties van de lokale pers op
bovengenoemde bladen behandeld worden.

a. De Volkstribuun

Op het moment dat in het Zuiden enige steunpunten van de SDB ont-
staan, wordt er besloten een regionale krant ter ondersteuning uit te ge-
ven. Van 1891 tot 1895 wordt deze krant, De Volkstribuun, de belang-
rijkste verspreider van nieuwe opvattingen in Tilburg.

Het eerste nummer van De Volkstribuun verschijnt in oktober 1890.
Het eerst half jaar richt het zich nog vooral op Maastricht, maar tegen het
voorjaar van 1891 wordt de aandacht ook gericht op andere delen van
Limburg en Noord-Brabant. Met ingang van de tweede jaargang krijgt het
blad de ondertitel 'Socialistisch Weekblad voor het Zuiden'. Hiermee
wordt duidelijker dat het een officieel orgaan is van de SDB.98 Gaande-
weg verschuift de aandacht naar Noord-Brabant en verschijnt 'Tilburg'
steeds meer in de kolommen. Dit wordt anders in 1894, wanneer Vliegen
De Volkstribuun meeneemt met zijn overstap naar de SDAP. Vanaf 1
september 1894 wordt de ondertitel 'Sociaal-Democratisch Weekblad
van Noord-Brabant en Limburg' en geeft zo haar nieuwe politieke rich-
ting te kennen. De SDB-ers in Tilburg maken, zoals beschreven, niet die
overstap naar de SDAP, waardoor op dat moment De Volkstribuun zijn

98) De Vrankrijker, Het weroende woord, 70.
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functie voor Tilburg verliest. Voor Vliegen en De Volkstribuun blijft Til-
burg om de SDAP te propageren wel van belang.

Om de betekenis van De Volkstribuun voor de buitenstaanders te bepa-
len is het nodig in te gaan op de colportage, de correspondenten en de in-
houd.

In het eerste jaar is De Volkstribuun in Noord-Brabant alleen verkrijg-
baar in 's-Hertogenbosoh.P? Dit steunpunt in Noord-Brabant gaat na
ruim een jaar verloren. lOO Maastricht, standplaats van De Volkstribuun,
ligt voor verspreiding erg ongelukkig gesitueerd. In die tijd doet Vliegen
aan Domela Nieuwenhuis het voorstel het blad met drukkerij te verplaat-
sen naar Venlo, zodat beter in veschillende Noordbrabantse plaatsen
gecolporteerd kan worden.l''! De verplaatsing gaat echter niet door. 102

Van begin 1894 dateert een bericht, waarin J.J. Kortman als agent
voor Tilburg staat vermeld. Augustus 1894 verdwijnt zijn naam weer van
de lijst met verkoopadressen.l'P Dit hangt samen met de oprichting van
de SDAP. Vliegen nodigt nu zijn nieuwe partijgenoot H. Spiekman uit om
in Noord-Brabant te gaan colporteren met De Volkstribuun.104 Na de toe-
treding van Vliegen tot de SDAP hadden vrijwel alle abonnees, ruim
driehonderd, in Noord-Brabant bedankt.l " Spiekman gaat colporteren
in 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Tilburg, Bergen op Zoom,
Breda en Waalwijk.106 In Tilburg colporteert op dat moment Hopman,
uit Breda, met zowel Recht voor Allen als De Volkstribuun.107 Februari
1895 neemt de politie zijn bladen in beslag met verwijzing naar de ge-
meenteverordening. Hopman dient vervolgens een aanklacht in bij de of-
ficier van justitie.I'" Spiekman gaat naar Tilburg om hulp te bieden bij
de nieuwe moeilijkheden. Een aantal weken achter elkaar wordt Hopman
voor verhoor naar het politiebureau meegenomen, zonder dat men tot ar-

99) De Volkstribuun, 18 oktober 1890.
100) Het verkoopadres (A. van Emmenes) wordt in De Volkstribuun van 26 december 1891
voor het laatst vermeld.
101) IISG, F. Domela Nieuwenhllis Archief (map II c 16). brief van V1iegen aan Domela
Nieuwenhuis, 24 januari 1893.
1(2) Hoe een en ander precies in 1893 is verlopen, is moeilijk te achterhalen door het ont-
breken van die jaargang van De Volkstribuun.
103) De Volkstribuun, 27 januari, 17 februari en 8 augustus 1894.
10~) Ruyter - de Zeeuw, Hendrik Spiekman, 17.
105) Vliegen, Persoonlijke herinneringen uit den geboortetijd der S.D.A.P., in Na tien jaar,
16l.
106) V1iegen,De dageraad der volksbevrijding, II. 457.
107) Ten Teije, a.ui., 33 en 4l.
J08) Recht voor Allen, 9/10 februari 1895.
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restatie overgaat.J''? Na enige weken worden Spiekman en Hopman weer
met rust gelaten, maar dat is slechts tijdelijk. De politieke elite, verenigd
in de gemeenteraad, wil de propaganda tot zwijgen hrengen. In mei
wordt door de gemeenteraad een politieverordening aangenomen, waar-
door in de praktijk het venten met socialistische literatuur verboden kan
worden verklaard.U"

De juridische strijd tussen de buitenstaanders en de elite van Tilhurg
wordt afgesloten met het Koninklijk Besluit van augustus tot vernietiging
van artikel26a van de algemene politieverordening van Tilhurg,

"hij welk artikel wordt verboden, aankondigingen of andere ge-
schreven of gedrukte stukken zonder vergunning van de hurge-
meester of openhare plaatsen aan te plakken, vast te hechten, te
venten, te verspreiden of te koop aan te bieden" .111

Spiekman kan weer vrij met De Volkstribuun colporteren. Als gevolg van
zware mishandelingen, opgelopen bij het colporteren in ander Brabantse
steden, besluit hij in mei 1896 Noord-Brabant te verlatenY2 De
Volkstrihuun hlijft nog tot 1897 uitgekomen, maar speelt geen rol van
betekenis meer in Tilhurg.

De Tilhurgse artikelen in De Volkstribuun gaan nogal eens over de Til-
burgsche Courant. Deze krant bestrijdt het socialisme zeer fel. Bijvoor-
beeld de Nieuwjaarsboodschap van 1894, de afdeling Tilhurg van de
SDB was in oprichting, bevat een sterke afwijzing van socialistische op-
vattingen. Het brengt "ontevredenheid met bestaande toestanden,
werkstaking, twist en tweedracht, honger en ellende in het huisgezin,
oproer en moord".113 De hestrijding komt De Volkstribuun goed uit. Ze
hegint een polemiek met deze behoudende katholieke krant uit te lokken.
De lezers van de Tilburgsche Courant moeten nu De Volkstribuun kopen
om niets te missen. De strategie lijkt ontleend te zijn aan de Maastrichtse
situatie waar Vliegen, met groot succes, reeds eerder een polemiek met
de hehoudende lokale krant had uitgevochten. Ondanks eenzelfde aan-
pak, lijkt het veel minder succes gehad te hebben. De polemiek met de
Tilburgsche Courant is teveel aileen anti-clericaal, terwijl Vliegen het anti-
clericalisme verhindt met concrete Maastrichtse situaties.

De Nieuwe Tilburgsche Courant laat zich niet zo gauw strikken door de

109) Recht uoorAllen, 16/17 en 23/24 februari 1895.
110) Recht ooorAllen, 18/19mei1895.
III) Recht uoorAllen, 14/15 september 1895.
112) De Volkstribuun; 27 juli, 24 augustus, 7 en 28 september 1895.
113) Pouwelse en Van Puijenbroek, Kranten in Tilburg, in [aarboek De Liruleboom, III·IV
(1979·1980), 162-163.
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socialistische pers. Socialistische opvattingen worden wel bestreden,
maar dat wordt vaak gebruikt als aanleiding om de noodzaak van katho-
lieke oplossingen voor de sociale questie te bepleiten. Concrete activitei-
ten van de buitenstaanders in Tilburg probeert deze krant zoveel moge-
lijk te verzwijgen. Letterlijk schreef deze krant eens, naar aanleiding van
een mogelijke komst van Domela Nieuwenhuis in 1894: "Naar onze be-
scheiden mening kan men het handjevol Tilburgsche socialisten geen
grooter dienst doen, dan hen in de bladen te bespreken". 114

Naast de polemiek met de Tilburgsche Courant, komen we verder regel-
matig artikelen tegen over wantoestanden in de textiel. Over de Werk-
plaats van de spoorwegen wordt vrijwel niet geschreven. Het is een aan-
wijzing dat De Volkstribuun vooral een nieuwe aanhang probeert te wer-
ven onder de autochtone textielarbeiders. Zij is daar echter nauwelijks in
geslaagd.

b. De Toekomst

Naast De Volkstribuun heeft een andere regionale krant van de SDB,
De Toekomst, een beperkte betekenis gehad voor de buitenstaanders. De
voorgeschiedenis van deze krant uit Zeeland begint volgens het jaar-
verslag van de SDB in 1887:

"in Zeeland wordt door geheime partijgenoten goed gewerkt ... er
schijnt zelfs sprake te zijn van een oprichting van een blad voor
Zeeland en Noord-Brabant" .115

Na enige voorlopers, die zich in hun berichtgeving en verspreiding be-
perken tot Zeeland, verschijnt in april 1893 De Toekomst, Socialistisch
Weekblad voor Zeeland en Westelijk Brabant.U? In de eerste jaargang
zien we artikelen over de Noord-Brabantse steden Bergen op Zoom, Bre-
da en 's-Hertogenbosch. Tilburg ontbreekt. De reeds genoemde Hopman
wordt vanaf de tweede jaargang colporteur voor Noord- Brabant. 117 Vanaf
september 1894, wanneer de SDB De Volkstribuun als regionale krant
verliest, moet De Toekomst voor Tilburg belangrijker zijn geworden. In
het voorjaar van 1897 wordt lA. Bergmeijer redacteur en het Redactie-
en Editiebureau wordt in Tilburg gevestigdYs Verder is bekend dat in

114) Pouwelse en Van Puijenbroek, t.a.p., 166.
115) Vliegen, a.w, I, 445.
116) De Toekomst, 8 april 1893; Aliena, a.w., 158.160.
J 17) De Toekomst, 2 februari 1894.
118) De Toekomst, 24 juli 1897.
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1899 een vast verkoopadres, bij G.Horsman, in Tilburg is gevestigd.U"
Na het vertrek van Bergmeijer uit de Socialistenbond wordt voor korte
tijd de anarchist A. van Emmenes redacteur. Vanaf 1900 is de anarchist
P.M. Wink uit Gorinchem redacteur en uitgever van het blad.120 Deze
ontwikkeling naar anarchistische richting staat haaks op de ingeslagen
weg in Tilburg. Desondanks blijft De Toekomst in de eerstvolgende jaren
in Tilburg verkrijgbaar bij G. Horsman, broer van H.J. Horsman de voor-
zitter van de SDAP-afdelingP21 Er verschijnen nog af en toe artikelen
over Tilburg. Gesteld kan worden dat De Toekomst aileen omstreeks
1897 betekenis heeft gehad voor de berichtgeving van en over de socia-
listen in Tilburg.122

c. Recht voor Allen

Als weekblad verschijnt Recht voor Allen in 1879 onder redactie van
Domela Nieuwenhuis.V'' Eind 1883 wordt Recht voor Allen het partij-
blad van de SDB en schrijft het vooral over de gebieden met SDB aan-
hang.124 Als er in 1885-1886 enige socialistische beweging komt in
Noord-Brabant, wordt deze provincie interessant omdat ze een nieuw le-
zerspotentieel kan betekenen voor Recht voor Allen.125 Deze beweging
zet echter niet door. Vanaf 1887 tot en met 1891 treffen we weinig arti-
kelen aan over Noord-Brabant. Doch blijkt er reeds in 1888 in Tilburg
gecolporteerd te zijn met Recht voor Allen.126 Vanaf maart 1892 begin-
nen "Brieven van een rooden Brabander" te verschijnen; een maand la-
ter staat tussen haakjes toegevoegd "Tilburgsche Correspondent". 127

Feitelijk is dit het eerst teken van een relatie tussen de buitenstaanders en
het blad.

IIY) De Toekomst, 4 maart 1899. Tot in 1901 wordt zijn naam vermeld.
120) Ten Teije. a.w.• 82-83.
121) De laatste maal dat we G. Horsman als agent van De Toekomst tegenkomen, is in het
bJad van 20 juli 1901. Het eerstvolgende nummer dat echter geraadpleegd kan worden is van
5 april 1902.
122) Omstreeks 1904-1905 verschijnen weer vele artikelen over Tilburg. Deze korte ople-
ving heeft waarschijnlijk te maken met het vertrek van een groep oud-Socialistenbonders uit
de SDAP-afdeling (zie hierover hoofdstuk vn par. 2).
123) Van Horssen en Rietveld. t.a.p., III (1977), 34.
124) Zie over het ontstaan, de financiers. de redacteuren, de colportage. de oplage en de in-
houd van Recht voor Allen tot aan ongeveer 1890: Van Horssen en Rietveld. t.a.p .. 34-38.
125) Vliegen. a.w., J, 275 en 445.
126) Recht uoorAllen. 3 juli 1888.
127) Recht voor Allen. 3/4 maar! en 12/13 april 1892.
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Over de eerste socialistische sporen in Noord-Brabant wordt in de Til-
burgse pers gezwegen. Wel bestrijdt de Tilburgsche Courant het socialis-
me in het algemeen, waarbij Domela Nieuwenhuis het moet ontgelden.
Als de Nieuwe Tilburgse Courant al over socialistische activiteiten schrijft,
dan is dat om te kunnen pleiten voor de oprichten van katholieke werklie-
denverenigingen.P"
Na het verlies in 1894 van De Volkstribuun als regionale krant van de

SDB neemt Recht voor Allen de rol in Tilburg weer over. Het is niet zo
moeilijk, omdat men ermee was blijven colporteren. Vermoedelijk ver-
koopt de colporteur Hopman, rond 1895, ongeveer 130 exemplaren per
week in Tilburg.129 Hij wordt eind 1897 als colporteur opgevolgd door
de Amsterdammer 1.1. Samson.130 Ook hij wordt niet met rust gelaten.
Door de straatjeugd wordt hij met vuurwerk bestookt.P! In 1898 zal hij
als colporteur verdwijnen, maar de oorzaak daarvan ligt buiten Tilburg.
In dat jaar treedt Domela Nieuwenhuis met anderen uit de Socialisten-
bond en verlaat hij tevens Recht voor Allen.132 Gevolg is een verrninde-
ring van de oplage, die in volgende jaren doorzet. Er komt dan een
"Kommissie van Redactie" met als belangrijkste figuur J.A. Bergmeijer.
De nauwe band van Bergmeijer met Tilburg is er ongetwijfeld de oorzaak
van dat in de laatste twee jaren van haar bestaan Recht voor Allen in het
Zuiden alleen te koop is in Tilburg.133
Vanaf 1896 tot en met het laatste nummer van 1 juli 1900 zijn er in

Recht voor Allen berichten over Tilburg verschenen van de correspon-
dent H.J. Horsman (zie hierover hoofdstuk V par. 3).
De betekenis van Recht voor Allen is op lokaal niveau vooral geweest

om de opvattingen bij reeds socialistische arbeiders van de Werkplaats
vast te houden en te versterken.

d. De Fakkel

Met de volgende regels opent Bergmeijer als redacteur het eerste num-
mer van De Fakkel, Socialistisch Weekblad voor Tilburg en omstreken,
van 11 januari 1902:

128) Pouwelse en Van Puijenbroek, t.a.p., 160-162.
129) Een aanwijzing vorrnt het gegeven dat in februari 1895 door de politie 126 exemplaren
in beslag worden genomen. Recht voorAllen, 9/10 februari 1895.
130) Voor een beschrijving over deze boeiende figuur: Uittenhout, I.1. Samson in Bulletin
Nederlandse arbeidersbeueging (1985) 6, 5-23.
131) Recht voor Allen, 23/24 oktober 1897.
132) De Vrankrijker. a.w., 96.
133) Recht voor Allen, 3 maart 1898 en 21 mei 1899.
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"Bij den aanvang.
Reeds lang hadden onze vrienden de wens uitgesproken om hier
voor Tilburg en omstreken een blad te hebben, waarin de beginse-
len van het socialisme werden uiteengezet en verdedigd. De schrij-
ver roept op om het blad te steunen door het te kopen en door te ge-
yen en artikels te schrijven over de toestand in Tilburg. Maar men
zorge vooral waar te zijn. Er is niets, dat een blad zoveel kwaad
doet, als halfware berichten .... vertel niets dan de waarheid" .134

Ruim twee jaar later verschijnt het laatste nummer. Volgens de cor-
respondent, omdat de Tilburgse berichten niet of onvolledig worden ge-
plaatst en niet de samenwerking is gevonden om goede resultaten te be-
halen.135 Wat is er in de tussenliggende periode gebeurd?

De verantwoordelijke man voor de krant is J.A. Bergmeijer. Het is ech-
ter geen prive kwestie, maar een activiteit waarbij het partijbestuur van
de SDAP nauw is betrokken.P" De Fakkel kan een officieus SDAP-blad
genoemd worden. Het blad wordt gedrukt bij Reidel te Dordrecht. 137In
het begin zijn er in Tilburg acht colporteurs, een jaar later zijn er nog
twee colporteurs over: Huisman en C. Horsman.P" Er zijn ook drie vaste
verkooppunten: het Volksgebouw, bij H.J. Horsman en bij L.A. Wil-
lems.P? De laatste verzorgt tevens de administratie, tot blijkt dat de man
niet geschikt is voor die taak. Poppe, secretaris van de SDAP-afdeling,
neemt in november 1902 zijn taak over.140Uit een briefwisseling tussen
hem en het partijbestuur blijkt, dat hij zekere orde schept in de chaoti-
sche boekhouding en zo de wankele financiele positie van De Fakkel aan
het licht brengt. Bij de overname van de administratie bemerkt Poppe,
dat er weinig schulden zijn afgelost. Van de totale schuld van 378 gul-
den, blijkt pas 166 gulden te zijn terugbetaald.!"! De overgebleven

134) De Fakkel. 11 januari 1902.
135) TISe. archief SDAP Tilburg 1900-1909 (inv. nr. 1230), Verslag Afdeling Tilburg
1904.
136) De betrokkenheid van de SDAP blijkt uit de briefwisseling tussen het partijbestuur en
diverse person en over de schulden van De Fakkel. Zie: USC, archief SDAP De Fakkel
1902-1903 (inv. nr. 4706 Fe 80).
J37) lISe, archiefDe Fakkel1902-1903 (inv. nr. 4706 Fe 80), brief van Poppe aan partij-
bestuur, 23 oktober 1902.
138) De Fakkel, 2S januari 1902; usc, archief De Fakke11902-1903 (inv. nr. 4706 Fe 80),
brief met bijlagen van Poppe aan partijbestuur, 30 oktober 1902.
139) De Fakkel, 11 januari 1902.
1'10) De Fakkel, 8 november 1902; nsc, archief SDAP De Fakkel 1902-1903 (inv. nr.
4706 Fe 80), brief van Poppe aan partijbestuur, 23 oktober 1902.
141) Zie noot 138.
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schuld kan onmogelijk door 'Tilburg' opgebracht worden. Het partij-
bestuur besluit het tekort aan te zuiveren en verlangt een verklaring dat
Tilburg het partijbestuur voor verdere tekorten niet aansprakelijk
stelt.142 Na het vertrek van Poppe uit Tilburg in 1903 zuIlen er nieuwe fi-
nanciele problemen ontstaan.
Wie schreven in De Fakkel over Tilburg? In de eerste plaats moet ge-

noemd worden HJ. Horsman. Ook zijn broer GJ. Horsman schrijft klei-
ne artikelen. Verder komen we diverse anonieme stukken en ingezonden
brieven tegen. De Fakkel is een goed leesbaar weekblad voor de arbei-
ders.
Over de inhoud kunnen we het volgende opmerken. In de eerste jaar-

gang staan vele artikelen over de organisatie van de buitenstaanders in
Tilburg en over de toestanden in de fabrieken. Ook van belang voor Til-
burg zijn de vele artikelen over de verhouding tussen socialisme en gods-
dienst. Met allerlei voorbeelden wordt de arbeiders voorgehouden, dat
men tegelijkertijd katholiek en socialist kan zijn.143 Vanaf het tweede
nummer is de ondertitel van De Fakkel in overeenstemming met haar be-
doeling: 'Socialistisch Weekblad voor Noord- Brabant'. Er verschijnen
ook berichten over Dordrecht, Breda, Roosendaal en 's-Hertogenbosch.
Vanaf begin 1903 neemt het aandeel van artikelen over Tilburg steeds
verder af. In 1904 wordt De Fakkel opgeheven.
Over de oplage van De Fakkel zijn alleen over het eerste jaar exacte cij-

fers te geven. Bij de drukker is voor de eerste drie kwartalen van de eer-
ste jaargang gemiddeld het volgende aantal exemplaren besteld: 1000,
750, 550.144 In het begin blijft hiervan steeds een deel onverkocht.l'f
Eind januari 1903 is dit aantal gezakt tot 425 exemplaren, daarna her-
stelt het zich en bereikt in februari een gemiddelde verkoop van 600
exemplaren.l+"

§ 8. Politieke verhoudingen

Verkiezingsuitslagen kunnen een beeld geven van de passieve aanhang

142) IISG, archief De Fakkel 1902-1903 (inv. nr. 4706 Fe 80), brief van Poppe aan partij-
bestuur, 6 november 1902.
143) Van Gaal, a.w., 74-75.
144) Zie noot 142.
145) IISG, archief De Fakkel (inv. nr. 4706 Fe 80), drie losse velletjes zonder naam en
datum.
146) IISG, archief De Fakkel (inv. nr. 4706 Fe 80), brief van Poppe aan Kuykhof, secretaris
van de SDAP, 17 februari 1903.
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van de politieke partij van de buitenstaanders en van de relatieve sterkte
in verhouding tot de gevestigde groepen. Bovendien kunnen verwikkelin-
gen rond de kandidaatstellingen inzicht geven in de mate van eenheid
binnen de politieke partijen en kiesverenigingen. Zeker tot 1900 zijn
echter de verkiezingen en de lokale politiek van geen belang voor de bui-
tenstaanders. Met de oprichting van de SDAP-afdeling begint daar lang-
zaam verandering in te komen. Voor de verdere ontwikkelingen is het weI
nodig om hier reeds de aandacht te rich ten op de samenstelling van de
politieke elite en de oprichting van katholieke kiesverenigingen.

a. De politieke elite

Een onderzoek naar het beroep van de gemeenteraadsleden en de wet-
houders in 1891 geeft een goed beeld van de samenstelling van de poli-
tieke elite: dertien textielfabrikanten, vier kassierslbankdirecteuren,
twee bierbrouwers, twee Iandbouwers, twee beoefenaren van vrije beroe-
pen (zie tabel13).
De politieke elite wordt gedomineerd door de textielfabrikanten. Bo-

vendien zijn de kassierslbankdirecteuren, die raadslid zijn, bijna alle-
maal via verwantschapsrelaties verbonden met de textielfabrikanten.U"
Er is sprake van een hechte gesloten politieke elite. Ook de behoudende
burgemeester J.F. Jansen, tevens lid van de Provinciale Staten, kan daar-
toe gerekend worden.148

In de loop van de jaren negentig zal de samenstelling van de gemeente-
raad enigszins veranderen door de politieke bewustwording van vooral
de spoorwegarbeiders en de uitbreiding van het kiesrecht.
Deze politieke bewustwording van de arbeiders aan de Werkplaats van

de spoorwegen heeft zich niet beperkt tot de socialistisch gerichte arbei-
ders. De discussies op de werkplek leiden ook naar partijvorming in ka-
tholieke richting. Voor de katholieke arbeiders van de Werkplaats moe-
ten de vele artikelen in de Nieuwe Tilburgsche Courant van hoofdredac-
teur A. Arts rond 1895 en 1896 het perspectief geopend hebben van een
katholiek-democratische richting, waarin zij zelf een rol kunnen spelen.
Ook de uitspraak in het program van de katholieke kamerleden in 1896,
dat ze de pauselijke encycliek Rerum Novarum als de sociale grondwet
voor hun parlementaire activiteit beschouwen, moet een positieve uitwer-

147) Portreuen. uit den Tilburgschen gemeenteraad: een boeiende kijk op diverse familieban-
den en vriendschapsrelaties geeft Willemen, Constant Huijsmans' laatste reis.
148) Zie voor een korte biografie: Peeters, De straten van Tilburg, 77.
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Naam

Tabel 13: Sam enstelling gemeenteraad 1891

Beroep

1 P. Bergmans
2 A. Blomjous
3 N. Brands
4 J. Claesen
5 J. Diepen
6 A. van Dooren
7 C. Eras
8 A. Franken
9 F. Franken
10 L. Coyarts
11 C. Houben
12 B. Kerstens
13 J. Kerstens
14 A. Mutsaers
15 A. Pollet
16 A. van Roessel
17 J. van Roessel
18 A. van Spaendonck
19 L. Swagemakers
20 A. Vermeer
21 J. Vrancken
22 A. van Waesberghe
23 A. Witlokx

directeur bank
houthandelaar/architect
fabrikant van wollen stoffen
steenbakkerllandbouwer
fabrikant van wollen stoffen (weth)
fabrikant van wollen stoffen
fabrikant van wollen stoffen
fabrikant van wollen stoffen
fabrikant van wollen stoffen
architect
fabrikant ververij
kassier
fabrikant en grossier manufacturen
fabrikant/grossier manufacturen(weth)
fabrikant van wollen stoffen
fabrikant van kaarden
bierbrouwer
fabrikant van wollen stoffen
fabrikant van flanel
landbouwer
kassier
kassier
bierbrouwer

Bron: Verslag gemeente Tilburg, 1891; Portretten uit den Tilburgschen gemeenteraad;
Adresboekgemeente Tilburg, 1889

king op hun geloof in een rooms-katholieke politiek hebben gehad.149
Schaepman's ideeen lijken rond 1896 door te breken en Arts toont zich
op lokaal niveau een vurig medestander.
Van de behoudende politieke elite hoeven de arbeiders in deze rich-

ting niets te verwachten. Zijvertegenwoordigen ook niet de katholieke ar-
beiders van de WeTkplaats.

b. De katholieke kiesverenigingen

De voorgenomen uitbreiding van het kiesrecht in 1896 brengt enige
katholieke spoorwegarbeiders in actie. J. Platte, zadelmaker op de Werk-
149) Bornewasser, De katholieken en het ontstaan van hun politieke-partijorganisatie, in
Wels (eindred.), Vaderlands Verleden in Veelvoud, II: 1ge-20e eeuw, 197 en 207.
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plaats, neemt het initiatief tot oprichting van een katholieke werklieden-
kiesvereniging.P? Jaren eerder heeft hij tesamen met Gerdingh een af-
deling van de Nederlandsche Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht
opgericht. Nadien heeft hij zich verwijderd van Gerdingh en zijn vrien-
den. Platte komt hen echter weer tegen, wanneer hij de nieuwe kiesvere-
niging wil oprichten. Op de door hem uitgeschreven vergadering om
daarover te praten komen vele buitenstaanders opdagen om de zin van
een dergelijke vereniging te betwisten. H.J. Horsman en Geboers gaan in
debat. Platte slaagt er die avond niet in een vereniging op te richten.P!
In het voorjaar van 1897 volgt een tweede poging. Ditmaal is het succes-
vol: de R.K. Burger- en Werklieden-Kiesvereeniging 'Eendracht maakt
macht' wordt opgericht. De leden zijn grotendeels afkomstig van het per-
soneel van de Staatsspoorwegen, met name van de Werkplaats.152 Het
monopolie van de politieke elite is doorbroken. Zij verenigen zich nu ook
onder de naam van 'Roomsch Catholieke Kiesvereeniging district Til-
burg'.153 In de daaropvolgende jaren moet de R.K. Burger- en Werklie-
den- Kiesvereeniging weer verloren zijn gegaan. In 1901 nemen enige ar-
beiders van de Werkplaats, W.H. Diddens, S.A.A. van Mourik en J.F.
Reijne, het initiatief tot oprichting van een Christelijk-Democratische
Vereeniging. Ze kan gezien worden als een afdeling van de Katholiek-De-
mocratische Partij, welke streefde naar een sociale politiek en het alge-
meen kiesrecht. Dat initiatief van katholieke arbeiders kan niet los gezien
worden van enerzijds de oprichting van een SDAP-afdeling in de stad en
anderzijds de behoudende koers, die de politieke elite, ondanks de aan-
wezigheid van die afdeling, blijft varen. Zowel de Katholiek-Democrati-
sche Partij als de Christelijk-Democratische Vereeniging in Tilburg ver-
dwijnen binnen het jaar onder druk van de behoudende krachten.P"

c. De uitbreidingen van het kiesrecht

Voor deze periode, tot aan de spoorwegstakingen van 1903 spelen
twee kwesties een ro1 bij het interpreteren van de uitslagen. Op de eerste
plaats is er het census-kiesrecht en ten tweede is er de ambivalente hou-

150) Recht voor Allen, 112 oktober 1896.
151) Idem.
152) Nieuwe Tilburgsche Courant, 25 maart en 8 april 1897.
153) Statuten der Roomsch Catholieke Kiesvereeniging 'District Tilburg'; opgericht 19 april
1897.
154) Over deze Christelijk-Dernocratische Vereeniging en de behoudende opvattingen van de
elite: Rossen, Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid in Nederland, 128·130.
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ding van socialistische politieke partijen ten opzichte van verkiezingen.
In het kiesrecht doen zich de volgende ontwikkelingen VOOr.155 Tot en

met 1887 was het kiesrecht voorbehouden aan iedere Nederlandse man
van 23 jaar en ouder, die minimaal een bepaalde som in de drie rijksbe-
lastingen (de grond-, de personele en de patentbelasting) betaalde. Dat
minimumbedrag, de census, verschilde per kiesdistrict. Hoe deze voor-
waarden precies uitwerkten voor Tilburg is onbekend. Er zijn wel lande-
lijke cijfers: 3,95% van de totale bevolking ofwel12,30% van de man-
nen van 23 jaar en ouder komt in 1880 in aanmerking om te kiezen. Voor
Tilburg hebben we een cijfer uit 1887 met hetzelfde kiesrecht: 3.03%
van de totale bevolking mag kiezen (zie tabel 14). Op eenzelfde wijze
geextrapoleerd komen we dan op circa 9% van de mannen van 23 jaar en
ouder, die voor de Tweede kamer mogen kiezen. Verder is van belang te
vermelden dat tot en met 1887 de regels voor het kiesrecht verschillend
zijn voor de Tweede Kamer en de gemeenteraad. Uit tabel 14 blijkt dat
het kiesrecht voor de gemeenteraad veel ruimer is.
In 1887 komt een voorlopige uitbreiding van het kiesrecht tot stand.

De censusdrempel wordt aanzienlijk verlaagd, de patentbelasting als
grondslag van de census vervalt en de mogelijkheid wordt geopend tot
toelating als examenkiezer, na onderzoek op kentekenen van geschikt-
heid. De cijfers in tabel141aten zien dat er in eerste instantie in Tilburg
een uitbreiding is van het aantal kiezers, doch niet zo spectaculair als de
landelijke cijfers. Voor 1890 hebben we de volgende landelijke cijfers
beschikbaar: 7,36% van de totale bevolking en 26,75 % van de mannen
van 23 jaar en ouder nemen deel aan verkiezingen. Weer vergelijkend
met deze cijfers kan voor Tilburg gezegd worden dat in 1891 vermoede-
lijk circa 17% van de volwassenen mannen kan kiezen. Het komt overeen
met het percentage voor 'Zelfstandige ondernemers en bedrijfshoofden'
in relatie tot het totaal van de mannelijke beroepsbevolking van Tilburg
in 1889 (zie tabel6 in hfdst. II). Op dat moment hebben de arbeiders en
zelfs het toezichthoudend en administratief personeel vrijwel geen kies-
recht. Vermoedelijk hebben enige wijzigingen in de grondbelasting in
1892 en 1893 tot en met 1896 geleid tot vermindering van het aantal
kiezers in Tilburg tot en met 1896. Ten slotte zien we dat vanaf 1888 tot
deze tijd voor het kiesrecht van de gemeenteraad en de Tweede Kamer
dezelfde regels gelden.

155) De algemene gegevens over de uitbreidingen van het kiesrecht en cijfermateriaal over
Nederland zijn ontleend aan: De Vries, Censuskiesrecht en welvaart in Nederland, in Econo-
misch en Sociaal-Historisch jaarboek, XXXIV (1971),213·220; De Vries, ELectoraat en elite,
16-20.
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In 1896 wordt in de nieuwe Kieswet-Van Houten onder andere de cen-
sus verlaagd, een uitbreiding van examenkiezers en de leeftijd waarop
mannen mogen stemmen verhoogd naar 25 jaar en ouder. Dit leidt tot
een ruime verdubbeling van het aantal stemmen in 1897. Voor 1901
kunnen we weer een vergelijking trekken met landelijke gegevens. In dat
jaar heeft 11 ,8% van de totale bevolking en 51,8% van de mannelijke
bevolking van 25 jaar en ouder kiesrecht. In Tilburg heeft 9,12% van de
totale bevolking kiesrecht, geextrapoleerd betekent het dat ongeveer
40% van de mannelijke bevolking van 25 jaar en ouder kiesrecht heeft.

Tabel14: Aantal kiezers gemeente Tilburg 1887-1902

Jaar Gemeenteraad Tweede Kamer
absoluut % vd absoluut % vd

Tilb. Tilb.
bevel- bevol-
king king

1887 1556 4,79 984 3,03

1888 geen opg. geen opg.
1889 1933 5,70 1935 5,70
1890 geen opg. geen opg.
1891 1639 4,69 1639 4,69
1892 geen opg. geen opg.
1893 geen opg. geen opg.
1894 geen opg. geen opg.
1895 geen opg geen opg.
1896 1498 3,99 1498 3,99
1897 2757 7,14 3434 8.90
1898 geen opg. geen opg.
1899 3077 7,57 3503 8,62
1900 geen opg. geen opg.
1901 3512 8,30 3861 9,12
1902 3564 8,19 4178 9,60

Bron: Verslagen gemeente Tilburg, 1887-1903

Afsluitend kunnen we stellen dat vanaf 1900 naast de ondernemers,
de vrije beroepsbeoefenaren en het toezichthoudend en administratief
person eel ongeveer een kwart van de volwassen mannelijke arbeiders
mag stemmen.
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In hoeverre hebben de socialistische politieke partijen nu gebruik ge-
maakt van de uitbreidingen van het kiesrecht? De positie van de Socia-
listenbond afdeling Tilburg met be trekking tot de verkiezingen is uiterst
moeilijk geweest. Op landelijk niveau ziet de Socialistenbond geen nut in
parlementaire activiteiten. De afdeling laat zich pas voor het eerst in
1897 voorzichtig positief uit over de mogelijkheden van parlementaire
actie.156 Tot het stellen van kandidaten op lokaal of landelijk niveau zou
de afdeling niet komen. Met de oprichting van de SDAP-afdeling in 1900
is de weg vrij om deel te nemen aan de verkiezingen. Tot kandidaatstel-
ling van SDAP-ers voor de gemeenteraad in deze periode komt het nog
niet. WeI stelt in 1901 lA. Bergmeijer zich voor de SDAP kandidaat in
het kiesdistrict Tilburg voor de Tweede Kamer (zie volgende subpara-
graaf).

d. De kandidaatstellingen en uitslagen van de verkiezingen

Voor de gemeenteraad vinden in 1887 verkiezingen plaats voor acht
zetels. In de eerste ronde worden er zes rechtstreeks gekozen. Het zijn
zes fabrikanten van wie vijf uit de textieL Bij de herstemming voor de
twee zetels verliest A. Arts, democratische katholiek en hoofdredacteur
van de Nieuwe Tilburgsche Courant, beide malen van textielfabrikan-
ten.157 In hetzelfde jaar wordt een aftredend lid voor Noord-Brabant in
de Tweede Kamer, mr. B.M. Bahlmann, herkozen. Dit conservatief-ka-
tholiek Kamerlid behaalt in Tilburg het merendeel der stemmen, de
vooruitstrevende Schaepman krijgt slechts een enkele stem.158 De ver-
kiezingen in 1887 geven een goed beeld van de politieke elite: op lokaal
niveau zien we vooral textielfabrikanten en ze hebben een geestverwant
op landelijk niveau. Dit heeld wijzigt zich de komende jaren nauwelijks.

Begin 1896 voltrekt zich een eerste verandering. Door het overlijden
van enige textielfabrikanten zijn verkiezingen nodig voor twee raadsze-
tels. A. Arts, geestverwant van Schaepman, stelt zich opnieuw kandidaat
en wordt verkozen. Hij kan echter zijn raadszetel niet onmiddellijk inne-
men, omdat door zijn zouaaf-verleden zijn Nederlanderschap wordt be-

156) Vliegen, a.w., I, 227-229; Harmsen, Historisch.overzicht van socialisme en arbeidersbe-
weging in Nederland, 29-30.
157) Nieuwe Tilburgsche Courant, 8,15 en 29 juli 1887.
158) Nieuwe Tilburgsche Courant, 11 september 1887. De provinciale kiesvereniging Noord-
Brabant verlangde van aI haar kandidaten, dat ze tegenstanders van het mod erne liberalisme
waren. Bornewasser, t.a.p., 197 en 207. Volgens mij leverde deze eis behoudende Kamerle-
den op, die ook weinig oog had den voor de beweging onder de arbeiders.
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twist.159 Hij dient een bezwaarschrift in bij de gemeenteraad, die uitein-
delijk gedwongen wordt hem als lid te accepteren.I''? De eenheid van de
politieke elite is verbroken.

De oprichting van de R.K. Burger- en Werklieden- Kiesvereeniging in
het begin van 1897 en de forse uitbreiding van het aantal kiezers leidt tot
verdere verschuiving van de machtsverhouding binnen de gevestigde
groepen. De eerste confrontatie tussen de twee katholieke kiesverenigin-
gen vindt plaats bij het aanbevelen van een kandidaat voor de Tweede
Kamerverkiezing in 1897, door het periodieke aftreden van mr. B.M.
Bahlmann. Vande twee kandidaten, Bahlmann en Arts, beveelt het
bestuur van de R.c. Kiesvereeniging de eerstgenoemde aan.

De binding van de politieke elite met de hoogste kerkelijke leider in Til-
burg wordt bevestigd door de openlijke steun van de deken Smits aan
Bahlmann. Indirect kritiseert de deken in zijn advies Arts: "Mr. Bahl-
mann beweegt zich niet in speculation om daardoor de mindere standen
over te halen" .161 De RK. Burger- en Werklieden-Kiesvereeniging is
verbolgen over het stemadvies van de R.c. Kiesvereeniging. Ze verwijten
de houding van de conservatieve Bahlmann bij de stemming over de uit-
breiding van het kiesrecht. Hij behoort tot de 10 van de 25 katholieke
Kamerleden die tegen stemden. Bij acclamatie wordt Arts als kandidaat
gekozen, als de man" die meer de belangen van de werkman wilde voor-
staan" .162

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezing voor het kiesdistrict Til-
burg geeft als winnaar Bahlmann. Doch bij bestudering van de uitslag
blijkt dat Bahlmann zijn verkiezingsoverwinning vooral behaald heeft
dankzij de omliggende dorpen. In Tilburg behaalt Arts 1513 stemmen
tegen Bahlmann 1362 stemmen.P"

Door het overlijden van J.F. Jansen, burgemeester van Tilburg en
sinds 1898 ook lid van de Tweede Kamer, ontstaat in november 1901
een tussentijdse vacature voor het kiesdistrict Tilburg. Het levert een
nieuwe krachtmeting op tussen de gevestigde groepen. De SDAP doet
voor het eerst bescheiden mee. In eerste instantie schuift de politieke eli-
te de textielfabrikant Jules de Beer, de oudste firmant van Wed. J.B. de
Beer en Zonen, naar voren. Ze vindt het hard nodig, dat Tilburg door een

159) In een terugblik schreef Arts hierover: Nieuwe Tilburgsche Courant, 6 april 1916; zie
over zijn zouaaf-verleden de korte biografie in: Peeters, a.w., 6.
160) Verslaggemeente Tilburg over 1916, II.
161) Nieuue Tilburgsche Courant, 27 mei 1897.
162) Nieuioe Tilburgsche Courant, 3 juni 1897.
163) Verslaggemeente Tilburgover 1897,13-14.
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industrieel wordt vertegenwoordigd.J''" De Beer wenst echter geen kan-
didatuur te aanvaarden. Vervolgens wordt Aug. van Waesberghe naar
voren geschoven. Hij is raadslid, directeur van een bank en heeft ver-
wantschapsrelaties met diverse textielfabrikanten.l= In de campagne
worden zijn maatschappelijke functies binnen de Vereeniging Hulp in
Nood en het Tilburgsch RK Ziekenfonds breed uitgemeten. Verder
wordt hij aanbevolen door A. Mutsaers, meesterknecht op een textielfa-
briek en president van de RK Cildenbond.lv" Het lijkt erop dat de poli-
tieke elite deze figuur naar voren heeft geschoven, die door zijn achter-
grond tot hen behoort maar ook sociaal-voelend is, om concurrentie te
kunnen bieden tegen A. Arts. Deze laat zich als kandidaat afficheren:

"In het belang der vertegenwoordiging van alle standen del' Maat-
schappij, der eenheid in onze stad, van het bevestigen der actie te-
gen het voortwoekerende socialisme" .67

Op 3 december vindt de eerste stemming plaats. In Tilburg behaalt A.
Arts 1518 sternmen, A. van Waesberghe 1205 stemmen, mr. A. Baron
Sloet tot Everlo 258 stemmen en J.A. Bergmeijer 83 stemmen.P" Er
voIgt op 12 december een herstemming tussen Arts en Van Waesberghe.
Arts wint met een verschil van 77 stemmenP69 Zijn overwinning is moge-
lijk mede te danken aan de SDAP-kiezers van de eerste stemming.

§ 9. Samenvatting en conclusies

Een belangrijke machtsbron voor het tegenhouden van nieuwe sociale
bewegingen is sociale druk en controle uitoefenen op lokaalhouders.

V66r 1894 worden door de buitenstaanders openbare vergaderingen
aangekondigd, maar nauwelijks gehouden. Tussen 1894 en 1898 slagen
de buitenstaanders er driemaal in, voor korte tijd, een eigen zaal te be-
machtigen, waardoor ze hun opvattingen via open bare vergaderingen
kunnen verspreiden. Er komen bekende sprekers, wat als een uiting van
de goede landelijke contacten gezien kan worden. De laatste maal dat de
buitenstaanders een zaal bemachtigen, is te danken aan de sterkte van de
lokale beweging. Doch de elite slaagt erin om ook deze mogelijkheid tot

164) Tilburgsche Courant, 17 november 1901.
165) Willemen, a.w., 43 en 63.
166) Tilburgsche Courant, 21 november 1901.
167) Idem.
168) Verslaggemeente Tilburgover 1901, 12.
169) Marion, Statistiek der Tweede Kameruerkiezingen. over dejaren 1901, 1905, 1909, 1913.
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vergaderen ongedaan te maken. De soeiale eontrole van de elite had
doorbroken kunnen worden, indien er binnen de lokale beweging kapi-
taalkraehtige figuren waren geweest of financiele steun van de landelijke
Soeialistenbond was gekomen.
Noeh het een, noeh het ander was het geval. De situatie verandert pas

na de opriehting van een afdeling van de SDAP. Met vermoedelijk de fi-
nanciele steun van partijgenoot Van Kol en de inzet van vele buitenstaan-
ders kan in 1901 het Volksgebouw geopend worden. Voor de verdere
ontwikkeling van de SDAP en andere organisaties van de buitenstaan-
ders is dat gebouw van grote betekenis. Soeiale eontrole en druk op 10-
kaalhouders van de elite om geen zaal aan de soeialisten te verhuren be-
hoort tot het verleden.
De aanhang van de socialisten blijft beperkt tot een groepje arbeiders

van de Werkplaats en verder een enkele ambaehtsman en rijksambte-
naar. Naar sehatting spreken we over tien it twintig personen, met ver-
moedelijk een uitsehieter naar boven omstreeks 1897. Er zijn geen aan-
wijzingen dat de soeialistisehe arbeiders van de Werkplaats bewust toe-
nadering hebben gezoeht tot de Tilburgse textielarbeiders. Pogingen om
hen te bereiken via oproepen in Recht voor Allen, De Volkstribuun en De
Fakkel hebben geen resultaat. De noodzaak om steun en een brede aan-
hang te verwerven was niet direkt aanwezig. Aan de verkiezingen deden
ze toch niet mee. Ook de onderlinge twisten in de Socialistenbond heeft
een negatief effekt gehad op de ontwikkeling van de buitenstaanders.
Vanaf 1898 tot 1900 is er sprake van stagnatie. Positief in deze periode
is dat men voor berichtgeving gebruik kan maken van Recht voor Allen.
Na de oprichting van de SDAP-afdeling komt er weer beweging. Het

kost echter tijd om een goede relatie op te bouwen met het partijbestuur.
Dit wil wel iets doen voor 'Tilburg', maar het heeft geen hoge prioriteit.
Uiteindelijk zal het partijbestuur steun verlenen bij het realiseren van het
Volksgebouw en de uitgave van De Fa.kkel mede mogelijk maken.

De politieke elite, gedomineerd door textielfabrikanten, is een sterke
eenheid. Met de uitbreiding van het kiesrecht in 1896 wordt hun positie
door enige katholieke middenstanders en katholieke arbeiders van de
Werkplaats ter discussie gesteld. Dat wil zeggen van die zijde wordt twee
maal een kiesvereniging opgericht om een plaats in de lokale politiek te
verwerven. Beide keren loopt het op niets uit. In deze periode blijft de
politieke elite zeer homogeen van karakter. Alleen Arts, hoofdredacteur
van de Nieuwe Tilburgsche Courant, moet men naast zich dulden. Zijn
overwinning tijdens de Tweede Kamerverkiezing in 1901 kan als een sig-
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naal van een belangrijk deel van het kiezersvolk in Tilburg aan de politie-
ke elite gezien worden.
Met de kandidatuur van Arts was het voor katholieke arbeiders moge-

lijk geworden om binnen katholieke kring voor hun belangen een verte-
genwoordiger te kiezen. Het is niet nodig om voor hun politieke belangen
zich bij een socialistische partij aan te sluiten of op die partij te stemmen.

Voor de socialisten kan de situatie aan het einde van deze periode als
volgt getypeerd worden:
- de afdeling Tilburg van de SDAP is klein, maar groeit; ze is homogeen
van samenstelling; en de relatie met de verwante landelijke organisatie is
redelijk te noemen;
- ze beschikken over een eigen gebouw om te vergaderen;
- met De Fakkel hebben zij een blad om hun opvattingen te versprei-
den, leden te werven en tot acties op te roepen.
Er is sprake van een goede uitgangspositie van de socialisten om de

volgende jaren eventuele tegenslagen op te vangen en Ieden en kiezers te
werven.
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HOOFDSTUK IV

VORMING VANVAKORGANISATIES

§ 1. Inleiding

De arbeiders van de Werkplaats organiseren zich als eerste. Zij richten
in 1891 een afdeling op van de Nederlandsche Bond van Spoorwegper-
soneel Steeds Voorwaarts (SV). Als reactie wordt enige jaren later een af-
deling van de Anti-Sociaal-Dernocratischen Bond Recht en Plicht opge-
richt. Ontwikkelingen op landelijk niveau leiden in 1897 tot opheffing
van Steeds Voorwaarts. In Tilburg gaat men zich hergroeperen. Een aan-
tal oud-leden van Steeds Voorwaarts sluit zich aan bij de Nederlandsche
Vereeniging van Spoorwegambtenaren en anderen rich ten de coopera-
tieve vereniging Ons Belang op. In 1900 vindt een samensmelting plaats
van ambtenaren en arbeiders door de oprichting van een afdeling van de
Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel (NY).
Binnen de textiel doen zich tegenovergestelde ontwikkelingen voor.

Aan het einde van 1896 wordt een afdeling van de Algemeene Neder-
landsche Wevers- en Spinnersbond (ANWS) opgericht. Dat leidt een
marginaal bestaan en verdwijnt weer na een jaar. Het stichten van een af-
deling van de ANWS is een reactie geweest op de eerder opgerichte R.K.
Weversbond. Vanaf 1902 begint de Algemeene Nederlandsche Bond
van Textielarbeiders, de opvolger van de ANWS, weer actie te onderne-
men om een afdeling van de grond te krijgen. Ten slotte moet vermeld
worden dat de beweging onder de arbeiders ertoe leidt dat ook de fabri-
kanten zich organiseren.

Voor de elite in Tilburg zijn de buitenstaanders geen serieus probleem.
Zo lang zij zich vooral beperken tot de Werkplaats heeft dat geen noe-
menswaardig effect op de verhoudingen in Tilburg. Van groter belang is
hoe de elite moet reageren op de encycliek Rerum Novarum van paus
Leo XIII, waarin een oproep tot verenigen van arbeiders wordt gedaan.
De geestelijkheid aarzelt met het nemen van initiatief. Voor de fabrikant-
en hoeft het niet. Is de enclycliek wel voor hier bedoeld, vraagt de elite
zich af. De hoofdredacteur van de Nieuwe Tilburgsche Courant A. Arts
denkt daar anders over. Hij volgt de oproep van de paus op en steunt ini-
tiatieven bij de timmerlieden en de textielarbeiders. Het oprichten van
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katholieke vakorganisaties in de textiellevert spanningen op tussen Arts,
de geestelijkheid, de fabrikanten en de arbeiders.

§ 2. Arbeiders van de Werkplaats

a. 'Steeds Voorwaarts': oprichting, ontwikkeling en opheffing

In 1889 wordt op nationaal niveau de Vereeniging van Spoorwegper-
soneel Steeds Voorwaarts opgericht. 1 De plannen worden ontvouwd in
Recht voor Allen, waarmee de vereniging tevens haar verwantschap met
de socialisten te kennen geeft.2 Na een jaar heeft ze landelijk 800 leden
en komt ze met het bondsorgaan De Seingever uit. 3 Of er op dat moment
alleden in Tilburg zijn, is onbekend. De afdelingen opereren, zeker in
het begin, geheim.
De vereniging handelt heel voorzichtig. Ze probeert via publiciteit en

protesten verbeteringen in de werkomstandigheden te bereiken. Zeer be-
kend wordt haar 'Grievencahier', nit 1891, waarin verslag wordt gedaan
van de misstanden bij de spoorwegen." Over de problemen worden
openbare vergaderingen belegd, waarbij Steeds Voorwaarts de steun
verwacht van afdelingen van de SDB en de Bond voor Algemeen Kies- en
Stemrecht.f Zo'n oproep bevestigt overigens de nauwe samenhang tus-
sen de strijd voor kiesrecht, de SDB en neutrale vakverenigingen in het
begin van de jaren negentig.
Voor Tilburg en enige andere plaatsen in Noord-Brabant worden open-

bare vergaderingen aangekondigd.? De vergaderingen zijn geen succes.
Het gebeuren is echter van belang, omdat het de eerste keer is dat Til-
burg in verband met Steeds Voorwaarts wordt genoemd.
Gezien de geheimhouding in die tijd is het mi vrijwel niet meer te ach-

terhalen of er op dat moment al een afdeling bestond. Jaren later lezen
we in een artikel dat er omstreeks 1891 een afdeling van Steeds Voor-

I) Oorspronkelijk wordt de vereniging aangeduid als S.V., later als S.V. met onderschrift
Spoorwegvereeniging. Volgens Vliegen betekenden de letters S.V. aanvankelijk Spoorwegve-
reeniging, later echter Steeds Voorwaarts. Ruter, De Spoorwegstakingen van 1903, 204.
2) Over de betekenis van Recht voor Allen in het oprichtingsjaar van Steeds Voorwaarts zie:
Vliegen, De dageraad der volksbevrijding, II, 98-99; Braambeek, Van lichten en schiften,
80-85.
:1) De Seingever,.l januari 1890.
~) Ruter, a.w., 206.
5) Recht voor Allen, 4/5 juli 1891.
6) Recht voor Allen, 11/12juli 1891.
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waarts moet zijn opgericht. 7 In de zomer van 1891 is reeds een her-
nieuwde activiteit van spoorwegarbeiders voor het kiesrecht geconsta-
teerd. Gezien deze gegevens is het waarschijnlijk dat in de tweede helft
van 1891 een afdeling van Steeds Voorwaarts is opgericht. Een van de
oprichters is G. Gerdingh geweest.f
Steeds Voorwaarts mag in deze jaren niet alleen gezien worden als een

vakorganisatie. Het is een vereniging van spoorwegarbeiders die zich zo-
weI met vakbelangen als politiek bezighoudt. Het wordt verwoord in het
eerste artikel van het reglement uit januari 1892:

"De Nederlandsche Bond van Spoorwegpersoneel stelt zich ten
doel het verbeteren der vaktoestanden doch is zich bewust dat deze
in het nauwste verband staan met de maatschappelijke hervorming
door opheffing van het privaatbezit". 9

Aangezien het socialisme zich vrijwel beperkt tot de Werkplaats van de
spoorwegen, maakt de aanwezigheid van Steeds Voorwaarts met hun
dubbele doelstelling een afdeling van de SDB in Tilburgtoen overbodig.
Steeds Voorwaarts blijft de eerste jaren na de oprichting in ledental

groeien. In 1893 stijgt ze landelijk tot 4790 leden. Hoe het de afdeling
Tilburg vergaat indeze jaren, is moeilijk te beoordelen. Over propaganda
en vergaderingen in de jaren 1892-1893 is vrijwel niets terug te vinden.
Dat moet voor een deel te wijten zijn aan de slechte contacten met de re-
dacteur van De Seingever. Een aanwijzing geeft een berichtje uit 1893:
"Secretaris Md. Tilburg - Alles wordt geplaatst, tenzij ongeschikt en dan
geef ik daar kennis van in de brievenbus. Ik heb uwe stukjes zeker niet
ontvangen. Zendt ze voortaan direct aan mijn adres'L'?
Helaas ontbreekt zo bijvoorbeeld ook de reactie van de afdeling op de

veranderingen die zich binnen Steeds Voorwaarts voltrekken. Het gaat
met name om de discussies over de vraag of men socialistische of algeme-

7) In een artikel over de betekenis van Cerdingh, lezen we in De Fakkel van 29 augustus
1903: "Vijftien jaar geleden richtte hij met eenige anderen den Bond voor Algemeen Kies-
recht op. eenige jaren later de spoorwegvereeniging Steeds Voorwaarts". Het vaststellen van
een meer exacte datum wordt hemoeilijkt door het onthreken van nummers van De Seingever
tussen 1 mei 1890 en 1 augustus 1891.
8) De Fakkel, 29 augu tus 1903.
9) Recht voor Allen, 2/3 januari 1892.
10) De Seingeuer. 10 augustus 1893. Hoofdredacteur van De Seingever is op dat moment
F.P. Oudens. Behalve in het blad vinden we over het jaar 1893 ook vrijwel niets over propa-
ganda in Noord-Brahant in de briefwisseling van Oudens met SV-leden. lISC, archief Steeds
Voorwaarts, brieven van F.P. Oudens in 1893.
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ne vakorganisaties moet opzetten.l ' Eind 1892 neemt de SDB, waarbij
Steeds Voorwaarts op dat moment is aangesloten, als officieel standpunt
in, dat men zich moet inzetten voor algemene bonden.F Een eerste stap
is de oprichting van het Nationaal Arbeids Secretariaat in 1893, waarbij
aile vakorganisaties (en politieke arbeidersverenigingen) zich kunnen
aansluiten. Feitelijk betekent dit het begin van de scheiding tussen
politieke- en vakbelangen.P Binnen de Tilburgse verhoudingen ver-
klaart het dat pas toen, einde 1893 - begin 1894, overgegaan wordt tot
de oprichting van een afdeling van de SDB.
Vanaf 1894 verschijnen er berichten over de SV-afdeling Tilburg, zo-

dat we weer in staat zijn de ontwikkelingen te volgen. In de eerste maan-
den van dat jaar belegt de afdeling een tweetal openbare vergaderingen,
waarin Van Kol als spreker optreedt. H. van Kol, geboren te Eindhoven,
had aan de spoorwegen in Nederlands-Indie gewerkt en was in 1892 met
pensioen teruggekomen. 14 Niet lang daarna stelt hij zich beschikbaar voor
het houden van propaganda voor Steeds Voorwaarts, welk voorstel door
het hoofdbestuur wordt aanvaard. 15 De vergaderingen met Van Kollaten
zien hoe moeilijk de scheiding tussen vakorganisatie en politiek valt te rna-
ken. In de eerste openbare vergadering gaat het eerste gedeelte van zijn
rede over het belang van een spoorwegvereniging.I'' Het tweede gedeelte
heeft echter een meer politieke inhoud. Het is een uiteenzetting over wat
de socialisten willen. 17

Het hoofdbestuur maakt kenbaar dat het bezwaren heeft tegen zijn po-
litieke stellingname in spreekbeurten. Van Kol begrijpt het niet en schrijft
aan hen:

"Ik bespeur dat U het in mij afkeurt dat ik ook den politieken strijd
verdedig. Dit is wei vreemd voor het Bestuur van een Vereeniging,
die korter arbeidsduur, zondagsrust, enz. enz. wilt verkrijgen. Acht

II) Frieswijk, Rulers spoorwegstakingen nabeschouwd, in [aarboek voor de geschiedenis van
socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1979, 296-297.
12) Frieswijk, t.a.p., 297.
13) Van der Meer, Op zoek naar een duurzame verbintenis, in Tijdschrift voor sociale geschie-
denis, VB (1981) 23,194. In 1896 komt een volledige scheiding tot stand als de SDB en de
SDAP niet langer lid van het NAS mogen zijn.
II) Vliegen, a.w., n, 377-39l.
15) IISC, archief Steeds Voorwaarts, brieven van Van Ko! aan het hoofdbestuur, 11 april en
24 april 1893.
16) De Volkstnbuun; 13 januari 1984; De Seingever 16 januari 1894.
17) De Yolkstribuun; 13 januari 1894.
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u mijn optreden in vergaderingen der S.V. minder gewenscht, dan
gelieve zulks liefst keerende mede te deelen" .18

Een paar dagen voordat hij deze brief schrijft is hij nog opgetreden in Til-
burg. Dit afdeling de openbare vergadering belegd in samenwerking met
de SDB-afdeling.19 Van Kol spreekt over de mogelijkheid van samen-
gaan van christendom en socialisme.I'' Zich neutraal opstellen tegenover
politiek en godsdienst en politiek en vakorganisatie scheiden, blijkt nog
steeds moeilijk te zijn. Binnen Steeds Voorwaarts is men er nog niet uit,
gezien de discussies in 1895 en 1896. De strijd gaat tussen twee strornin-
gen: de een voor en de ander tegen politieke actie.21 De anti-parlemen-
taire actie wint de strijd.22 Het besluit valt om het socialistische karakter
van Steeds Voorwaarts op te heffen en de vereniging toegankelijk te ma-
ken voor "iedere spoorwegman, onverschillig van welke politieke of so-
ciale overtuiging" .23
Het beoogde doel wordt niet bereikt. De socialistische afkomst blijft

een rem op het werven van nieuwe leden en een deel van de socialistische
arbeiders van de Werkplaats zegt hun lidmaatschap op vanwege het neu-
trale karakter. Van 4690 leden in 1893, is ze in 1895 geslonken tot 2200
leden.v" De sterke vermindering van het aantalleden heeft negatieve ge-
volgen voor de propaganda in het Zuiden.25 Het zou gefinancierd moeten
worden uit bijdragen van de leden voor 'een algemene strijdpenning'. De
ondersteuning vanuit het land komt door de inkrimping van het ledental
en de interne twisten niet van de grond. Steeds Voorwaarts gaat door met
pogingen zich om te vormen tot wat ze zelf noemt "een echte vakvereeni-
ging met hogere contributie e.d. "26 In dat kader belegt de afdeling Tilburg
in de zomer van 1896 een huishoudelijke vergadering om over de reorgani-
satie van de bond te praten.27 In het bondsorgaan verschijnt geen verslag

18) lISC, archief Steeds Voorwaarts, brief van Van Kol aan het hoofdbestuur, 14 maart
1894.
19) De Volkstribuun; 3 en 17 maart 1894.
20) De Yolkstribuun, 17 maart 1894; Vliegen, a.w., II, 381.
21) Een terugblik, 26.
22) A.w., 27; Vliegen, Die onze kracht ontwaken deed, I,486.
23) Idem.
24) Ruter, a.w., 206-207.
25) De Seingever, 1 oktober 1895.
26) lISC, archiefSteeds Voorwaarts, brief van PJ. van der Wallen aan het hoofdbestuur. 2
juli 1896.
27) De Seingever, 16 mei 1896.
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van de vergadering, waardoor het stand punt van de afdeling onbekend
blijft, Uit het actieve verenigingsleven kunnen we afleiden dat ze het eens
is met de ingeslagen weg om zich neutraal ten opzichte van politiek en
godsdienst op te stellen. Voor de buitenstaanders wordt het nu gemakke-
lijker katholieke en protestantse arbeiders van de Werkplaats te organi-
seren, die zichzelf niet socialist willen noemen. Er worden na de koers-
wijziging door de afdeling diverse vergaderingen gehouden en de belang-
stelling is goed te noemen. In het najaar zijn er openbare vergaderingen
met als sprekers Bergmeijer en Cornelissen.P''
Om een indruk te krijgen van de sterkte van de afdeling en waarover

men vergadert, volgt hier een deel van het verslag uit Recht voor Allen:
"Het was den vrienden te Tilburg gelukt een klein lokaal machtig te
worden, nogal tamelijk gelegen in het centrum van Tilburg (in de
Piusstraat) en de afdeeling del' spoorwegvereeniging Steeds Voor-
waarts had een vergadering georganiseerd. Het lokaaltje kon niet
meer dan een kleine tweehonderd menschen bevatten, maar het
was dan ook vol en drukkend warm. Cornelissen sprak er over ver-
eenigingen in het algemeen en over de noodzakelijkheid van orga-
nisatie voor de wevel'S en het spoorwegpersoneel in het bij-
zonder" .29

Drie zaken vallen op. Er is belangstelling van bijna 200 personen: de in-
houd van de rede beperkt zich tot de vakorganisatie; en het besef dat de
noodzaak tot verenigen niet ophoudt bij het spoor maar ook van belang is
voor de textielarbeiders in Tilburg.
Over de omvang van de SV in Tilburg en haar betekenis voor de arbei-

del's van de Werkplaats kunnen nog enige mededelingen gedaan wor-
den. Bij openbare vergaderingen zijn er in de jaren 1895-1896 gemid-
deld 150 a 200 aanwezigen. Een andere aanwijzing geeft het aantal
abonnees in 1898 op De Seingever, het vroegere orgaan van Steeds Voor-
waarts. Hoewel er weinig over Tilburg wordt geschreven, hebben nog al-
tijd 135 spoorwegmensen een abonnement.i''' We vermoeden dat de af-
deling Tilburg in de periode 1891-1897 gemiddeld 150 leden heeft ge-

28) "Op de openbare vergaderingen (van SV) spraken telkens mensen uit de algemene bewe-
ging: Gerhard, Dornela, Van Emmene , Cornelissen, Troelstra, Vliegen, Van Kol, enz. Na-
men van spoorwegmensen kwamen er niet voor". Braambeek, a.w., 87. Het bevestigt de nau-
we relatie tussen vakbeweging en politiek in de jaren negentig. Voor de vergaderingen: Recht
voor ALLen, 10/11 oktober 1896 en De Seingeuer, 1 december 1895.
29) Recht voor Allen, 10111 oktober 1896.
:10) Het is een gemiddelde van de aantallen genoemd in: De Seingeuer, 6 juli en 24 septem-
ber 1898 en 4 februari 1899.
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had. Dat wil zeggen dat van de 700 a 800 arbeiders op de Werkplaats er
circa 20% lid is geweest.
In 1894 worden bij de verkiezing van een commissie voor de aanstel-

ling van een apotheker alle kandidaten van Steeds Voorwaarts gekozen.
Van de tien kandidaten van Recht en Plicht (zie volgende subparagraaf)
krijgen er slechts twee voldoende stemmen.J' Bij de verkiezing in 1896
voor een comrnissaris van het Zieken- en Ondersteuningsfonds wordt een
populair lid van Steeds Voorwaarts gekozen.V
Op de Werkplaats is de afdeling van Steeds Voorwaarts de belangen-

behartiger van de arbeiders. Toch is de invloed van de afdeling beperkt.
De ingenieur-chef van de Werkplaats wenst geen klachten van de vakor-
ganisatie in ontvangst te nemen. Hij wil niets met deze van doen hebben,
deelt hij aan de bestuurders mee, zo lang niet het gehele personeel bij
Steeds Voorwaarts is aangesloten. 33

Helaas voor de afdeling, die redelijk draait, is Steeds Voorwaarts op
nationaal niveau een aflopende beweging. Ze beseft dat ook te laat. Wan-
neer Steeds Voorwaarts in 1897 wordt opgeheven komen de afdelingsle-
den in Tilburg in een vacuum terecht. 34 Waar moeten ze zich bij aan-
sluiten?

b. Recht en Plicht: een anti-sociaal-democratische bond en reacties van
de buitenstaanders

Eind november 1893 wordt LeUtrecht Recht en Plicht opgericht.V'
Een paar maanden later weet Recht voor Allen te berichten dat er te Til-
burg het voornemen bestaat tot het oprichten van de "anti-socialistische
Spoorwegbond Recht en Plicht" en dat een propagandatocht naar deze
stad gemaakt zal worden.I" Commentaar van de buitenstaanders: "Hoe
meer roe ring hoe beter". 37 Uit verschillende steden komen honderden
spoorwegarbeiders. In het lokaal van de Zouavenbroederschap wordt

'I I) De Volkstribuun, 19 december 1894 .
.32) Recht voor Allen. 25/26 januari 1896. In 1898 zal een cud-lid van SV worden verkozen.
Nieuioe Tilburgsche Courant. 14 januari 1898.
:1:1) Mededeling van H.J. Horsman in: Verslag der Staatscommissie 1903. no 27. 702.
11) Ruter, a.w., 211.
:15) Vooruit. 1 (1894) 13. Een algemene geschiedschrijving over Recht en Plicht ontbreekt
behoudens een korte schets van Hiiter, a.w., Z08-210.
36) Recht voor Allen, 13/14 februari 1892.
17) Idem..
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een vergadering gehouden, waar J. Platte een rede houdt. Aanwezig is
ook de oud-zouaaf en hoofdredacteur Arts van de Nieuwe Tilburgsche
Courant, die in zijn kolommen het oprichten van katholieke vakorganisa-
ties propageert. Een afdeling wordt opgericht. 38 In een feestrede voor de
pas opgerichte afdeling betoogt de priester A. Ariens dat strijd tegen het
socialisme strijd is tegen het ongeloof, tegen de omverwerping van de
maatschappij, en daarmee voor geloof, huisgezin en eigendom.v? De eli-
te is zeer ingenomen met de oprichting, als donateurs treden toe de
"E.E. Heeren geestelijken, het gemeentebestuur, voorname industriee-
len en particulieren" .40
Vier jaar later, mei 1898, zou de geestelijke adviseur Claudemans nog

eens terugblikken op de begintijd. Het socialisme had, volgens hem, zijn
zetel opgeslagen in de Werkplaats van de Staatsspoorwegen en door de
oprichting van Recht en Plicht werd toentertijd een dam opgeworpen te-
gen het voortwoekeren van het kwaad.t!
In het begin maakt de afdeling een snelle opgang onder de bezielende

leiding van J. Platte. Hij is ook zeer actief in de landelijke vereniging. Zijn
optreden roept vele reacties op en hij moet zich uit de leiding terugtrek-
ken. Hoofdkwestie is dat hij zich zonder patronage van de katholieke
geestelijkheid met verenigingsactiviteiten heeft beziggehouden. Een jaar
na oprichting leest men niets meer over hem in Vooruit, het orgaan van
Recht en Plicht.
Over het eerste jaar van de afdeling denken de buitenstaanders het

hunne: "lets hebben we ditjaar toch tot stand gebracht: De Spoorwegve-
reeniging Recht en Plicht" .42 Ze erkennen dat het ledental snel is ge-
groeid, maar er wordt direct aan toegevoegd dat het thans erg aan het
slinken is. In het eerste jaar van haar bestaan telt de afdeling 78 leden.
Ook is er nog een kanttekening bij de wisseling van presidenten van de
vereniging: "Nu heeft men binnen eenjaar drie presidenten gehad en de
vierde, een zekere Vromans heeft nu ook bedankt. Reden: hij wil goede
maatjes blijven met de ingenieur en de rneester". 43

Een van de belangrijkste besluiten van de afdeling in haar tweede vere-
nigingsjaar is het oprichten van een fanfarecorps.f" Op alle feesten van

33) Nieuue Tilburgsche Courant. 4 maar! 1894 en 14 mei 1896.
:19) Thelen, De R.K. Tilhurgse Gildenbond in Tilburg, VII (1989) 3, 82.
10) Nieuuie Tilburgsche Courant, 17 juni 1894.
II) Vooruit, 22 mei 1896.
12) De Yolkstribuun; 29 december 1894.
I~) Idem.
II) Vooruit. 1 (1895), 15 en 8 mei 1896.
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de landelijke vereniging Recht en Plicht zal deze fanfare voor de muzika-
le omlijsting gaan zorgen.
Het muziekcorps is volgens de buitenstaanders ook haar ondergang ge-

worden. De oprichting maakte noodzakelijk, dat niet-spoorwegmannen
in de vereniging kwamen, en aileen maar om Steeds Voorwaarts "al bla-
zende" te kunnen bestrijden.f'' Aan de toename van het ledental, in
1896 zijn er 156 leden, hoeft daarom ook weinig betekenis gehecht te
worden. AIle financiele middelen worden opgeslokt door benodigdheden
en de reizen. Ten slotte heeft het fanfarecorps zich in 1898 afgescheiden
zodat Recht en Plicht met weinig leden, enige niet betaalde instrumenten
en een grote schuld blijft zitten.t"

c. Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel (NY) ach-
tergronden en oprichting

Het verloop van enige bijeenkomsten illustreert goed de verschillende
karakters van de afdelingen van Steeds Voorwaarts en van de Nederland-
sche Vereeniging van Spoorwegambtenaren en hoe ze elkaar weten te
vinden in de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegperso-
neel (NY).
Op 7 januari 1894 is er een openbare vergadering van de afdeling Til-

burg van Steeds Voorwaarts. Van Kol treedt op als spreker. Hij behan-
delt twee onderwerpen: het belang van een spoorwegvereniging en wat
de socialisten willen. Een dronken kerel wordt uit- en een ruit wordt inge-
gooid tijdens de geslaagde vergadering.f"
Eind oktober 1895 is er een buitengewone vergadering van de afdeling

Tilburg der Nederlandsche Vereeniging van Spoorwegambtenaren, waar
de dames bij zijn uitgenodigd. De bijeenkomst gehouden in de bovenzaal
van de heer C. de Laat in het centrum van de stad (de Heuvel). Na ope-
ning van de vergadering door de president van de afdeling wordt een
keurig programma uitgevoerd, waarbij muziek en komische voordrach-
ten elkaar aangenaam afwisselen.t''
Op 16 maart 1901 wordt een gezellige bijeenkomst gehouden voor de

leden en hun vrouwen van de afdeling Tilburg van de Nederlandsche
Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel. Om acht uur is het bo-

15) Recht voorAllen. 5/6 februari 1898.
16) Idem.
H) De Volkstribuun: 13 januari 1894.
18) Nieuwe Tilburgsche Courant. 10 november 1895.
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venzaaltje van de heer De Laat geheel bezet. Om naast gezelligheid ook
te zorgen voor propaganda, is J .A. Bergmeijer uit Dordrecht uitgeno-
digd. Hij behandelt het onderwerp: de vrouw en het verenigingsleven.V

Over de achtergrond van de Nederlandsche Vereeniging van Spoorweg-
ambtenaren is nog niets geschreven. Het verslag van de vergadering van
1895 geeft al een karakterisering. Om de aansluiting van oud SV-leden
bij hen te begrijpen is het nodig om de ontwikkelingen te beschrijven tot
aan de oprichting van de NV in Tilhurg.
In de zomer van 1886 wordt de Nederlandsche Vereeniging van

Spoorwegambtenaren opgericht.t" De eerste jaren blijft ze beperkt tot
Amsterdam met een paar honderd leden, pas in 1892 stijgt het ledental
en treden verscheidene afdelingen toe.51 Met deze nieuwe leden neemt
het aantal toe in de vereniging, dat voelt voor omzetting tot vakvereni-
ging. Dat streven wordt versterkt als een aantal oud-leden van Steeds
Voorwaarts toetreden, die uit hun vereniging zijn vertrokken, to en deze
in 1895 voor parlementaire strijd had gekozen.52

Uiteindelijk Ieiden deze veranderingen tot het besluit in 1898 om de
vereniging open te stellen voor het gehele spoorwegpersoneel en haar
naam te veranderen in Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tram-
wegpersoneel.Y' Na de koninklijke goedkeuring van de statutenwijziging
in 1899, gaat ze officieel haar nieuwe naam voeren.P" In de tussenlig-
gende periode ziet men in de kolommen van De Spoorweg, het orgaan van
de vereniging, aanmeldingen van oud-leden van SV en het opzeggen van
het lidmaatschap door ambtenaren.

Hoe is het gegaan in Tilburg? Wanneer de eerste oud-leden van SV in
Tilburg zijn toegetreden tot de Vereeniging van Spoorwegambtenaren is
onbekend. Waarschijnlijk is in Tilburg door de gewijzigde koers op natio-
naal niveau de afdeling van de Vereeniging van Spoorwegambtenaren in
1898 opgeheven.P'' Begin januari 1899 zijn er in de stad nog 32leden,
rechtstreeks lid van de landelijke organisatie, het aantal neemt langzaam
aftot 24 leden op het eind van dat jaar.56 Een van de redenen voor het

19) Het orgaan der Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel(Het Orgaan),
11 april 190 l.
50) Harms, Wat de Nederlandsche Vereenigingvan Spoor- en Trampersoneel deed,S.
51) Van Braarnbeek, a.w., 68.
02) RUter, a.w., 21l.
53) Idem.
5~) De Spoonoeg, juni 1899.
55) Voor Tilburg vinden we in he! eerste nummer van jaargang IX alleen een vermelding van
de verspreide leden. De Spoonoeg, januari 1899.
56) De Spoorweg. januari 1899; Het Orgaan, 1 december 1899.
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opzeggen van leden kan de toetreding in februari van de socialist G.G.
Gerdingh zijn.57 Tilburg 'past' ook binnen de algemene tendens van de
daling van het led ental. 58
Door oud-leden van Steeds Voorwaarts wordt geaarzeld met het toetre-

den. Krijgt de NV het karakter van een gezelligheidsvereniging? Zijn de
nauwe relaties van de landelijke bestuurders van de NV met de SDAP
wel juist, gezien het neutrale karakter van de verenigingr+? Een aantal
spoorwegmensen in Tilburg vindt een tussenweg om aan elkaar te wen-
nen. Ambtenaren en werklieden richten tesamen de cooperatieve
verbruikers- en productievereeniging Ons Belang op. Bij de oprichting
melden zich 66 spoorwegmensen als lid.60 Hoewel niet veel bekend is
over deze vereniging, kan iets gezegd worden over haar karakter. Op een
feestdag van het Koningshuis wordt door hen de driekleur uitgestoken.P!
Het wijst op een gematigde instelling. De betekenis van Ons Belang moet
vooral gezien worden als een brugfunctie tussen oud-leden van Steeds
Voorwaarts, ambtenaren en arbeiders die zich neutraal willen organi-
sereno
Een laatste stap tot oprichting van een afdeling van de NVwordt geno-

men, als H.J. Horsman besluit om lid te worden. In januari 1900 wordt
besloten tot oprichting van een afdeling. Ze begint met 24 leden en Hors-
man wordt voorzitter. 62 Aanvankelijk verlaten nog enkele leden de vere-
niging, maar daarna zet zich een krachtig herstel in.63 Het volgt daarmee
de landelijke tendentie.P"
In het oprichtingsjaar stijgt het ledental tot 85, alleen de afdelingen van

Amsterdam, Utrecht en Maastricht zijn groter.65 In 1901 wordt een ver-
tegenwoordiger van de NV als commissaris van het Zieken- en On-
dersteuningsfonds gekozen.P? Een succes voor de afdeling is de verkie-
zing van H. J. Horsman in hetzelfde jaar, als lid van het hoofdbestuur.P?

57) De Spoonoeg, februari 1899.
58) Op 1 januari 1900 is het ledental gedaald van bijna 2300 in 1898 tot nog geen 1900 le-
den. RUter, a.io., 211 en Harms, a.w., 9.
59) Zie voor het gezelligheidskarakter bijvoorbeeld: Nieuwe Tilburgsche Courant, 21 mei
1893; voor de relatie NV-SDAP: Van Braambeek, a.w., 76.
60) Nieuwe Tilburgsche Courant, 30 januari 1898.
61) Recht ooor Allen, 4 september 1898.
62) Een exacte datum is niet vast te stellen. Elk jaar wordt in januari de opricht:i.nggevierd.
Zie voor het 10-jarig bestaan: De Eendracht, 28 januari 1910.
63) Het Orgaan; 1 mei 1900.
64) Idem.; Harms, a.w., 9.
65) Het Orgaan, 1 oktober 1900.
66) Verslag der Staatscommissie 1903, no 27, 705-706.
67) Het Orgaan, 13 juni 1901.
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Met Horsman is een verhinding gelegd tussen Tilhurg en de landelijke
vereniging. Dat hlijft tot 1903 gehandhaafd.

§ 3. Textielarbeiders

a. De Algemeene Nederlandsche Wevers- en Spinnershond

In maart 1896 verschijnt in Recht voor Allen, de volgende oproep:
"Arbeiders, en vooral gij weyers van Tilhurg, organiseert U tot een-
zelfde vakvereeniging die niet aan den leiband loopt der geestelijk-
heid zelf moet gij het hoofd in handen nemen. Uw maag vraagt im-
mers niet of gij gelooft of niet? Sluit U tevens aan hij de afdeling Til-
burg van den Socialistenhond. Geheimhouding is zoo nodig
verzekerd" .68

De oproep kwam van de Algemeene Nederlandsche Wevers- en Spin-
nershond (ANWS), waarbij zich in 1895 een aantallokale neutrale en so-
cialistische organisaties aangesloten hadden. Het hoofdkwartier was te
Enschede gevestigd en de vereniging was lid van het NAS.69
Reeds in 1895 had de ANWS geproheerd een vergadering in Tilhurg

te houden. Het was niet gelukt een lokaaltje te bemachtigen."? Na de
oprichting van de R.K. Wevershond in Tilhurg aan het einde van 1895
(zie volgende subparagraaf) had de ANWS zich tot hen gericht met het
verzoek zich aan te sluiten bij de landelijke algemene textielbond."! Ook
dat had geen resultaat opgeleverd. Het machteloos blijven van de katho-
lieke organisaties zou uiteindelijk positieve gevolgen hebben voor de
ANWS. Na de oproep in Recht voor Allen, kwam op het eind van 1896
een heweging op gang. Het hoofdhestuur van de ANWS belegde een
openhare vergadering. Ongeveer 300 textielarbeiders komen opdagen
en na afloop van de vergadering geven zich "een flink aantal personen"
op als lid voor een te stich ten afdeling.72 De sprekers benadrukken het
neutrale karakter van de ANWS en dat de hond zich noch in politieke,
noch in godsdienstige zaken zal mengen.P Eind 1896 is er een afdeling
opgericht. In Recht voor Allen verschijnen berichten over vergaderin-
gen. Als sprekers treden Luitjes, Cornelissen, Bergmeijer en Wollring

68) Recht voor Allen, 21/22 maar! 1897.
69) Van Duin e.a., De werkstakingbij 'Van Heek en Co' 13januari-16juni 1902, 35.
70) Nieuwe TiLburgscheCourant, 25 december 1896.
71) Idem.
72) Recht voor Allen, 24/25 december 1896.
73) Nieuwe TiLburgscheCourant, 25 december 1896.
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op. Het zijn figuren uit de socialistische beweging.?" De opkomst is soms
matig en er is vrees om overdag een vergadering bij te wonen.P Af en toe
is er behoorlijke opkomst zoals bij de in Tilburg bekende Bergmeijer,
waarnaar ongeveer 100 personen komen luisteren.??
Met de oprichting van de ANWS moeten de textielfabrikanten zich op-

nieuw beraden over hun positie. Na de oprichting van de katholieke vak-
organisaties, de R.K. Weversbond en het St. Paulusgilde, is er een com-
missie van industrielen benoemd, die met hen zal moeten onderhande-
len. Dat loopt op niets uit, omdat de commissie geen formele achterban
heeft. Eind december 1896 krijgt de commissie de opdracht om een ver-
eniging op te richten. In februari worden de textielfabrikanten uitgeno-
digd voor de oprichtingsvergadering.i" Op 1 maart 1897 wordt officieel
de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen Stoffen (de Fa-
brikantenbond) opgericht. 78 Lid kunnen worden de fabrikanten die
minstens tien arbeiders boven de zestien jaar in vaste dienst hebben. El-
ke firma krijgt een stem. De dagelijkse gang van zaken wordt in handen
gelegd van een uit zeven personen bestaand bestuur. 79 De vereniging
heeft een neutraal karakter. Ondanks haar eigen neutraliteit wordt in de
statuten de volgende bepaling opgenomen:

" ... het zoveel mogelijk samenwerken met R.K. en Christelijke vak-
vereenigingen om door gemeenschappelijke bevordering van den
bloei der industrie de belangen van werkgevers en werknemers te
kunnen behartigen". 80

De ANWS wordt op deze manier als belangenbehartiger uitgesloten. Hoe
de Fabrikantenbond over de betekenis van de ANWS en socialistische
organisaties in Tilburg denkt, wordt duidelijk in de discussie die er ge-
voerd werd rond een subsidieverzoek van de RK Tilburgse Gildenbond.
In februari 1896 was deze bond opgericht, waarvan de katholieke arbei-
del's lid waren via de vakgilden waarbij zij waren aangesloten.t'! De
geestelijke adviseur van de Gildenbond had de Fabrikantenbond ge-
vraagd een subsidie te verstrekken voor de bouw van een verenigingslo-
kaal. In de bestuursvergadering wordt het verzoek afgewezen, omdat een

74) Recht voor Allen, 617 maart, 10/11 april, 3/4 juli, 31 juli/I augustus 1897.
75) Recht voor Allen, 13/14 april 1897.
76) Recht voor Allen, 3/4 juli 1897.
77) BVS, Notulenboek van de bestuursvergaderingen (inv. nr. 249), 22 december 1896.
78) Nieuwe Tilburgsche Courant, 11 april] 897.
79) BVS, Notulenboek van de algemene bestuursvergaderingen (inv. nr. 290). 22 februari
1897.
80) Stauuen. van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten. van Wollen Steffen: 5.
81) Thelen, t.a.p., 84-87.
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dergelijk lokaal de ontwikkelingvan de arbeidersbeweging te snel zou be-
vorderen. Aileen de fabrikant Ph. Donders heeft zijn twijfels over het
besluit. Men kan, volgens hem, beter de katholiekearbeidersbeweging
steunen, zodat het socialisme minder kansen krijgt. De andere
bestuursleden zijn van mening dat van het socialisme in Tilburg niets te
duchten valt.82 In de algemene vergadering van de Fabrikantenbond
wordt de motie van het bestuur, afwijzingvan het subsidieverzoek, nog-
maals besproken. Het lid B. Strater geeft te kennen niet eens te zijn met
het bestuur. De Fabrikantenbond stelt zich met deze houding vijandig te-
genover de arbeiders op. Als gevolg daarvan, vreest hij, zuilen de arbei-
ders zich niet bij de katholieke maar bij de socialistische vakorganisaties
aansluiten. Tegenover hem verdedigt J. de Beer, firmant van Wed. J.B.
de Beer en Zonen, het voorstel van het bestuur met de woorden dat zo-
veel mogelijk het verenigingsleven bij de werkman tegengegaan moet
worden. Het bestuursvoorstel wordt aangenomen.P De discussie in de
Fabrikantenbond laat zien, dat ze in meerderheid geen gevaar duchten
van de socialistische organisaties.
De ANWS komt wel onder druk te staan van de geestelijkheid. Zij ziet

gevaar voor de Tilburgse textielarbeider. De geestelijke adviseur van de
katholieke textielbonden waarschuwt in toespraken steeds voor de ver-
derfelijkheid van de zogenaamde neutrale bonden. Ze worden volgens
hem door socialisten bestuurd, ofweI zijn ze doortrokken van een socia-
listische geest.84

Op nationaal niveau ontwikkelt de ANWS zich voorspoedig. Dat resul-
teert op 1 oktober 1897 in een eigen bondsorgaan. De grote druk waar-
onder de afdeling Tilburg is komen te staan, blijkt uit een artikeltje in het
eerste nummer. Het bericht over de geringe belangstelling en zelfs afkeer
van arb eiders voor de afdeling.85 Niet veellater moet de afdeling opge-
heven worden; de geestelijkheid heeft met haar bestrijding voorlopig sue-
ces gehad.86

82) BVS, Notulenboek van de bestuursvergadering (inv. nr. 249), 13 november 1897. Zie
ook over deze kwestie: Thelen, Lambert Poell (1872-1937) en de kaiholieke sociale beweging,
17.
83) BVS, Notulenboek van de algemene bestuursvergadering (inv. nr. 290), 10 december
1897.
84) Zie bijvoorbeeld he! verslag van zijn toespraak voor het St. Paulusgilde: Nieuwe Tilburg-
sche Courant, 7 oktober 1897.
85) De Textielarbeider, 1 oktober 1897.
86) De Textielarbeider, 17 september 1902. Hierin wordt melding gemaakt dat ongeveer vijf
jaar ervoor de afdeling Tilburg opgeheven moest worden. De exacte datum is niet meer vast te
stellen door het ontbreken van de nummers van De Textielarbeider tussen 1 oktober 1897 en
4 juli 1900.
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In 1900 verandert de ANWS haar naam in de Algemeene Nederland-
sche Bond van Textielarbeiders (ANBT), omdat zij zich wil openstellen
voor aile textielarbeiders.F Naast de ANBT bestaat al enige jaren een
andere vereniging voor textielarbeiders De Eendracht. Tijdens een sta-
king in Almelo is er de kiem voor gelegd.88 Een groep protestanten en
katholieken stappen daar uit Unitas, omdat deze zich wil neerleggen bij
een ontslag van stakers om een conflict te beeindigen.P? De opstelling
van Unitas bij deze staking is slechts de directe aanleiding, hun "belang-
rijkste grief is de invloed van de R.K. Geestelijkheid op de R.K. vakgil-
den en daardoor op Unitas'<.?" Na afloop van de staking wordt in 1898
de Algemeene Nederlandsche Bond van Textielarbeiders De Eendracht
opgericht met de katholiek Brinkhuis als voorzitter. Er komen afdelingen
in Enschede, Almelo, Hengelo en Oldenzaal.Y'

In december 1901 wordt op het congres van de ANBT het voorstel in-
gediend om te fuseren met De Eendracht. De meerderheid vindt echter
de tijd nog niet rijp. WeI hoopt men, dat het niet lang meer hoeft te du-
ren.92 Aan een integratie komen ze voorlopig niet toe door het uitbreken
van een werkstaking in januari bij Van Heek en Co. Het conflict, waar ge-
heel Enschede bij betrokken raakt, zal tot in de zomer voortduren.i"

Na afloop van de staking treedt een interne crisis bij de ANBT naar bui-
ten. Er zijn twee stromingen binnen de ANBT: een revolutionair-socialis-
tische, die door vakactie de bestaande maatschappij wil vernietigen en
een reformistisch-socialistische, zij wil de positie van de arbeider verbe-
ren onder andere door wetgeving binnen de bestaande maatschappij.?"
De strijd tussen deze twee strorningen wordt uiteindelijk gewonnen door
de reformisten.Y' De weg is nu vrij om te fuseren met De Eendracht. In
1903 vindt deze fusie plaats.

Het conflict in Enschede is voor de buitenstaanders in Tilburg een
mooie gelegenheid om zich voor het eerst tot de textielarbeiders te rich-
ten. Er wordt een 'Comite voor Enschede' gevormd, met als leden: W.
Diddens, Beerens en Hersmis als particulieren; L.A. Willems, lid van de

87) Van Durn e.a., a.w., 36.
88) A.w., 21-23 en 3l.
89) A.w.,3l.
90) A.w.,35-36.
91) Idem.
92) Verslag van het congres. Geciteerd bij Van Duin e.a., a.w., 47.
93) Idem.
94) Van Duin e.a., a.w., 36-37.
95) A.w., 47.
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Sigarenmakersbond; H. Horsman, lid van de SDAP; C. Mosenhouwer,
lid van de NV; L.J.c. Poppe, lid van de Kommiezenbond.f" De meerder-
heid van het comite bestaat uit buitenstaanders. Een vergadering wordt
uitgeschreven om steun te betuigen aan de Enschedese stakers. Diddens,
een jaar later voorzitter van St. Raphael?", leidt de vergadering, welke
volgens De Fakkel "zeer goed geslaagd" kan worden genoemd. Ruim
450 personen zijn aanwezig.98 Op het belang van een sterke vakorgani-
satie zal we! gewezen zijn.
Na afloop van de staking kunnen de bonden zich weer richten op ande-

re activiteiten zoals propaganda. De ANBT, welke vroeger onder haar
oude naam van Algemeene Nederlandsche Wevers- en Spinnersbond te
Tilburg een aanhang had, laat in haar orgaan De Textielarbeider een arti-
kel verschijnen over de toestand van de textielarbeiders in de stad en
doet een oproep om zich te verenigen. De Fakkel ondersteunt in een arti-
kel het voorstel.l'" Begin januari 1903 be!egt de ANBT een openbare
vergadering om zo tot oprichting van een afdeling te komen. In het ver-
slag over deze vergadering schrijft De Fakkel:

"De Tilburgsche Weyers schijnen het nut eener neutrale vereeni-
ging nog niet in te zien of zijn beangstigd te gaan luisteren naar een
spreker dezer verenigingen" .100

Aan het eind van de vergadering wordt beloofd om over een paar weken
nog eens terug te kornen.I''! Over deze poging is aileen bekend dat ze
moet zijn mislukt.l'"

b. Tilburgsche R.K. Weversbond

"Ik gebied U, broeders, dat gij u vereenigt" is een niet mis te verstane
uitspraak van paus Leo XIII. De encycliek Rerum Novarum, verschenen
op 15 mei 1891, riep de katholieken op aan de 'sociale kwestie' te wer-
ken. De eerste jaren na verschijning van de encycliek zal men tevergeefs
zoeken naar activiteiten van deken en pastoors in Tilburg om de gedach-
ten van de encycliek ingang te doen vinden. Deze rol wordt vervuld door
de oud-zouaaf Arts, die in zijn krant het verenigen op katholieke grond-

96) De Fakkel, 8 maart 1902.
97) Nieuwe Tilburgsche Courant, 6 april 1903.
98) De Fakkel, 1maart 1902.
99) De Textielarbeider, 17 september 1902; De Fakkel, 20 september 1902.
100) De Fakkel, 24 januari 1903.
101) Idem.
102) Het Volk, 22 mei 1906; De Fakkel, 21 november 1903.
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slag propageert. Voortdurend beroept hij zich op de encycliek en de
paus. De plaatselijke Zouavenbroederschap stelt haar lokaal beschikbaar
voor het oprichten van rooms katholieke arbeidersverenigingen, hetgeen
noodzakelijk is gezien de 'zaalafdrijvingen'. 103
Het zal duidelijk zijn dat in Tilburg het verenigen van katholieke arbei-

ders niet een van bovenaf opgelegde zaak is geweest. Naast de actieve on-
dersteuning van de zouaven hing het van spontane actie van de arbeiders
zelf af.
Bij de Werkplaats hebben we de zadelmaker J. Platte gezien als

oprichter van een anti-sociaal-democratische bond. Hij is ook degene ge-
weest, die begin 1895 de eerste vakvereniging op katholieke grondslag,
van de timmerlieden opricht. 104In het kort moet hier de verhouding tot
de katholieke geestelijkheid genoemd worden. Platte en de timmerlieden
benoemden als adviseur van de bond niet een geestelijke maar een 10-
kaalhouder.Y" Uit de opzet blijkt dat ze het niet nodig gevonden hebben
eerst met de geestelijkheid te overleggen. De aanpak van Platte zal pro-
blemen gaan geven bij de oprichting van de Tilburgsche R.K. Wevers-
bond.
November 1895 verschijnt in de Nieuwe Tilburgsche Courant een ad-

vertentie waarin aile katholieke weyers worden uitgenodigd voor een ver-
gadering, "ter definitieve oprichting van een Tilburgsche R.K. Wevers-
bond".106 De textielfabrikanten verbieden de weyers deze vergadering
bij te wonen en lid te worden van de bond, dit op straffe van ontslag.107
Er komen ruim vijfhonderd weyers opdagen! Platte houdt een toespraak,
omdat volgens hem, als een wever het woord gevoerd zou hebben, deze
ontslagen zou worden.l?" Hij heeft geruchten gehoord dat ook de geeste-
lijkheid tegen een dergelijke vereniging zou zijn. Hij kan het haast niet
geloven, "want zij zijn de bedienaars del' H. Kerk en krachtens hun ambt
zuIlen zij zich toch niet verzetten tegen de Pauselijke Encycliek Rerum
Novarum".109
Met deze woorden in gedachten geven, na de toespraak, 165 weyers

zich op als lid.110 Een week later volgt een tweede vergadering. Platte

103) Zie hierover een terugblik in: Nieuwe Tilburgsche Courant, 26 februari 1916.
104) Recht voor Allen, 8/9 juni 1895; Feestgids 1895-1955, 34.
105) Nieuuie Tilburgsche Courant, 9 juni 1895.
106) Nieusoe Tilburgsche Courant, 21 november 1895.
107) Thelen, t.a.p.; 86.
108) Nieuwe Tilburgsche Courant, 24 november 1895.
109) Idem.
110) Idem.
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houdt wederom een toespraak, waarin hij meedeelt de deken gesproken
te hebben. Volgens hem is deze er niet tegen, mits we ons voortaan op
een goed godsdienstig terrein begeven en ons Iangzaam organiseren. Het
ledental loopt op tot ruim 400 wevers.U! De geestelijkheid grijpt nu in.
Is het te snel gegaan of vooral tevee1 buiten haar om? In een advertentie
maakt ze bekend dat de "Bond van R.K. Wevers" is opgezet tegen het
advies van het geestelijk gezag in en ze waarschuwen de fahriekswerkers
tegen elke deelname aan deze bond.112 Deze handelwijze van de geeste-
lijkheid zullen de arbeiders nooit vergeten. Er is een blijvend wantrou-
wen jegens de geestelijkheid en samenhangend daarmee een gebrek aan
geloof in de kracht van de katholieke vakorganisatie.U'' Ondanks de af-
keuring kan de geestelijkheid, gezien het succes, deze bond niet meer
ontkennen. Er wordt orde op zaken gesteld, Aan de bemoeienis van Plat-
te wordt een einde gemaakt. Recht voor Allen schrijft, dat de geestelijk-
heid het heeft gewonnen: "zij heeft Platte er uitgedrongen, althans deze
heeft het bijltje erbij neergelegd" .114 Op de derde vergadering, 22 de-
cember 1895, is het niet meer Platte maar kapelaan Wolters die de we-
vers toespreekt. Hij wordt de geestelijk adviseur van het zich nu noemen-
de R.K. Weversgilde St. Severus, Hij probeert het geschokte vertrouwen
te herstellen door uit te Ieggen, dat het beslist niet de bedoeling was ge-
weest de wevers ongeorganiseerd te laten. Men had het te druk gehad
met het organiseren van de andere ambachtslieden. Men moest de
geestelijkheid zien als raadgevers die samen met het bestuur de belangen
zou behartigen. Ook voor de stoffelijke belangen van de weyers zou de
geestelijkheid zich inzetten.llS

In de zomer van 1896 volgt nog de oprichting van een katholieke bond
voor de uurwerkers, zoals spinners in de textiel. Ook van deze bond, het
St. PauIusgilde, wordt kapelaan Wolters adviseur.L'" Dat bij deze groep
nog nauwelijks sprake is van vakbondsbewustwording blijkt uit hun ver-
zoek aan de Fabrikantenbond om een bijdrage te geven voor het
vaandel. 11 7

Ill) Nieuwe Tilburgsche Courant, 1 december 1895.
112) Idem.
113) Thelen, t.a.p., 86; Thelen, a.w., 54-55.
114) Recht voorAllen, 4/5 januari 1896. Op 49-jarige leeftijd, 29 juli 1904, zal 1.Platte vrij-
wei geheel vergeten overlijden in Tilburg. Nieuwe Tilburgsche Courant, 1 augustus 1904.
115) Nieuwe Tilburgsche Courant, 25 december 1895.
116) Nieuwe Tilburgsche Courant, 1 december 1895.
117) BVS, Notulenboek van de algemene bestuursvergadering (inv. nr. 290), 14 september
1898.
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Van de belangenbehartiging van beide organisaties komt niet zoveel te-
recht. Aanvankelijk zag het er goed uit. In 1897 gaat de Fabrikanten-
bond met enige verzoeken van St. Severus akkoord zoals het beperken
van de werkdag tot 13 uur, het invoeren van loonboekjes voor de weyers
en de lonen uiterlijk zaterdag om 12 uur uit betalen.U" Daar blijft het
echter bij. Na een kleine twee jaar functioneren van het R.K. Weversgil-
de wordt door de voorzitter in een vergadering de balans opgemaakt:
"Vanaf 1895 is er vergaderd en nogmaals vergaderd en de slotsom is dat
al het vergaderen niets heeft uitgewerkt".ll9 We kwamen met voorstel-
len tot verbeteringen maar de fabrikanten reageerden niet. Ze hoefden
niet te reageren, omdat de katholieke bonden geen dwangmiddel ken-
den. De geestelijk adviseur zal staken of zelfs dreigen met staken verbo-
den hebben. Het klinkt door in bovengenoemde rede van de voorzitter
van St. Severus: "vele leden zeggen: weg met onze adviseurs" .120

Van het St. Paulusgilde is door de Fabrikantenbond geen enkel ver-
zoek aangenomen. Soms wordt een verzoek zelfs niet in behandeling ge-
nomen.121
Tot 1903 zuIlen beide vakorganisaties tevergeefs trachten als belan-

genbehartiger door de Fabrikantenbond geaccepteerd te worden.

§ 4. Samenvatting en conclusies

Op basis van diverse gegevens is de conclusie getrokken, dat waar-
schijnlijk in de tweede helft van 1891 in Tilburg een afdeling van Steeds
Voorwaarts is opgericht. Het is de eerste vakorganisatie in Tilburg, die
zich richt op de economische belangen van haar leden. Ze is socialistisch
van karakter en houdt zich ook met politieke kwesties bezig. Dat we Ger-
dingh zowel bij de oprichters van de Nederlandsche Bond van Algemeen
Kies- en Stemrecht als bij die van SV tegenkomen is dan ook begrijpelijk.
De neergang van SV op nationaal niveau tussen 1893 en 1895 en de

interne twisten heeft tot gevolg dat op lokaal niveau van die kant weinig fi-
nanciele ondersteuning wordt ondervonden. Dat belemmert de propa-
ganda. Op dat moment is dat niet zo'n ernstig probleem, omdat ze op 10-
kaal niveau geen echte concurrentie kent. Recht en Plicht heeft meer het
karakter van een gezelligheidsvereniging.

118) BVS, Notulenboek van de algemene bestuursvergadering (inv. nr. 290). 19 juli 1897.
119) Nieuwe Tilburgsche Courant, 29 juli 1897.
J2~ Idem.
121) BVS, Notulenboek van de bestuursvergadering (inv. nr. 249).27 september 1902.
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Voor de verdere ontwikkeling van zowel het organiseren van de arbei-
ders van de Werkplaats als voor de buitenstaanders in zijn geheel in Til-
burg is van groot belang het besluit van SV, in de zomer van 1896, om
voortaan neutraal van karakter te zijn. Vanuit deze neutraliteit kunnen de
leden van de SV bij opheffing van hun organisatie in 1897 gemakkelijker
op zoek gaan naar medestanders, Na enige 'omzwervingen' kan in 1900
een nieuwe start gemaakt worden door de oprichting van een afdeling
van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel.
Tot aan 1903 zijn de afdelingen van SV en de NY de belangenbeharti-

gers van de arbeiders van de Werkplaats geweest. De populariteit bleek
vooral uit de uitslagen van de verkiezingen voor het ziekenfonds van de
Werkplaats. Ondanks hun grote (passieve) aanhang worden zij echter
niet als vertegenwoordiger geaccepteerd. Ze geven wel de klachten van
het personeel door, maar de ingenieur-chef weigert met hen te onderhan-
delen.

In de textiel hebben de buitenstaanders nauwelijks een rol gespeeld.
De betekenis van de oprichting en het een-jarig bestaan van een afdeling
van de ANWS is dat de buitenstaanders er voor het eerst in slagen enige
medestanders bij de autochtone bevolking te werven. De tijdelijkheid van
deze steun kan ten dele verklaard worden door de druk van de geestelijk-
heid. Het ontbreekt ook aan steun van de andere buitenstaanders, in het
bijzonder van de arbeiders van de Werkplaats. Het is een aanwijzing, dat
er op dat moment geen sprake is van een ontwikkeld arbeidersbewust-
zijn. De solidariteit reikt niet verder dan de vakgenoten. De vraag kan
gesteld worden, waarom de zadelmaker Platte dan wel bij de textielarbei-
del'Sactief is geweest. Het bindende element is volgens mij niet de solida-
riteit met de arbeiders maar met mede-katholieken. Hij wil de katholie-
ken behoeden voor het socialisrne, waarmee hij dagelijks op de Werk-
plaats wordt geconfronteerd.
De katholieke vakorganisaties St. Severus en het St. Paulusgilde weten

niets te bereiken. Ze worden wel door een deel van de elite, de geestelijk-
heid, erkend, maar de ondersteuning is minimaal. De fabrikanten vertra-
gen de nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk. Deze opstelling van de ge-
vestigden ten opzichte van de katholieke vakorganisaties zorgt ervoor, dat
de textielarbeiders ontevreden raken zowel over hun eigen leiders als de
gevestigden, die zeggen het beste met hen voor te hebben. Zoals deze on-
vrede eerder de oprichting van de ANWS mogelijk had gemaakt, biedt ze
ook goede perspectieven voor de buitenstaanders of anderen om in de
nabije toekomst een vakorganisatie voor textielarbeiders op te richten.
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Wil ze echter niet net als de ANWS na een jaar verdwijnen, dan zal ze we]
successen moeten behalen.
Ten slotte willen we op twee bijzonder aspecten uit deze periode wij-
zen. Op de eerste plaats krijgen de vakorganisaties van de buitenstaan-
ders een neutraal karakter. Ze nemen afstand van de socialistische poli-
tieke organisaties. Dat vergroot de mogelijkheid om binnen de (gesloten)
katholieke samenleving steun en leden te werven. Daarnaast zijn er enige
aanwijzingen dat de arbeiders van de Werkplaats de textielarbeiders rno-
gelijk als lotgenoten gaan herkennen. In openbare vergaderingen van de
spoorwegarbeiders wordt op het belang van het organiseren van de we-
vers gewezen. In 1902 maken arbeiders van de Werkplaats deel uit van
het Comite, dat steun betuigt aan de stakende textielarbeiders te En-
schede.

106



HOOFDSTUKV

LEVENSGESCHIEDENIS H.J. HORSMAN:
SPOORWEGARBEIDER, ALLOCHTOON, ORGANISATOR EN

BEMIDDELAAR

§ I. Inleiding

In 1894 vestigt Hendrik Jan Horsman zich in Tilburg. Zoals reeds be-
schreven slaagt hij binnen enkele jaren een vooraanstaande positie bij de
buitenstaanders in te nemen. De vraag is hoe iemand in zo'n korte tijd
dat verwerft. Het antwoord wordt gezocht in zijn sociale achtergrond, be-
roep en verwantschapsbanden.
De positie van H.J. Horsman kan worden getypeerd als die van bemid-

delaar tussen de buitenstaanders en verwante landelijke organisaties.!
Hij dient te handelen naar zowellokaal- als landelijk-georienteerde ver-
wachtingen. Voor het opereren op landelijk niveau moet hij zijn gedrag
aanpassen om teleren handelen in een omgeving van voortdurend veran-
derende vriendschappen en allianties, welke zich vormen en ontbinden
met het opkomen of het verdwijnen van nieuwe politieke en culturele mo-
gelijkheden.f Nagegaan zal worden in hoeverre en op welke wijze Hors-
man zijn bemiddelaarsrol heeft vervuld.
Door de nadruk op de bemiddelaarsactiviteiten te leggen, kan de juist

voor deze periode belangrijke verhouding tussen de buitenstaanders en
de verwante landelijke organisaties nader onderzocht worden.
In dit hoofdstuk zal diverse malen gebruik worden gemaakt van het

verhoor van H.J. Horsman door de Staatscommissie, ingesteld na de
spoorwegstakingen van 1903, om de rechtsverhoudingen en de voor-
waarden bij de spoorwegen te onderzoeken.f Dat verhoor is de enige
bron, waarin we expliciet iets over zijn motieven en ideeen terugvinden.
Om over die ideeen te kunnen schrijven, zullen we enigszins ingaan op de
spoorwegstakingen van 1903.

I) In de literatuur wordt deze positie op verschillende manieren omschreven: 'mediator',
'political middleman', '(power)broker'. Zie: Wolf. Aspects of Group-Relations in a Complex
Society: Mexico, in American Anthropologist, LVIII (1956), 1065-1078 en Blok, The Mafia
of a Sicilian Village.
2) Wolf, t.a.p., 1071·1072; Blok, a.w., 25.
3) Verslag der Staatscommissie benoemd bij Koninklijk Besluit van 20 April 1903, no 27, Ill,
701-705.
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§ 2. Sociale achtergrond, beroep en verwantschap

Hendrik Jan Horsman werd in 1868 te Zwolle geboren." Als jonge
man werkt hij als behanger en stoffeerder in de functie van meester-
knecht in zijn geboorteplaats.5 Als eventuele werkgever ligt de spoorwe-
gen binnen zijn horizon door het huwelijk van zijn zuster Gerridina met
de spoorwegarbeider H. Neerhout. Eind 1882 vertrekken zij naar Til-
burg, waar Neerhout gaat werken aan de Werkplaats van de spoorwegen.
Een jongere broer van H.J. Horsman, Gerrit Jan, vertrekt in 1891 naar
Tilburg. Hij komt bij zijn zwager en zuster inwonen en gaat ook werken
aan de Werkplaats. In 1894 solliciteert H.J. Horsman naar een functie
bij de Werkplaats:

"Ik solliciteerde naar Tilburg, omdat mijn zuster daar woonde en ik
ook graag in die streek wilde werken. In plaats dat ik nu een
proefstuk moest maken als technisch vakman, moest ik twee jaren
lang rijtuigen uitkloppen, gordijntjes schoonmaken en repareeren.
Dat was werk, dat een sjouwerman kan doen. Ik verdiende 13 cent
per uur en daarover was ik ontevreden. Ik sprak er den baas over,
maar het hielp niets. Ik was genoodzaakt te blijven, want ik had
mijn vorige betrekking als meesterknecht bij een weduwe opge-
zegd" .6

In het begin verdient hij op de Werkplaats minder dan in zijn vorige be-
trekking. Bij toeval krijgt hij de kans om ander werk te doen. In verband
met een tentoonstelling over rijtuigen, verzoekt men hem decoratief werk
te maken. Men is tevreden en hij wordt aan beter werk gezet. Nadien
maakt hij geregeld promotie, de verdiensten lopen op tot 16 cent per uur,
en hij krijgt in 1896 een vaste aanstelling,"
Door verwantschapsbanden komt H.J. Horsman niet in een vreemde

situatie terecht. In zekere zin is de familie via zijn zuster al vanaf 1882
bekend in de Tilburgse spoorweggemeenschap. Zijn Zwolse afkomst
maakt hem herkenbaar voor de vele spoorwegarbeiders in Tilburg die uit
Zwolle afkomstig zijn en die daar op de Werkplaats gewerkt hebben. Ook
zijn godsdienstige achtergrond, nederlands hervormd, kwam overeen
met die van het grootste deel van de allochtone arbeiders van de Werk-
plaats .

.l) Persoonsgegevens van H.J. Horsman en van familieleden zijn ontleend aan: GAT, bevol-
kingsregisters 1890-1900 en 1900-1910.
5) Verslagder Suuuscommissie 1903, no 27. III, 703.
6) Idem.
') Idem.
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Ten slotte moeten de verschillende beroepen en de spreiding van de fa-
milieleden van Horsman over diverse afdelingen op de Werkplaats ge-
noemd worden. Zijn zwager werkte er als schilder, zijn broer als bank-
werker en hijzelf als stoffeerder en later bankwerker op de zadelmake-
rij.8 Op die zadelmakerij komen tijdens de eerste schaft, 's morgens
tussen acht uur en half negen, de leden van Steeds Voorwaarts en later
de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel (Ny)
bijeen om met elkaar over politiek en werk te praten." Deze spreiding van
de familie over de diverse afdelingen en het feit dat hij op de zadelmake-
rij werkt, een afdeling ook met veel buitenstaanders, geeft een goede uit-
gangsbasis.
AI deze elkaar versterkende bindingen van familie, sociale achter-

grond en beroepen zorgen er in belangrijke mate voor dat H.J. Horsman
in korte tijd verankerd kan raken in de Tilburgse spoorweggemeenschap
van buitenstaanders. Verder verwijst zijn vroegere betrekking als
meesterknecht naar organisatorische kwaliteiten. AI deze factoren tesa-
men maken het mogelijk dat hij een belangrijke rol bij de buitenstaan-
ders kan gaan vervullen.

§ 3. Bemiddelaars-activiteiten

In de politiek, de vakbeweging en de pers is H.J. Horsman actief ge-
weest. Hij verzorgt op al deze gebieden de contacten tussen de lokale be-
weging en de verwante landelijke organisaties. De intensiteit en de bete-
kenis van die contacten is verschillend geweest.
Per gebied worden hier zijn activiteiten onderzocht. Daarna volgen al-

gemene conclusies over de mate van zijn succes als bemiddelaar.

a. De politiek

Aan het begin van het jaar dat H.J. Horsman zich in Tilburg vestigt,
wordt er een afdeling van de Sociaal-Democratische Bond (SDB) opge-
richt. Wanneer hij lid is geworden, is niet meer te achterhalen. Zijn naam
beginnen we in 1896 in de pers tegen te komen, tegelijk met een steeds
vaker optreden van J.A. Bergmeijer in Tilburg. Door nauwe relaties met
Bergmeijer komt hij in contact met de top van de Socialistenbond (SB),

8) Archief NS Utrecht, Algemeen Stamboek van het personeel der Maatschappij tot Exploita-
tie van Staatsspoorwegen, nrs. 14600 en 14618.
9) Verslag der Staatscommissie 1903, no 27, III, 703.
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de opvolger van de SDB. Zijn relatie met Bergmeijer wordt belangrijker
wanneer deze persoonlijk bevriend raakt met de leider Domela Nieuwen-
huis.I" Als in 1897 door politieke meningsverschillen onder andere Do-
mela Nieuwenhuis verdwijnt uit de SB, wordt Bergmijer daar de belang-
rijkste man.!!
Op dat moment zou men kunnen zeggen dat Horsman voor het lande-

lijk opereren het juiste contact heeft geIegd, maar er is slechts sprake van
een alliantie. Hij is daardoor geheel afhankelijk van de politieke carriere
van Bergmeijer en die komt feitelijk in 1898 geisoleerd te staan.
Wanneer in dat jaar de afdeling Tilburg de SB verlaat en Horsman er

lid van blijft kan zelfs van een zeker isolement op lokaal niveau gesproken
worden. Dit falen op lokaal niveau kan voor een belangrijk deel verklaard
worden door zijn opereren op landelijk niveau. Hij ziet niet tijdig het ont-
bindigsproces van de SB in en onderkent te laat een nieuwe politieke mo-
gelijkheid, de SDAP, waarvoor hij te Tilburg bemiddelend zou kunnen
optreden.
Eind 1898 probeert Horsman zich een nieuwe basis op politiek terrein

te verwerven door het oprichten van de Cooperatieve Tilburgsche arbei-
dersvereeniging 'Ontwikkeling'. Zijn broer en zwager nemen deel aan de
oprichting.V G.G. Gerdingh, die zich eerder met Horsman had ingezet
voor een volksgebouw, doet dan niet meer mee. Het belangrijkste doel
van 'Ontwikkeling', het in exploitatie nemen van een volksgebouw, kan
niet op eigen kracht worden gerealiseerd. Pas nadat Horsman en andere
socialisten zich aansloten bij de SDAP en zo financiele steun vanuit Ian-
delijke organisaties mogelijk wordt, komt het gebouw er.
Bij de opheffing van de SB in 1900 gaat Horsman, tegelijk met Berg-

meijer, over naar de SDAP. Tussen 1898 en 1900 is er op politiek ter-
rein de ruimte geweest om de berniddelaarsrol van Horsman over te ne-
men. Gebrek aan organisatorische capaciteiten bij andere socialisten kan
een verklaring zijn, waarom dat niet is gebeurd. Opvallend is dat pas bij
Horsman's overgang naar de SDAP in Tilburg een afdeling wordt opge-
richt, waarvan hij meteen voorzitter wordt. 13 Tot aan de spoorwegstaking-
en van 1903 geeft hij leiding aan een kleine maar stabiele afdeling. Die

10) De vriendschapsrelatie tussen Bergmeijer en Domela Nieuwenhuis blijkt uit hun briefwis-
seling in de jaren 1895-1896. Zie HSC, Kleine Nederlandsche Archieven Personen, J.A
Bergmeijer.
II) Vliegen, Die onze kracht ontwaken deed, I, 239.
12) Nederlandsche Staats courant, Bijvoegsel nr. 34,9 februari 1899.
13) lISe, archief SDAP Tilburg 1900-1909 (inv. nr. 1230), brief van Poppe, secretaris van
de afdeling, aan Kuykhof, secretaris van SDAP, 18 september 1900.
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stabiliteit is te danken aan Horsman's bemiddelende rol tussen de oude
Socialistenbonders en de partijgenoten die rechtstreeks lid van de SDAP
waren geworden. Als uitvloeisel van de spoorwegstakingen wordt Hors-
man ontslagen en komt de afdeling in grote problemen (zie hoofdstuk VII
par. 2). Zijn rol is uitgespeeld. Hij houdt nog even het voorzitterschap
aan, totdat hij voorjaar 1904 in dienst kan treden bij een verbruikscoope-
ratie in Zwijndrecht.l?

b. De vakbeweging

Reeds voor de komst van H.J. Horsman bestond er een afdeling van
Steeds Voorwaarts (SV). Belangrijke posities waren dus al ingenomen.
Wei kwam hij te werken op de zadelmakerij waar een concentratie van le-
den was. Het tijdstip waarop hij lid is geworden, is niet meer te achterha-
len. Rond 1896 begint hij actief deel te nemen aan het verenigingsleven,
vrijwel tegelijkertijd wanneer Bergmeijer als spreker voor de afdeling op-
treedt. 15 Bij de opheffing van SV, in 1897, komen de leden voor een be-
slissing te staan. Horsman komt nog niet tot een keuze. Wanneer in 1898
de Nederlandsche Vereeniging van Spoorwegambtenaren wordt omge-
vormd tot de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegperso-
neel (NY) wordt hij nog geen lid. Andere Tilburgse SV-leden, onder wie
G.G. Gerdingh, doen dat wel.l? In deze periode vindt ook de oprichting
plaats van Ons Belang, een cooperatieve vereniging op neutrale grond-
slag voor ambtenaren en werklieden van de Werkplaats. Dat gebeurt on-
danks de bezwaren van Horsman. Gerdingh daarentegen neemt zit-
ting in het bestuur. 17

De periode 1898-1900 laat zien dat op lokaal niveau de spoorwegar-
beiders zich meer laten leiden door C.G. Gerdingh dan door H.J.
Horsman. 18

In 1900 komt de ommekeer. Horsman laat zich verkiezen tot commis-
saris van de cooperatieve vereniging Ons Belang en wordt lid van de

14) Het Volk, 9 februari en 10 april 1904. In Zwijndrecht wordt Horsman ook actief; hij
wordt voorzitter van de afdeling en in 1906 zal hij kandidaat gesteld worden voor de gemeen-
teraad. Zie: Het Volk, 7 september 1906.
15) De Seingeuer, 1 december 1896.
16) De Spoorweg, februari 1899.
17) Nieuuie Tilburgsche Courant, 27 en 30 januari 1898.
18) De populariteit van G.G. Gerdingh in die jaren wordt bevestigd door het herhaald verko-
zen worden lot commissaris van het Zieken- en Ondersteuningsfonds van de Werkplaats. Zie:
Nieuwe Tilburgsche Courant, 13 januari 1898.
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NV.19 Zijn organisatorische capaciteiten zorgen mede voor een zeer snel
groeiende afdeling. Het succes op lokaal niveau wordt op landelijk ni-
veau omgezet in een lidmaatschap van het hoofdbestuur. 20 Zijn bemid-
delaarsrol op dit terrein kan hij effectief vervullen en zijn contacten op
landelijk niveau worden verbreed.
Dit lidmaatschap van het hoofdbestuur wordt hem noodlottig in 1903.

Naar aanleiding van de eerste spoorwegstaking wordt hij door de directie
van de spoorwegen wegens zijn bestuursfunctie ontslagen:

" ... den ingenieur overreikte mij een brief met de mededeeling, dat
mijn ontslag uit Utrecht was gearriveerd. Ik was er zoo van ge-
schrokken, want ik had er volstrekt niet aan kunnen denken; inwen-
dig kookte ik, omdat ik mij geheel bewust was niets te hebben ge-
daan, dat het belang van den dienst in de werkplaats had kunnen
schaden'Y"

Horsman had aile reden om verrast te zijn. Na het uitbreken van de sta-
king had hij spoorwegarbeiders in verschillende plaatsen toegesproken
om de staking niet door te zetten:

" ... ik had vier dagen verlof gehad als lid van het hoofdbestuur on-
zer vereeniging om op de stations Arnhem, Nijmegen, Elst, Zeve-
naar en Emmerik, waar men de staking wilde doorzetten, het per-
soneel tot kalmte aan te manen, aangezien wij den weg van minne-
lijke schikking wilden inslaan en wenschten, dat onze Vereeniging
werd erkend als een organisatie, waarmede de Maatschappijen zou-
den onderhandelen, ten einde verbeteringen aan te brengen. Ik
raadde dus aan de staking niet door te zetten" .22

Ondanks deze opstelling werd Horsman ontslagen. Het ontging Horsman
op dat moment, dat de staking voor de directie slechts een aanleiding was
om het fundamentele recht op verenigen en belangenbehartiging ter dis-
cussie te stellen. Het leek een goede gelegenheid om de Nederlandsche
Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel zoveel mogelijk buiten
spel te zetten.
Voor Horsman betekent het dat de basis van al zijn activiteiten, een

baan op de Werkplaats, vervalt en zijn rol is dan uitgespeeld.

19) Het vsu. 10 september 1900.
20) Het Orgaan; 13 juni 1901.
21) Verslag der Staatscammissie 1903, III, 701.
22) Idem.
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c. De pers

Voor de bladen Recht voor Allen, De Toekomst en De Fakkel is H.J.
Horsman correspondent geweest. Het geeft hem de mogelijkheid te be-
palen welke informatie over de buitenstaanders naar het landelijk niveau
wordt overgebracht en welke lokale activiteiten positief of negatief wor-
den begeleid. Tevens kan hij commentaar leveren als bepaalde landelij-
ke organisaties op lokaal niveau willen opereren. De bemiddelaars-rol op
dit terrein ondersteunt in sterke mate zijn rol in de politiek en de vakbe-
wegmg.
Vanaf 1896 tot aan het laatste nummer van Recht voor A llen, in 1900

is Horsman correspondent geweest.P Tussen 1896 en 1898 bericht hij
vooral over de Socialistenbond en af en toe over de vakbeweging. De arti-
kelen over de activiteiten van de buitenstaanders zijn helder en bondig
geschreven. Vanaf 1898 verlegt hij zijn berichtgeving naar de wan-
toestanden in de fabrieken en de werkplaatsen. Hij gaat selectief te werk.
Opvallend is, dat hij nauwelijks over de textiel schrijft. Het gaat vooral
over de kleine fabrikanten uit andere bedrijfstakken, die vele boetes uit-
delen en om het minst arbeiders ontslaan. Er ontstaat zo een beeld van
de Tilhurgse fabrikant gemodelleerd naar de 'slechte' kenmerken van
het 'slechtste' dee] van hen.24 Hij sluit hier qua opvatting en taalgebruik
nauw aan bij wat de redactie van Recht voor Allen schrijft. Voor het ver-
breden van de aanhang van de buitenstaanders op lokaal niveau schiet
dat tekort, omdat de Tilhurgers ook andere fabrikanten kennen.
Over de activiteiten van de buitenstaanders in Tilburg tussen 1898 en

1900 verstrekt hij voor de verwante organisaties op landelijk niveau wei-
nig informatie. Lokale activiteiten waaraan Horsman niet deelneemt,
hoeven met te rekenen op een positieve berichtgeving. Hij laat bijvoor-
beeld zijn afkeur blijken voor de cooperatieve vereniging Ons Belang als
er op een feestdag van het Koningshuis de driekleur wordt uitgestokeri.P
Hij is dan van Ons Belang nog geen bestuurslid.
Indien een hem niet goed gezinde landelijke organisatie 'zijn Tilburg'

probeert in te dringen, kan ze ook kritiek verwachten. Zo doet in 1898 de
SDAP met haar orgaan De Sociaaldemocraat een poging het informatie-

23) Recht voor Allen, 1 juli 1900.
2'1) Het is een taktiek die gevestigde groepen tegen buitenstaanders gebruiken. Zie bijvoor-
beeld: Elias, Een theoretisch essay over gevestigden en buitenstaanders, in Elias en Scotson,
De gevestigden en de buuenstaanders, 11-12.
25) Recht voor Allen, 4 september 1898.
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monopolie over Tilburg te doorbreken. Horsman geeft in Recht voor Al-
len als commentaar dat, gezien de berichtgeving, de correspondent niet
op de hoogte blijkt te zijn van de ontwikkelingen.F'' Als in 1900 Recht
voor Allen wordt opgeheven, beveelt hij zijn lezers Het Yolk aanY De vi-
sie van de SDAP op de lokale ontwikkelingen is voortaan welkom.
V66r 1900 is Horsman ook nog actief geweest als correspondent voor

De Toekomst. Zijn bemoeienis dateert van rond 1897 wanneer Bergmeij-
er optreedt als redacteur en het Redactie- en Editie-bureau te Tilburg
wordt gevestigd.F" Er verschijnen dan artikelen over Tilburg.29 Agent
voor Tilburg van het blad wordt de broer van H.J. Horsman.i'" De Toe-
komst heeft de communicatie-positie van H.J. Horsman aileen maar ver-
sterkt in die jaren. Als eind jaren negentig het blad zich steeds meer naar
de Vrije Socialisten beweegt, verlaten Bergmeijer en Horsman het.
Vanaf 1902 krijgt Horsman de kans om via De Fakkel een bemidde-

laars-rol te spelen op lokaal niveau tussen de buitenstaanders en anders-
gezinde arbeiders. Met financiele ondersteuning van de landelijke SDAP
verschijnt het eerste socialistische streekblad in Noord-Brabant.i" De
nauwe contacten van de redacteur Bergmeijer met Horsman en ook de
centrale ligging van Tilburg in Noord-Brabant, zullen bepalend zijn ge-
weest om Tilburg als plaats van vestiging te kiezen. Horsman schrijft in
De Fakkel begrijpelijk en positief over vergaderingen en acties van de
buitenstaanders. Zonder het te vermelden, maar iedereen weet het,
speelt hij op organisatorisch vlak bij de genoemde acties meestal een be-
langrijke rol. Over de fabrikanten schrijft hij ook in dit blad, maar nu ge-
nuanceerder en niet met zo'n gezwollen taalgebruik dan in zijn tijd als
correspondent voor Recht voor Allen. Als redacteur van een streekblad
hoeft hij niet de taal te gebruiken die aansluit bij de opvattingen van ver-
wante landelijke organisaties. Doch De Fakkel is door Horsman slechts in
beperkte mate gebruikt om een bemiddelaars-rol tussen de buitenstaan-
ders en de andere plaatsgenoten te spelen. Hij heeft de kans voorbij Iaten
gaan om zich in het bijzonder te richten op de textielarbeiders.

26) Recht voor Allen, 8 oktober 1898.
27) Recht voorA lien, 1 juli 1900.
28) De Toekomst, 24 juli 1897.
29) Verdere uitspraken over De Toekomst zijn moeilijk te geven; de nummers tussen 7 \lugus-
tus 1897 en 4 maart 1899 zijn verloren gegaan.
30) De Toekomst, 4 maart 1899.
31) De Fakkel, 11 januari 1902.
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§ 4. Samenvatting en conclusies

Door familiebanden, sociale achtergrond en beroep is H.J. Horsman
na aankomst in Tilburg in korte tijd volledig opgenomen binnen de spoor-
weggemeenschap van buitenstaanders. Dat verschaft hem een uitsteken-
de basis om snel op lokaal niveau actief te worden. Hij geeft daarbij blijk
van zijn organisatorische kwaliteiten door de buitenstaanders in diverse
verbanden bijeen te brengen.
Een volgende stap zet hij door contact te leggen met J .A. Bergmeijer.

Via hem kan hij op landelijk niveau opereren en de bemiddelaars-rol
gaan spelen tussen de buitenstaanders en verwante landelijke organisa-
ties. Tot aan 1898 blijkt het contact met Bergmeijer voldoende om zijn
rol met succes te vervullen.
Tussen 1898 en 1900, als het ontbindingsproces zich bij de Socia-

listenbond en verwante vakorganisaties zoals Steeds Voorwaarts en hun
cornmunicatiekanalen Recht uoor Allen en De Toekomst voltrekt, faalt
Horsman op landelijk niveau. Hij richt zich volledig op Bergmeijer, die
geisoleerd komt te staan. Het aangaan van nieuwe vriendschappen en al-
lianties, noodzakelijk op dat niveau, blijkt hij moeilijk te kunnen. Mede
door dat falen wordt zijn gezag bij de buitenstaanders mindel'. Initiatief
van anderen zoals het oprichten van 'Ons Belang', blijkt hij niet tegen te
kunnen houden. Een eigen initiatief, een volksgebouw neerzetten, blijkt
niet te slagen door tekort aan steun op beide niveaus. In deze jaren had
Gerdingh zijn rol over kunnen nemen, omdat deze sneller de nieuwe poli-
tieke en vakbondsmogelijkheden inschatte en grote populariteit bij de
buitenstaanders genoot. Dat gebeurt echter niet, waardoor een machts-
vacuum blijft bestaan. Dat geeft Horsman de mogelijkheid zijn bernidde-
laars-rol weer op te nemen, wanneer hij in 1900 lid wordt van de SDAP
en de NV. Zijn monopoliepositie met betrekking tot de verstrekking van
informatie over en tot de buitenstaanders heeft zijn berniddelaars-rol in
de gehele periode op aile terreinen versterkt.
Door het beperkt aantal nauw met elkaar samenhangende organisaties

bij de buitenstaanders in deze periode is het voor Horsman mogelijk ge-
weest om exclusief de bemiddelaars-rol tussen de buitenstaanders en de
verwante landelijke organisaties te spelen.
Ten slotte moet opgemerkt worden dat voor zover bekend Horsman

persoonlijk niet actief is geweest bij de oprichting van een afdeling van de
Algemeene Nederlandsche Wevers- en Spinnersbond in Tilburg. Ook
pogingen van zijn kant om textielarbeiders over te halen zich aan te slui-
ten bij de Socialistenbond of de SDAP zijn onbekend. Zijn achtergrond
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die binnen de spoorweggemeenschap gunstig was voor het werven van le-
den voor organisaties van de buitenstaanders, lijktjuist zijn zwakte te zijn
geweest om buiten die kring succesvol te zijn. Mede door zijn optreden
blijft Tilburg voor de buitenstaanders een gesloten samenleving. Binnen
de Werkplaats weet hij daarentegen de buitenstaanders tot een belang-
rijke groep te maken.
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HOOFDSTUK VI

ACTIVITEITENVAN VAKORGANISATIES

§ I. Inleiding

In deze periode treden de vakorganisaties voor het eerst naar buiten.
De confrontaties zijn soms gewild en soms opgedrongen.
De aanleiding tot de eerste spoorwegstaking in 1903 ligt buiten Til-

burg. De reactie van de overheid leidt tot het uitroepen van een algemene
werkstaking door het Comite van Verweer. Bij deze laatste raakt Tilburg
ongewild betrokken. Het dwingt de afdeling Tilburg van de Nederland-
sche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel (Ny), in het bijzon-
der haar voorzitter en hoofdbestuurslid H.J. Horsman, tot optreden. Het
resultaat is dat de afdeling moet worden opgeheven en Horsman uitein-
delijk uit Tilburg zal vertrekken. Het duurt jaren, voordat de afdeling
weer zal functioneren. Door bovengenoemde gebeurtenissen krijgt St.
Raphael de kans een behoorlijke afdeling in Tilburg op te richten.
De ontwikkelingen bij de afdeling van de NY na 1903 zijn slechts frag-

mentarisch beschreven. Het archief van de Nederlandsche Vereeniging
van Spoor- en Tramwegpersoneel is namelijk bij de interne moeilijkhe-
den van 1910 vrijwel verloren gegaan. I Een andere bron het Propagan-
dablad van de afdeelingen der Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en
Tramwegpersoneel in het Zuiden, welke mogelijk vanaf 1907-1908 be-
staan moet hebben, hebben we niet kunnen achterhalen.f Over de inter-
ne problemen bij de NV-afdeling van omstreeks 1910 hebben we gege-
yens in het archief van de SDAP kunnen vinden.
De ontwikkelingen bij de textiel verlopen geheel anders. In eerste in-

stantie is het vrij moeilijk voor de neutrale vakorganisatie De Eendracht
om een afdeling op te richten. Voor de katholieke textielarbeiders, die
geen lid van een vakorganisatie willen worden waar een geestelijke advi-
seur een belangrijke rol speelt, biedt de interconfessionele bond Unitas
een goed alternatief voor St. Severus. De Eendracht ontwikkelt zich in
Tilburg pas goed met de vestiging van de betaalde propagandist Elfers.
Hij stuurt bewust op een confrontatie aan met de firma Wed. J.B. de Beer

I) Ruter, De spoorwegstakingen van 1903, XVII-XVIII.
2) Het blad wordt genoemd in: Van Rijen, Is daar Uwplaatsr, 1.
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en Zonen. De staking wordt verloren en dat heeft konsekwenties voor de
afdeling van De Eendracht.
Ten slotte kan een derde confrontatie genoemd worden, die in ieder ge-

val succesvol is verlopen. In samenwerking met het NVV organiseert de
Tilburgsche Bestuurdershond een Nationale Meeting voor Vakorganisa-
tie in Tilburg. Ondanks aile pogingen van de gevestigden om de meeting
te verhinderen, gaat deze door.

§ 2. Spoorwegstakingen van 1903: gebeurtenissen en betekenis

Op 8 januari 1903 moet het Blaauwhoedenveem te Amsterdam goede-
ren in ontvangst nemen hij de firma Miiller en Co en zendt daarvoor twee
niet-georganiseerde controleurs. De arb eiders van een ander veem en de
loodswerkers van Muller en Co, die leveren moeten, weigeren met deze
arbeiders te werken.f Zij worden ontslagen, omdat ze niet met de contro-
leurs willen werken. Hierover hreekt een conflict uit." De spoorwegen ra-
ken er eind januari bij betrokken als spoorwegarbeiders weigeren te hel-
pen hij het lossen van goederen. Normaal wordt dat werk door de, nu in
staking zijnde, havenarheiders gedaan. Een dag later, als een rangeerder
weigert een wagon te rangeren voor het Blaauwhoedenveem, wordt hij
geschorst.f Als het nieuws bekend wordt leggen de arheiders van diverse
goederenstations het werk neer, en al heel snel dreigt een werkstaking
van het gehele personeel." Het gaat niet alleen om solidariteit maar ook
om algemene ontevredenheid over de arbeidsvoorwaarden te uiten.
Wanneer de vakorganisaties op het punt staan de werkstaking uit te roe-
pen, willigen de spoorwegen de eisen, erkenning van de vakorganisaties
en het schorsen van vervoer voor Yemen, volle dig in."
Bij deze staking speelt Tilburg geen roL Gezien de eigen onvrede met

de arbeidsvoorwaarden, zal er wel sympathie voor zijn geweest. Op de
Werkplaats wordt ineens het aantal straffen en hoetes sterk verminderd.
Na korte tijd verandert de houding van de superieuren in Tilburg ten op-
zichte van de leden van de NY:

" ... daarna werden vooral zij, die lid waren van de Nederlandsche
Vereeniging, scherp gecontroleerd. Vroeger zaten wij van 8 tot 8V2

3) Ruter, a.w., 264.
4) A.w.,265-269.
5) A.w.,277-278.
6) A.w.,279.
7) A.w.,295.
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uur 's morgens in de zadelmakerij met elkaar te praten; na de sta-
king is dit verboden. Ieder moest op zijne eigen afdeeling
blijven" .8

Over de zo snel behaalde resultaten in januari zijn de neutrale vakorgani-
saties en de SDAP vol geestdrift. De regering komt in de loop van februa-
ri met wetsontwerpen, die een herhaling van stakingsacties onmogelijk
moeten maken. Om het aannemen van deze wetten te voorkomen wordt
op 20 februari een Comite van Verweer opgericht, waarin naast verte-
genwoordigers van de vakbeweging ook een afgevaardigde van de SDAP
zitting neemt.? De regering dient drie wetsontwerpen in. Een wetsont-
werp gaat over het instellen van een onderzoek door een staatscommissie
"naar de rechtsverhoudingen en de voorwaarden, waaronder het perso-
neel bij het spoorwegbedrijf in dienst is, en naar de grieven, die bij het
personeel bestaan". 10 Het bezwaar van het Comite van Verweer richt
zich niet zozeer tegen dit onderzoek maar tegen het wetsontwerp waarin
feitelijk een stakingsverbod voor "de ambtenaar of eenig ander in eeni-
gen openbaren dienst of eenig in het spoorwegverkeer voortdurend of tij-
delijk werkzaam gesteld persoon" wordt geregeldY
Het Comite besluit om op 8 maart in een 40-tal plaatsen manifestaties

te houden tegen de wetsontwerpen. Voor Noord-Brabant worden ge-
noemd: Tilburg en zo mogelijk Roosendaal, Den Bosch en Boxtel.12 In
Tilburg worden door de afdeling van het Comite op 8 maart en daarna
ook nog enige vergaderingen belegd.P De vergaderingen worden geleid
door LJ.C. Poppe.l" Ondanks de activiteiten van het Comite van Ver-
weer trekt de regering de wetsontwerpen niet in. Op 1 april wordt met de
behandeling in de Tweede Kamer een aanvang genomen. 15
Als gevolgdaarvan komt het Comite bijeen en de beraadslagingen, wel-

ke een aantal dagen duren, leiden uiteindelijk tot het proclameren van
een algemene werkstaking. Eigenlijk hebben ze liever geen algemene
werkstaking, maar ze laten zich in die richting drijven door de grote

8) Uit het verhoor met H.J. Horsman: Verslagder Staatscommissie, no 27, III, 703.
9) Oudegeest, De geschiedenis der ze/fstandige vakbeweging in Nederland, I, 376·377.
10) RUter, a.w., 354.
I I) A.w., 353.
12) Oudegeest, a.w., J, 403·404.
13) De Fakkel, 18 april 1903.
14) Idem.
15) RUter, a.w., 475.
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strijdlust van de Amsterdamse arbeiders en de provocerende houding
van de regering.I"
Horsman wordt geheel overrompeld door de besluiten. Later zou hij

aan de Staatscommissie, die de achtergronden van de stakingen onder-
zocht, de volgende verklaring afleggen:

"Zelfs in de kritieke dagen van 6 april was ik als Hoofdbestuurslid
er in het geheel niet van op de hoogte, dat des Zondagsnachts een
staking zou uitbreken. Ik had tegen dien Zondag eene aanschrij-
ving om eene vergadering van de Nederlandsche Vereeniging te
Utrecht bij te wonen. Toen ik des Zondagsmorgens te Utrecht
kwam, hoorde ik pas, dat een staking zou uitbreken, en ik keek er
heel vreemd van op. Ook de vergadering vond niet plaats en ik
keerde onmiddellijk naar Tilburg terug". 17

Daar houdt 's middags het Cornite van Verweer een vergadering, geleid
door de Amsterdammer De Miranda, om de machinisten op te roepen tot
staking. Op de strooibiljetten, die worden verspreid, staat alleen de sta-
king geproclameerd voor het vervoer en niet voor de Werkplaatsen. In
het Volksgebouw raakt Horsman in discussie met personen, die de sta-
king willen uitbreiden tot de Werkplaats:

"Ik heb daar ten ernstigste tegen geprotesteerd, omdat ook mijne
medehoofdbestuursleden Dijkstra en Van der Linden, die ik in
Utrecht gesproken had, mij gezegd hadden, dat er geen quaestie
van was op de werkplaatsen te staken, dat het volstrekt niet op den
weg van het personeel daarvan lag om te staken". 18

Ondanks zijn protest is men van mening, dat het de bedoeling is een alge-
mene staking uit te roepen. Horsman stemt uiteindelijk toe. Onder deze
omstandigheden van slecht overleg en onduidelijke stakingsparolen van
degenen die de staking hebben uitgeroepen, moet Horsman in Tilburg
aan de slag.19 Op de ochtend van 6 april spreekt hij op diverse afdelin-
gen van de Werkplaats de arbeiders toe om ze te bewegen het werk neer
te leggen.2o Horsman moet zijn spreken beeindigen, omdat hij door de
politie van de Werkplaats wordt verwijderd.F! Er wordt getwijfeld, maar

Ih) Frieswijk, Huters spoorwegstakingen nabeschouwd, in [aarboek VOOT de geschiedenis van
socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1979, (1979), 315.
17) Verslag der Staatscommissie, no. 27, III, 701.
IB) Idem.
19) Deze omstandigheden gelden niet alleen voor Tilburg. In het algemeen was de organisa-
tie zwak en de coordinatie tussen Amsterdam, zetel van het Comite, en de rest van Nederland
gebrekkig. Frieswijk, t.a.p.. 315.
20) Mededeling van K. Andriesse op 13 juni 1973.
21) Idem.
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de arbeiders gaan uiteindelijk niet in staking. Nadien geeft W.H. Did-
dens, vanaf 1893 als locomotief-bankwerker in Tilburg werkzaam en ac-
tief als verenigingsman, voor de Staatscommissie de volgende verklaring:

"Indien de socialisten met Troelstra aan het hoofd er niet tusschen
gezeten hadden, dan zou de groote hoop te Tilburg medegedaan
hebben, want er bestonden al jaren lang ernstige grieven" .22

Op dezelfde ochtend spreekt Horsman ook de machinisten toe. Van de
23 machinisten besluiten er 20 om niet aan het werk te gaan.23 Over de
bureau-arnbtenaren gaat het gerucht dat ze zuIlen gaan staken, maar het
blijft bij een gerucht. 24
De autoriteiten hebben zich op de situatie goed voorbereid. In februari

had den de burgemeesters al een instructie van de gouverneur van de
provincie ontvangen, hoe ze bij onrust moesten handelen.P In de loop
van de ochtend bezetten de politie, marechaussee en militaire macht het
station.j"
's Middags om half twee hervatten de machinisten het werk.27 De di-

rectie van de Staatsspoorwegen heeft hen voor de keus gesteld om binnen
vier uur aan het werk te gaan of ontslag te krijgen.28 Daarmee is aan de
staking in Tilburg een einde gekomen.
De algemene werkstaking wordt ook landelijk een mislukking. Het Co-

mite van Verweer kan niet anders besluiten dan de staking op te heffen,
wat ook op 10 april gebeurt.29 Op 18 april worden de militaire posten,
geplaatst aan het station in Tilburg, ingetrokken.P'' Een week later wordt
de nachtbewaking van de overwegen opgeheven en vertrekken de
troepen.i'!

Wat is nu de betekenis van de spoorwegstakingen voor Tilburg ge-

22) Verslag der Staatscommissie, no 27, III, 699.
23) Collectie Andriesse, Aantekeningen voor rede bij het 40jarige bestaan SDAP afdeling
Tilburg, 6 januari 1940, 8; Nieuue Tilburgsche Courant, 6 april 1903.
24) Nieuuie Tilburgsche Courant, 6 april 1903.
25) Van Gaal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Henogenbosch. 1886-1923,
122.
26) Nieuwe Tilburgsche Courant, 6 april 1903.
27) Idem.
28) Ruter, a.w., 496.
29) Oudegeest, a.w., I, 443.
30) Nieuwe Tilburgsche Courant, 18 april 1903.
3J) GAT, archief van de gemeentesecretarie 1810·1907, aanleg van Spoorwegen
1889·1907 (voorl. inv. nr. 273d·273cd), kopie telegram van burgemeester Mutsaers aan
Commissaris van de Koningin in 's-Hertogenbosch.
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weest? Op de eerste plaats wordt Horsman uit de dienst ontslagen.V Dat
geval staat niet op zichzelf. Behalve Horsman worden er nog 5000 ande-
re spoorwegarbeiders in Nederland ontslagen, velen van hen zijn lid van
de NV.33 Het gevolg is dat de NV uit elkaar wordt geslagen. De afdeling
Tilburg moet worden opgeheven.I" Tot dan toe had de afdeling feitelijk
een monopoliepositie op de Werkplaats gehad. Het net opgerichte St.
Raphael krijgt nu de kans zich een plaats te verwerven.P" Dat lukt. Het
beeld van een neutrale vakorganisatie, die de SDAP op afstand houdt, is
door de samenstelling van het Comite van Verweer niet meer vol te hou-
den. Dat vooral is van grote betekenis geweest binnen de Tilburgse ver-
houdingen. Katholieke arbeiders van de Werkplaats kunnen niet meer zo
gemakkelijk beweren, dat de NV een zuivere neutrale vakorganisatie is.

§ 3. Verdere ontwikkelingen binnen de NV en de verhoudingen met St.
Raphael

Januari 1904 wordt door H.J. Horsman de afdeling van de NVherop-
gericht.i''' Het is ongeveer zijn laatste daad, voordat hij Tilburg verlaat.
De afdeling houdt op de laatste dag van januari haar jaarvergadering.
Bergmeijer voert het woord en de toneelvereniging 'Kunst aan het Yolk'
geeft een kleine voorstelling.P?
Na de heroprichting worden direct weer vergaderingen belegd. Als

eerste spreker treedt Oudegeest op om de resultaten van het onderzoek
van de Staatscommissie over de arbeidsomstandigheden bij het spoor-
wegbedrijf te bespreken. 38Enige jaren later, juli 1906, komt Oudegeest
nogmaals naar Tilburg om de grieven over willekeurige bevorderingen te
behandelen.I? Met een van de onderzoeksresultaten van de Staatscom-
missie uit Tilburg is kennelijk niet zo veel gedaan.
Een bijzonderheid in Tilburg is de, van af 1906, elk jaar terugkerende

gecombineerde vergadering van S1. Raphael, de Nederlandsche RK
Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel, met de NV. Elk jaar wordt een

32) Nieuwe Tilburgsche Courant, 9 april 1903.
33) De Jong Edz., Om de plaats van de arbeid, 55.
34) De Fakkel, 16 januari 1904.
35) In het gehele luiden maakt SI. Raphael een snelle opgang door. Thelen, Lambert Poell
(1872-1937) en de katholieke sociale beweging, 97.
36) De Fakkel, 16 januari 1904.
37) De Fakkel, 6 februari 1904.
38) Het Volk, 30 maart 1904.
39) Het Volk, 26 juli 1906.
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actueel onderwerp vastgesteld en treden sprekers van beide verenigin-
gen Op.40De verhouding met St. Raphael is zake1ijk. Gezamenlijk wor-
den grieven van de Werkplaats besproken en verzoeken voor verbeterin-
gen naar de directie gestuurd.
Binnen de NV en in haar verhouding tot de SDAP beginnen eind 1906

problemen te ontstaan. Directe aanleiding is een stuk in De Toekomst,
waarin het gedrag van Michielsen, dronkenschap en herrie schoppen,
sterk wordt afgekeurd. Michielsen is op dat moment voorzitter van de
NV-afdeling, hoofdbestuurslid van de NV en lid van de SDAP. Volgens
het artikel moet hij juist het goede voorbeeld geven. Michielsen is woe-
dend over het stuk en meent dat de partijgenote Roodzant-Mieremet de
schrijfster is. Dat wordt ontkend. Michielsen bedankt voor de SDAP en
begint binnen de NV met een hetze tegen de SDAP-afd eling. In 1907
haalt A.F. Muller Michielsen over weer lid van de partij te worden. Mede
om zijn populariteit wordt hij kandidaat gesteld voor de gemeenteraad.
Maar de problemen met Michielsen blijven. Na drie jaar als de secretaris
van de NV-afdeling gewerkt te hebben, bedankt Limborgh voor de eer.
Volgens hem, liet Michielsen zijn medebestuurders overal buiten en
besliste hij alleen.t! Bij de meeste leden staat Michielsen echter in hoog
aanzien. Ze zien in hem de man die door zijn vele functies persoonlijk
gunsten kan uitdelen.Y Begin 1910 lopen de conflicten zo hoog op, dat
er een scheuring dreigt tussen een meerderheid en een minderheid. De
meerderheid, aangevoerd door Michielsen, wenst niet meer te vergade-
ren in het Volksgebouw. Het hoofdbestuur van de NV grijpt in om erger
te voorkornen.f ' Er wordt een onderzoekscommissie gevormd bestaande
uit J. Oudegeest (NV) J.C. van Kuykhof (SDAP) en J.e. Mebius (Bond
van Arbeiderscooperaties). Volgens de commissie heeft Michielsen zich
laten verleiden tot onorganisatorisch optreden, waardoor tweespalt is
ontstaan tussen de NV enerzijds en de SDAP en het Volksgebouw ander-
zijds. De commissie vindt het wenselijk dat Michielsen zich beperkt tot
het lidmaatschap van het hoofdbestuur van de NV en in Tilburg als ge-

40) Over deze vergaderingen, die tussen 1906 en 1909 in de zaal van Cafe Devenijns plaats-
vonden, schreef de eigenaar een ingezonden stuk in de Nieuioe Tilburgsche Courant, 6 april
1909.
41) lISe, archief SDAP Tilburg 1910·1921 (inv. nr. 1231), afschrift van brief van Eck aan
het hoofdbestuur van de NV, 28 april 1910.
~2) Idem.
43) nse, archief SDAP Tilburg 1910·1921 (inv. nr. 1231), afschrift van brief van het
hoofdbestuur van de NV aan het dagelijkse bestuur van de SDAP, 27 mei 1910.
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woon lid zijn krachten geeft.t? Michielsen legt zich niet bij deze uitspraak
neer. Hij zegt zijn lidmaatschap van de SDAP op. In 1911 stapt hij ook
uit de NV. Een jaar later vertrekt hij naar Nederlandsch-Indie. De afde-
ling van de NV laat hij ontredderd en gedecimeerd achter.

Net als in de jaren negentig ontbreekt het aan voldoende cijfermateri-
aal om voor de gehele periode een precies inzicht te krijgen in het aantal
leden van de NV en haar relatieve grootte in vergelijking met St. Raphael.
Indirect hebben we een aanwijzing voor de populariteit van de NY, in-
dien we de uitslagen van de verkiezing voor de commissies zien. In sep-
tember 1905 vindt een verkiezing plaats voor een personeelscommissie.
Van de drie gekozen leden zijn er twee afkomstig van de NV: G.C. Ger-
dingh en A. Michielsen.t-' Drie jaar later wordt de laatste gekozen als lid
van de commissie, welke het ziekenfonds van de Werkplaats beheert.t"
Over 1910 en 1911 hebben we weI cijfers over de ledentallen van de va-
korganisaties. In 1910 heeft de NV de grootste afdeling met 312leden,
tegenover St. Raphael met 234 leden. Een jaar later zijn de rollen omge-
draaid. St. Raphael handhaaft zich met 212leden, maar de NV valt terug
naar 120 leden."? Over de reden van deze dramatische terugval is al ge-
schreven.

§ 4. Vakorganisaties voor textielarbeiders

a. Algemeene Nederlandsche Bond van Textielarbeiders De Eendracht:
herhaald oprichten en ontwikkelingen binnen de afdeling

Aan het eind van 1903 is er een landelijke neutrale textielvakbond ont-
staan: De Eendracht.48 In de eerste helft van 1904 richt ze in Noord-
Brabant haar aandacht eerst op Goirle. Daar is een conflict bij de firma
Van Puijenbroek uitgebroken.t" De textielarbeiders weigeren steun van

44) HSG, archief SDAP Tilburg 1910-1921 (inv. nr. 1231), ongedateerd afschrift van rap-
port van de onderzoekscommissie (vermoedelijkjuni 1910).
45) Het Volk, 26 september 1905.
46) De Eendra.cht, 12 september 1908.
47) Jaaroerslag van de Nederlandsche R.K Bond van Spoorweg- en Tramwegpersoneel 'St.
Raphael', 1911: Jaaroerslagen van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en
Tramwegperso neel, 1910 en 1911.
48) Van Duin e.a., De werkstakingbij 'Van Heeken Co' 13januari-16juni 1902, 47-48.
49) Over het conflict: Ten Horn-van Nispen, Jan R.M. van Resouw een sociaal geinspireerd
ondememer rond 1900,190-192.
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De Eendracht. 50Aan het eind van het conflict, in juni, belegt het hoofd-
bestuur van De Eendracht een openbare vergadering in Tilburg. Tijhof
spreekt over "Waarom vereenigd in een neutrale bond?"51 De vergade-
ring verloopt succesvol: een 30-tal personen geeft zich op als lid. lets la-
ter zijn er al zeventig leden.52 In dezelfde tijd komt Unitas ook snel op-
zetten. Rond maart 1905 is de afdeling van De Eendracht in Tilburg op-
geheven.53 Een mogelijke oorzaak is de grote populariteit van Unitas (zie
tabel15 en volgende subparagraaf).
Een jaar later, op 20 mei 1906, lukt het Voogsgeerd om opnieuw een

afdeling van De Eendracht op te richten.P" Op 1 juli vindt de eerste
openbare vergadering plaats. Tijhof spreekt voor een tamelijk goed be-
zette zaal.55Het verslag van deze vergadering inRet Volk eindigt met de
woorden: "De afdeeling, die onlangs voor de derde maal is opgericht, zal
nu vermoedelijk stand kunnen houden". 56Het lijkt erop dat de krant ge-
lijk krijgt. Zeker als in maart 1908 J.H. Elfers zich in Tilburg vestigt als
propagandist van De Eendracht in Noord-Brabant.t" Hij gaat voortva-
rend te werk. Tot dan toe houdt De Eendracht meestal haar vergaderin-
gen in een gewoon cafe. Dit bevestigt haar neutraliteit. Elfers laat alle
voorzichtigheid varen. De eerste vergadering, waarin hij optreedt als
spreker, wordt gehouden in het Volksgebouw.s" In dat gebouw zijn ook
de vergaderingen van de SDAP. Het wordt zo moeilijker om het neutrale
karakter van De Eendracht te verdedigen en de autochtone textielarbei-
ders te winnen voor het lidmaatschap. Kort na zijn aankomst raakt Elfers
betrokken bij een conflict in de textielfabriek van Wed. J.B. de Beer en
Zonen, waar vele leden van De Eendracht werken. Door zijn aanpak zal
het een verloop krijgen, welke tot dan toe ongebruikelijk is in de stad. In
paragraaf 5 zuilen we dit beschrijven. De afloop is voor de afdeling de-
sastreus. Ze zal ophouden te bestaan.

50) Het Volk, 6 mei 1904.
51) Het Volk, 14 juni 1904.
52) Het Volk, 24 en 26 juni 1904. De Textielarbeider verspreidt een apart propagandanum-
mer in Tilburg en Coirle. Zie: Het Volk, 26 juni 1904; De Textielarbeider, 19 oktober 1904.
53) De Textielarbeider, 21 maart 1905.
54) Het Volk, 22 mei 1906. Voogsgeerd was net als Tijhof vroeger bestuurder bij de ANBT.
Met enig voorbehoud kunnen we zeggen dat met name oud-ANBT-ers binnen De Eendracht
aandacht voor Tilburg hebben.
55) Het Volk, 4 juli 1906; De Bredasche Klok, 14 juli 1906.
56) Het Volk, 4 juli 1906.
57) De Textielarbeider, 18 maart 1908.
58) De Eendracht, 7 maart 1908.
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Tabel IS: Ledental van de oakorganisaties in de textiei in Tilburg 1903-1911

Jaar De Eendracht Unitas SI. Severns

38

16
616
1580
1136

ca. 800

450
400
900
1125

1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

ca. 70

859
820

Bron: Het Volk, 26 juni 1904; Nieuwe Tilburgsche Courant, 28 januari 1911 en 28 ja-
nuari 1912; Verslag gemeente Tilburg, 1911; Statistiek der vakvereenigingen van de
werklieden in Nederland, in Bijdragen lot de statistiek van Nederland, nieuwe volgreeks
nr. 57 en nr. 83, (Den Haag 1905 en 1909).
De genoemde aantallen zijn inclusief aspirant-Ieden. Wat betreft De Eendracht hebben de
cijfers betrekking op de gecombineerde afdeling Tilburg-Goirle.

b. St. Severus en Unitas

In 1896, het jaar van oprichting, bestond St. Severus uit 700 leden.
Daarna was het langzaam achteruit gesukkeld. In 1901 waren er nog
400 leden. Er kwam in 1902 weer enige beweging in de afdeling, door-
dat het zich aansloot bij het R.K. Textielarbeiderssecretariaat. Bij dat se-
cretariaat waren de katholieke Unitas-afdelingen uit Twente en de katho-
lieke textielarbeidersverenigingen uit Leiden en Hilversum aangeslo-
ten. 59 Het ledental van St. Severus loopt in 1902 op tot 650 leden. Na
het eerste enthousiasme en uitblijven van verbeteringen valt het ledental
in 1903 terug tot 450 leden en in 1904 tot 400 leden (zie tabel15). In
het conflict bij de firma Van Puijenbroek in Goirle neemt het Secretari-
aatsbestuur het standpunt in, dat de arb eiders ten onrechte zijn gaan sta-
ken. Dat standpunt wordt door de Goirlese en Tilburgse textielarbeiders
niet in dank afgenomen. Na afloop van het conflict scheidt een grote
groep textielarbeiders, onder leiding van B. Hutten, zich af van St. Seve-
rus. Zoals beschreven maakt ook De Eendracht van de situatie gebruik

59) Zie voor een uitgebreide bespreking over het secretariaat: Thelen, Lambert Poell
(1872-1937) en de katholieke sociale beweging, 130-140.
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en richt een afdeling op in Tilburg. Voor het Textielarbeiderssecretariaat
betekent zijn opstelling in het conflict het einde.P''
Om de katholieke textielarbeiders niet uit het gezichtsveld van de

geestelijkheid te laten verdwijnen moet een nieuw organisatorisch kader
geschapen worden. Kapelaan L. Poell krijgt de opdracht, als vrijgesteld
geestelijke, om de textielarbeiders in het Diocees 's-Hertogenbosch te or-
ganiseren in een Diocesane bond. Een jaar later heeft hij de Bossche RK
Textielarbeidersbond S1. Lambertus opgericht, de hoofdzetel wordt in
Tilburg gevestigd. A. Cools uit Tilburg wordt de eerste voorzitter.P! Kort
na de oprichting fuseren in Tilburg S1. Severus en het S1. Paulusgilde tot
een bond en sluiten zich aan onder de naam St. Severus.P? Voor het
functioneren van S1. Severus he eft de diocesane structuur weinig beteke-
nis. Wel brengt Poell door zijn optreden deels het vertrouwen terug bij de
Tilburgse textielarbeiders voor St. Severus. Het ledental verdubbelt tot
ruim 900 leden. In 1906100pt het verder op tot ruim 1100 leden (zie ta-
bellS). Daarna stabiliseert de afdeling zich en zal vanaf 1909 in led ental
verminderen. In 1910 komt een landelijke organisatie tot stand: de Ne-
derlandsche Roomsch Katholieke Textielbond St. Lambertus.v" Het tex-
tielarbeidersgilde St. Severus wordt vanaf dat jaar een afdeling van S1.
Lambertus.
Van belang voor de Tilburgse verhoudingen in de toekomst is het vol-

gende wat in de statu ten van S1. Lambertus wordt goedgekeurd:
"De samenwerking met andere niet Katholieke textielwerklieden-
vereenigingen voor bepaalde, wenschelijk geachte doeleinden, in
zoover de Katholieke beginselen die samenwerking toelaten" .64

Kort na de beeindiging van het conflict bij de firma Van Puijenbroek is
behalve De Eendracht ook een afdeling van Unitas in Tilburg opgericht.
Het was voortgekomen uit de afgescheiden groep van Hutten. De oor-
sprong van Unitas gaat terug naar 1895. In dat jaar ontstaat de Twent-
sche Christelijke Katoenbewerkersbond Unit as door een federatie tussen
de Katholieke Katoenbewerkersbond en Patrimonium. Het is een federa-

60) A.w., 138-140.
61) Van Stiphout, Ontstaan en eerste ontwikkeling der standsen vakorganisaties, in Van den
Eerenbeemt en Schurink (red.), De opkomst van Tilburg als industriestad, 209-210; Thelen,
a.w., 162.

62) Nieuwe Tilburgsche Courant, 22 februari 1905; Thelen, a.w., 163.
63) Eenige inlichtingen, 3.
64) A.w.,4.
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tie, waarin de lokale vakorganisaties blijven bestaan en de protestanten
en katholieken apart vergaderen. De priester Ariens had zich voor deze
samenwerking ingezet en de politicus Schaepman, adviseur van de aarts-
bisschop in vakbondszaken, liet hem weten: "Onze vakvereenigingen
kunnen gemst tot federatieve vakverbindingen overgaan, als ze maar
goed Katholiek blijven in hun beginselen" .65

Eind jaren negentig probeert Unitas ook buiten Twente actief te wor-
den. Als gevolg daarvan verandert ze in 1900 van naam: Nederlandsche
Christelijke Textielarbeidersbond Unitas. Vanaf 1904 krijgt Unitas echt
een nationaal karakter met afdelingen onder andere in Helmond, Hilver-
sum en Den Haag. De afdeling Tilburg is eind juli 1904 opgericht. Een
van de oprichters is Hendrik Oldenkotte, die kort tevoren uit Twente naar
Tilburg is verhuisd.P? Zestien arbeiders treden als lid toe.67 Na nog geen
week is het ledental gestegen tot ongeveer zeventig Ieden, drie maanden
later is de vierhonderd al bereikt. Binnen een jaar heeft Unitas in Tilburg
ruim duizend leden.P" Dat is vooral te danken aan het feit, dat ze niet
schroomt acties tegen fabrikanten te voeren.P" Inmiddels is Oldenkotte
als betaald propagandist aangesteld. Tijdens de eerste jaarvergadering
van Unitas afdeling Tilburg, in augustus 1905, wordt bekendgemaakt
dat de afdeling 1497 leden telt. Een aanwijzing voor haar actieve belan-
genbehartiging is de mededeling in dezelfde vergadering dat ze betrok-
ken is bij achttien fabriekskwesties.""

De populariteit van Unitas in Tilburg heeft vermoedelijk niet aIleen te
maken met haar belangenbehartiging, maar ook dat er geen geestelijk ad-
viseur aan is verbonden. Dat laatste is een doom in het oog van de geeste-
lijkheid, die Unitas liever ziet verdwijnen. De geestelijk adviseur van de
Bossche Diocesane Textielarbeidersbond, L. Poell, ziet op dat moment
meer in een samenwerking met Unitas. In maart 1906 wordt een over-
eenkomst daarover bereikt, deze wordt echter door de bisschop van 's-
Hertogenbosch verworpen."! Unitas is over het verbreken van het con-

65) Ten Hom-van Nispen, Unitas (1895-1912), in Brabantia, XXX (1981) 5, 192.
66) Een herinnering van de oud-hoofdredacteur A.J. Prins van de Tilburgsche Courant in:
Het Nieuwsblad van het Zuiden, 16 februari 1957.
67) Nieuwe Tilburgsche Courant, 28 juli 1904.
68) Brom, Alphons Ariens, II, 125; Thelen, a.w., 140.
69) Brorn, a.w., II, 133.
70) Nieuwe Tilburgsche Courant, 26 augustus 1905.
7J) Voor een uitgebreide en nauwgezette behandeling van de verhouding tussen de Bossche
Diocesane Textielarbeidersbond en Unitas verwijzen we naar het bovengenoemde werk
(proefschrift) van Thelen.
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tract niet rouwig en voelt zich weer vrij om de propaganda in Noord-Bra-
bant te vernieuwen. Op 7 juli 1906 verschijnt een verklaring van het epi-
scopaat, waarin uitdrukkelijk voor katholieke arbeiders een katholieke
vakorganisatie verlangd wordt.P De neergang van Unitas begint. Aan
het eind van 1907 zijn er nog ongeveer 800 leden.P Van de jaren erna
zijn geen cijfers bekend. Uiteindelijk wordt in maart 1912 een aartsbis-
schoppelijk schrijven in de kerken voorgelezen, waarbij de vakorganisa-
tie en het blad van Unitas voor de katholieken voortaan verboden zijn.
Vele katholieken verlaten Unitas, zonder zich aan te sluiten bij een katho-
lieke vakorganisatie.I? Aan het eind van 1912 richten 400 oud-Unitasle-
den de Tilburgsche Textielvereeniging 'Ons Recht' Op.75Uiteindelijk zal
in juli 1916 deze vakorganisatie opgaan in St. Severus.I''

§ 5. Conflicten by' de firma Wed.]. B. de Beer en Zonen 1907-1908; de
rol van De Eendracht en haar verhouding tot St. Severns en Unitas

Naar aanleiding van enige kleine werkstakingen begin 1900 had de Fa-
brikantenbond besloten een 'Overeenkomst betreffende Werkstakingen'
aan te gaan. Daarin werd overeengekomen elkaar onderling te steunen
om zo een gesloten front tegen de vakorganisaties bij een werkstaking bij
een van de leden te kunnen vormen. Als zwaarste middel voorzag de
overeenkomst in een algemene uitsluiting. De overeenkomst voorzag ver-
der in de oprichting van een zogenaamde Raad van XIV. Deze raad be-
staat uit de zeven bestuursleden, zeven gewone leden en vier plaatsver-
vangende leden. Zij moest beoordelen of een lid van de Fabrikantenbond
dat in een arbeidsconflict verwikkeld was, de steun van de bond kon krij-
gen. De fabrikant behield die steun, als hij zich in principe hield aan de
adviezen van de Raad van XIV. Eventueel onderhandelde de Raad zelf
met de vakorganisaties.??

Tegen de achtergrond van deze afspraken binnen de Fabrikantenbond
moeten de conflicten bij de firma Wed. lB. de Beer en Zonen in 1907

72) Brorn, a.w., II, 133-135; Thelen, a.w., 289.
73) Ten Horn-van Nispen, t.a.p., 194.
74) Brorn, a.w., II, 275; Thelen, a.w., 379.
75) Ten Horn-van Nispen, t.a.p., 196.
76) Thelen, a.w., 380.
77) BVS, Notulenboek der algemene bestuursvergaderingen (inv. nr. 290), 14 juni 1902.
Overigens vonden de fabrikanten Diepen en Bogaers het middeI van uitsluiting te ver gaan.
Zij zegden het lidmaatschap van de bond op. Bij hen lijkt het eigen fabrieksbelang verder te
gaan dan het groepsbelang.
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en 1908 gezien worden. Op dat moment overigens is de firmant Jules de
Beer voorzitter van de Kamer van Koophandel! Ten slotte, zoals beschre-
ven in de voorgaande paragrafen, is Unitas zeer strijdbaar en is er net een
afdeling van De Eendracht opgericht, waarvan vele leden bij Wed. De
Beer werken. Kortom het lijkt tijd te zijn voor een confrontatie om de
machtsverhoudingen te bepalen en de firma Wed. De Beer is een uitste-
kende plaats van handeling.

Het eerste conflict bij de firma duurt van juli tot oktober 1907. Aanlei-
ding is een geleidelijke loonsvermindering voor de diverse werkzaamhe-
den.?" Er wordt een fabrieksvergadering belegd met de besturen van
Unitas en De Eendracht. Voogsgeerd, secretaris van De Eendracht, is
ook aanwezig."" De weyers komen naar de vergadering, ze zijn bijna alle-
maal georganiseerdl'" Op de vergadering wordt een tiental grieven zeer
nauwkeurig omschreven: enerzijds over de kwaliteit van de diverse werk-
materialen, anderzijds over de loonregelingen voor allerlei werkzaamhe-
den als kaminhangen, rietrijgen en aanknopen.P! Uit de werklieden van
de fabriek wordt een commissie van vier personen benoemd, die met de
firma zal gaan onderhandelen. Het gesprek loopt op vrijwel niets uit. Een
paar punten worden ingewilligd, die ook in het belang van de fabriek zijn,
zoals bijvoorbeeld betere en meer schietspoelen. Om de eisen kracht bij
te zetten wordt een commissie gevormd uit de besturen van de vakorgani-
saties. 51. Severus hoort daar voortaan ook bij.82 Na aanvankelijke weige-
ring van de fabrikant om met hen te onderhandelen, gaat hij overs tag. De
volgende maanden wordt een reeks onderhandelingen gevoerd en wor-
den conferenties gehouden zonder enig positief resultaat. 83 De enige on-
derbreking van deze activiteiten wordt, typisch voor Tilburg, veroorzaakt
door de kermis.P"
In september dringt De Eendracht aan krachtiger dan tot nog toe op te

treden tegen de firma, De Fabrikantenbond, inmiddels betrokken bij het
conflict, eist een verklaring van 51. Severus en Unitas, dat ze niet langer

78) De Eendrachi, 13 juli 1907.
79) Idem.
80) Idem.
81) Idem.
82) Idem.
83) De Eendracht, 21 oktober 1907.
84) "De aktie der werklieden van de firma de Beer is nog steeds gaande. De kermis heeft
voor een ogenblik ook hier de beweeging doen stilstaan". Zie: De Eendrachi, 14 september
1907.
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met De Eendracht zuIlen samen werken. Deze wordt niet gegeven. Half
september volgt een overleg tussen de Raad van XIV van de Fahrikan-
tenbond enerzijds en St. Severus en Unitas anderzijds. De vakorganisa-
ties geven te kennen dat het bestuur van De Eendracht een eventuele sta-
king nog niet zal steunen. Tijdens dat overleg spreken ze de mening uit,
dat de Fabrikantenbond er fout aan heeft gedaan De Eendracht niet voor
het overleg uit te nodigen.85 Een kleine maand later sturen de drie vakor-
ganisaties gezamenlijk een veertientallooneisen aan de firma. De Raad
van XIV, die op de hoogte gesteld wordt, vindt de eisen buitensporig.
Aan de andere kant vindt ze de lonen bij de firma De Beer niet echt schit-
terend. Men vindt, dat de firma (liefst ongemerkt) tot een compromis
moet zien te komen.f" Eind oktober wordt via onderhandeling, waarbij
ook de commissie van vier werklieden uit de fabriek betrokken is, over-
eenstemming bereikt. Het resultaat is een precieze loonregeling zoals hij-
voorbeeld voor kaminhangen 3 cent per schaft, rietrijgen 25 cent, en
"het aanknopen tot en met 12 smet 3 cent, en van 12 tot en met 17 smet
2 cent per honderd draden". 87 De betekenis is vooral dat in de toekomst
willekeur kan voorkomen worden of minstens aangetoond kan worden.
Op korte termijn is de actie van de werklieden en het gezamenlijk op-

treden van de vakorganisaties succesvol geweest. Op de eerste bestuurs-
vergadering van de Fabrikantenbond na afloop van deze fabriekskwestie
is De Eendracht onderwerp van discussie:

"Nog wordt teruggekomen op het conflict Wed. J.B. de Beer en Zn.
in verband met het feit dat de weyers, leden van de Eendracht aan
socialisten verwant zijn althans hiermede voeling houden. De leden
waren eenstemmig van oordeel dat moeilijk zoude zijn deze geheel
te weren doch in de vergadering zou de meening der leden kunnen
gevraagd om bij aanneming zich vooraf te vergewissen of inder-
daad nieuw aangekomenen tot die corporatie behooren" .88

Op de volgende vergadering van de Fabrikantenbond wordt de leden
aangeraden zo min mogelijk leden van De Eendracht aan te nemen.

Het tweede conflict zal de vorm van een staking krijgen. Deze zal gaan
duren van 20 mei tot 1 augustus 1908. In het voorjaar is opnieuw wrevel

85) Van Dun, De staking bij de Wed. ]. B. de Beer in 1908, in Tilburg, VII (1989) 4, 10l.
86) Idem.
87) De Eendracht, 26 oktober 1907. Voor de volledige regeling: Elfers, Waarom de kerkelijke
arbeiders zich ook in modeme arbeidersvereenigingen dienen te organiseren, 10.
88) BVS, Notulenboek der bestuursvergaderingen (inv. nr. 249), 18 november 1908.
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en onvrede bij de arbeiders ontstaan over de beloning, het lange wachten
op grondstoffen, de willekeur bij boetes en de toepassing van het fa-
brieksreglement. Tijdens een fabrieksvergadering wordt besloten een
commissie samen te stellen, die met de firma de grieven gaat bespreken.
Elfers raadt dat af. Hij vreest dat haar leden ontslagen worden. Unitas en
St. Sever us zijn voor het instellen van een commissie. Elfers stemt er uit-
eindelijk mee in.89 Na instelling van de comrnissie krijgen twee van de
vier leden ontslag aangezegd. Het gaat om een lid van Unitas en een lid
van De Eendracht. 90 Volgens de fabrikant is het herhaald te laat komen
de reden van ontslag. Van de kant van De Eendracht wordt het gezien als
het begin om de georganiseerde wevers stuk voor stuk er uit te dringen.
Op 18 mei wordt een fabrieksvergadering belegd en besloten om vanaf
woensdag 20 mei het werk te staken als het laatst gegeven ontslag niet
wordt ingetrokken. Vertegenwoordigers van Unitas en St. Severus verkla-
ren een staking niet te zullen tegenwerken, maar men wil er niet in be-
trokken worden.Y'
Het ontslag wordt niet ingetrokken en een werkstaking breekt uit, Aan

de staking doen twee leden van St. Severus rnee, bijna 30 leden van De
Eendracht en een onbekend aantal van Unitas.92

Gezien de opstelling van Unitas en St. Severus wordt aile verantwoor-
delijkheid naar De Eendracht geschoven. In feite betekent het dat lH.
Elfers de organisatie van de staking in handen krijgt. Unitas en St. Seve-
rus nemen afstand van De Eendracht. St. Severus tracht nog weI een
plaatselijke commissie voor bemiddeling sarnen te stellen, maar het blijft
bij een poging.93
In het conflict stelt de fahrikant zich onverzoenlijk op. Drie redenen

zijn te geven: de steun van de Fabrikantenbond en er is nauwelijks vraag
naar produkten't"; bovendien is er de principiele kwestie: de fabrikanten
willen De Eendracht niet erkennen als belangenbehartiger van textielar-
beiders in Tilhurg.
Om de staking te breken probeert de firma onderkruipers te werven. In

eerste instantie lukt het niet, maar na een paar weken zijn er enige wevers
uit de wijk de Hasselt bereid gevonden. Volgens De Eendracht is dat de

89) Van Dun, t.a.p., 101-102.
90) Het Yolk, 28 mei en 21 juni 1908.
91) De Eendracht, 23 mei 1908.
92) Het Yolk, 28 mei 1908; Oldenkotte, Het socialisme en de vakbeweging, 15.
93) Het Yolk, 28 mei 1908.
94) Oldenkotte, a.w., 15; Verslaggemeente Tilburgover 1908,203-229.
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fabrikant gelukt omdat de pastoor uit de Hasselt een neef is van de fabri-
kant.95 Uit woede worden door de textielarbeiders bij een van de onder-
kruipers, 'mottige' Jan Paulussen, de aardappelen uit de grond ge-
trokken.i"

De staking gaat mede door het optreden van de onderkruipers verlo-
ren. Beslissend is dat enige leden van St. Severus weer aan het werk
gaan. Hutten van Unitas vindt deze handelwijze van St. Severus, goedge-
keurd door de bestuurder J. van den Nieuwenhuizen, niet juist. Een laat-
ste poging van Elfers, met Tijhof, om nog een resultaat te behalen heeft
geen enkel succes. De fabrikant De Beer weigert hen te ontvangen.i'"

De afloop van de staking is desastreus voor de leden van De Een-
dracht, maar ook voor de onderkruipers. Voor de laatsten kunnen de Til-
burgers moeilijk begrip op brengen. Nog jaren lang zal op kermissen en
feesten een lied gezongen worden over de onderkruipers:

"Arme vrouw en kinderen
stuurt ze naar die moordenaarskampen hene
o wat een schande
weg met de mottige Jan".98

Met dit lied geven de Tilburgse textielarbeiders blijk, dat ze tijdens het
conflict aan de kant van De Eendracht hebben gestaan. De stakers heb-
ben het liedje weinig kunnen horen. Ongeveer twintig stakers worden
ontslagen en op de fabrieken worden 'zwarte lijsten' opgehangen met
hun namen: onder andere 'zwarte' Jan Elias, 'Spil' van Hulten, Pietje
Melis en Kees van Beurden."? Een aantal van hen vertrekt naar Duits-
land om daar werk te vinden; anderen gaan naar Verviers en Roubaix.
'Spil' van Hulten gaat in Eindhoven wonen en werken. Voor een paar sta-
kers die in Tilburg willen blijven wonen, blijft er niets anders over dan
naar een ander ambacht om te zien.100

Na dit succes zetten de textielfabrikanten door met het ontslaan "van
allen die slechts verdacht worden met de moderne arbeidsbeweging in
connectie te staan" .101 De Fabrikantenbond besluit eind juni op de alge-

95) De Eendracht, 18 juli 1908.
96) Mededeling van A. Janssens op 27 juni 1973.
97) De Eendracht, 1 augustus 1908.
98) Mededeling van Janssens op 27 juni 1973.
99) GAT, archief van de gemeentesecretarie 1908-1937, kabinetsarchief burgemeester (inv.
nr. w 7 II), brief van burgemeester Raupp aan Commissaris van de Koningin in Noord-Bra-
bant, 7 oktober 1908; De Eendracht; 10 april 1909 .
100) Mededeling van Janssens op 27 juni 1973.
10 I) De Eendracht, 10 april 1909.
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mene vergadering om nooit meer met De Eendracht te onderhandelen.
De afdeling van De Eendracht moet kort daarna worden opgeheven bij
gebrek aan leden.

§ 6. Nationale Meeting voor Vakorganisatie te Tilburg 1909: confronta-
tie van buitenstaanders en katholieke organisaties

Buitenstaanders, lid van verschillende neutrale vakorganisaties, zullen
zich in 1907 gaan verenigen in een Tilburgsche Bestuurdersbond (TBB).
Op de huishoudelijke vergadering van de SDAP-afdeling, in april

1907, wordt in de rondvraag het idee van een bestuurdersbond geop-
perd. De vergadering is van oordeel dat deze zo spoedig mogelijk opge-
richt moet worden.102 Een maand later wordt een buitengewone huis-
houdelijke vergadering uitgeschreven om de wenselijkheid te bespreken
voor de eventuele oprichting van een Bestuurdersbond.J''f Het is op dat
moment niet meer zo vanzelfsprekend dat de SDAP een dergelijk initia-
tief neemt. Met de oprichting van het NVV, 1 januari 1906, is er een an-
der denken ontstaan over de relaties tussen vakbeweging en politiek op
lokaal niveau. Begin 1907 komt de Algemene Nederlandsche Diamant-
bewerkers Bond, de belangrijkste organisatie van het NVV, met het voor-
stel tot de lokale NVV-organisaties.104 Deze scheiding tussen NVV en
SDAP wordt in Tilburg niet gevolgd.
Het is A.F. Muller, de propagandist van de SDAP in Noord-Brabant en

gevestigd in Tilburg, die het initiatief neemt om de lokale vakorganisaties
over te halen mede een bestuurdersbond op te richten. In juni houdt hij
toespraken voor zowel de NV als De Eendracht over de betekenis van een
Bestuurdersbond. In de vergadering van De Eendracht wordt met alge-
mene stemmen besloten zich bij de op te rich ten Bestuurdersbond aan te
sluiten. 105 Het is de vraag of de textielarbeiders op dat moment beseffen
dat zij als neutraal georganiseerden, door zich te willen aansluiten bij de
Bestuurdersbond, een formele relatie aangaan met de socialisten van de
SDAP. De oprichtingsvergadering vindt in juli plaats. Bij het formeren
van het bestuur zijn er moeilijkheden. Op het laatste moment trekt een

102) De Eendracht, 27 april 1907 .
103) De Eendracht, 25 mei 1907.
104) De Jong Edz .•Om de plaats van de arbeid, 119; Oudegeest, De geschiedenis der zelfstan-
dige vakbeweging in Nederland, Il, 54·67; Welcker, Heren en Arbeiders in de vroege Neder-
landse Arbeidersbeweging 1870·1914,561·562.
105) De Eendracht, 25 mei en 22 juni 1907.
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kandidaat voor de textielarbeiders van De Eendracht zich terug.106 Mo-
gelijk heeft dat probleem te maken met de hierboven geformuleerde
vraag. Hoe het precies afloopt is verder niet bekend. Dit probleem blijft
de eerste jaren bestaan.
Ook als in 1908 het Verbondsbestuur van het NVV de eerste richtlij-

nen uitgeeft voor een Bestuurdersbond nieuwe stijl, b1ijft in Tilburg de
SDAP tot de Tilburgsche Bestuurdersbond (TBB) behoren.l'"
Over het aantalleden in de eerste jaren van de TBB is niet zoveel be-

kend. AIleen een cijfer uit september 1908 hebben we gevonden. Op dat
moment zijn vijf vakorganisaties en de SDAP aangesloten met in totaal
ongeveer 400 leden.l'"
Met de TBB hebben de buitenstaanders een goede organisatie om acti-

viteiten op te zetten. De belangrijkste actie waarin zij een rol gaan spelen
is de organisatie van een Nationale Meeting voor Vakorganisatie in Til-
burg.

a. De eerste schermutselingen

In november 1908 verschijnt in De Eendracht een berichtje dat door
de TBB, tijdens de Pinksterdagen van 1909, een landelijke betoging
voor vakorganisatie zal worden georganiseerd. Het NVV heeft zijn mede-
werking toegezegd.109 Voordat tegenstanders de gelegenheid hebben in
actie te komen, hebben de buitenstaanders al bij een boer een terrein ge-
huurd. Voor de zekerheid hebben ze een officieel contract afgesloten.U?
Begin maart vindt een bespreking plaats tussen de Propagandaclub

Leo XIII en de besturen van de bij de RK Gildenbond aangesloten vakor-
ganisaties. III De propagandaclub stelt zich als doel de arb eiders op
godsdienstig en maatschappelijk gebied te ontwikkelen en als een van de
middelen ziet zij het verspreiden van sociaal- en godsdienstig zedelijk li-
teratuur.112 Op de bewuste bespreking deelt een vertegenwoordiger van

106) De Eendracht, 27 juli 1907. Het betreft Hersmis, die we eerder zijn tegengekomen als
lid van het 'Comite voor Enschede'.
107) De long Edz., a.w., 120; IISG, archiefSOAP Tilhurg 1900-1909 (inv. nr. 1230), brief
van Elfers aan Van Kuykhof, secretaris van de SOAP, 6 februari 1909.
108) GAT, archief gemeentesecretarie 1908-1937, kabinetsarchief burgemeester (inv. nr. w
7 11), briefTBB aan gemeenteraad Tilhurg, september 1908.
109) De Eendrachi, 7 november 1908.
110) De Eendracht, 23 januari 1909.
111,1 Nieuwe Tilburgsche Courant, 10 maar! 1909.
112) Van Rijen, R.K. Arbeiders waakt opt, 16.
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de propagandaclub mede dat de secretaris van de RK Gildenbond, A.
van Rijen, de brochure R.K. Arbeiders waakt op! heeft geschreven. 113 De
brochure kan gezien worden als een eerste antwoord op de aankondiging
van de meeting.
De buitenstaanders proberen in debat te raken met Van Rijen. In een

open brief, opgenomen in de Nieuwe Tilburgsche Courant, verklaart Van
Rijen waarom hij geen vrij debat wenst. De buitenstaanders, volgens hem
zonder uitzondering socialisten, trachten altijd te overtuigen en zwakke
plekken te raken. Het is geen echt debat, daar komt bij dat bijna altijd
"de godsdienstkwestie wordt aangeraakt, die niet tel' beoordeling van
Jan en alleman staat, maar van de daarvoor aangestelde en bevoegde le-
raren: Paus, bisschoppen en priesters", 114

Van Rijen keurt niet elk debat af; tussen gelijkgezinden vindt hij het
zelfs nuttig en voor de ontwikkelingen zeer dienstbaar.U'' A. Mensink,
propagandist van Unitas, leest de open brief en besluit een 'ingezonden
stuk' te schrijven. Mensink meent als katholiek een gelijkgezinde van Van
Rijen te zijn, maar merkt op dat hij tot nog toe geen kans heeft gekregen
om te debatteren. Hij weet weI dat er een verschil van mening is over de
inrichting van de vakorganisatie, maar dat is enkel een kwestie van
'vorm'. Hij nodigt Van Rijen tot een debat uit. 116 Het commentaar van
de laatste is kort en bondig. Hij herinnert Mensink eraan, dat zij onlangs
besproken hadden "dat het op dit oogenblik en in de gegeven omstandig-
heden met wenschelijk is dat er tusschen de voorstanders der katholieke
vakorganisatie ruzie gemaakt wordt" .117
De buitenstaanders blijven aanhouden. Begin april organiseert de TBB

een grote open bare vergadering, waar H. Spiekman en N. van Hinte di-
verse onderwerpen uit de brochure van Van Rijen bespreken. Van Rijen
wordt opnieuw tot een debat uitgenodigd. Hij gaat er niet op in en de
rechtstreekse confrontatie blijft zo uit. lIB

b. Vlugschriften en de Katholieke Sociale Actie afdeling Tilburg

De propagandaclub Leo XIII heeft het met haar brochure R.K. Arbei-

113) Nieuwe Tilburgsche Courant, 10 maart 1909.
114) Nieuwe Tilburgsche Courant, 27 maar! 1909.
115) Jdem.
116) Nieuue Tilburgsche Courant, 31 maart 1909; Thelen, a.w., 349.
117) Nieuwe Tilburgsche Courant, 1 april 1909.
118) Muller, Waar is uw plaats? Gegevens ontleend aan advertentie voor de vergadering op
de brochure; Nieuwe Tilburgsche Courant,S april 1909.
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ders waakt op! meteen groots aangepakt. Ze verspreidt voor eigen reke-
ning 6000 exemplaren in de stad.1l9 De brochure is een lang pleidooi
om zich katholiek te organiseren. Zij waarschuwt de ongeorganiseerde
katholieke arbeiders dat er geen neutrale vakverenigingen bestaan:

"Een vakvereeniging zal handelen volgens de beginselen harer lei-
ders en waar de zich noemende neutrale vakbeweging staat onder
socialistische leiding, daar zal haar wijze van werken en het voeren
harer actie ook socialistisch zijn. Of meent ge, dat een overtuigd so-
cialist, hij moge dan Muller of Elfers ofMichielsen ... heten, om zijn
vakvereeniging zijn socialistische beginselen zal op zij zetten of ver-
loochenen?" 120

Het vraagt om een reactie. In dezelfde maand, maart 1909, verschijnt
een brochure van de TBB, geschreven door A.F. Muller met als titel
Waar is uw plaats? Vrijwel elke bewering over de moderne vakbeweging
wordt bestreden en de kwalijke praktijken van de katholieke vakbewe-
ging en geestelijkheid bij diverse conflicten in Noord-Brabant worden
eens fijntjes op een rij gezet. Muller roept de arbeiders tenslotte op om
zijn verhaal nog eens te vergelijken met dat van Van Rijen en zelf op on-
derzoek te gaan "en ge zult spoedig u zelf overtuigd hebben waar irw
plaats in de arbeidersbeweging is. Als gij dat doet zal uw conclusie zijn in
De Moderne Arbeiders beweging". 121 De brochure eindigt met een pagi-
nagrote advertentie over 'De Groote Nationale Meeting'.
De buitenstaanders hoeven niet lang op schriftelijk antwoord te wach-

ten. In april verschijnt opnieuw van de hand van Van Rijen een brochure
Is daar uw plaats? Op zijn beurt weerlegt hij de beweringen van Muller
en voegt een aantal citaten toe om het zogenaamde neutrale karakter van
de moderne vakbeweging te ontmaskeren. Ten slotte stelt hij de katholie-
ke arbeiders de vraag: Waar is uw plaats? Zijn antwoord is:

"Zijt gij sociaal-democraat, ja, dan is uw plaats in de van de uit den
Besterd gepropageerde vakbeweging. Maar weg dan met al uw ge-
scherm over neutraliteit en uw katholiek-zijn. Want als katholiek
van de daad, is daar uw plaats niet. Uwplaats, Katholieke werkman
is in de Roomsch-Katholieke vakvereniging" .122

Een weerwoord blijft uit. Ontbreken de financiele middelen om een twee-
de uitgave te bekostigen?

J 19) Nieuwe Tilburgsche Courant, 10 maar! 1909.
J20) Van Rijen, a.w., 4.
121) Muller, a.w., 15.
122) Van Rijen,Is daar uw plaats?, 18.
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De katholieken gaan onverdroten voort. De propaganda werkt op volle
toeren. Een paar dagen voordat de meting zal plaatsvinden, worden door
de Propagandaclub Leo XIII voor rekening van het plaatselijk Comite
van de Katholieke Sociale Actie (KSA) nog eens 5000 exemplaren ver-
spreid van de, door kapelaan H. Berkvens geschreven, brochure Waar-
om blijven goede Katholieken weg bij Socialisten. 123
Zaterdagavond 5 juni vindt in de zaal van de RK Gildenbond een open-

bare vergadering plaats, uitgeschreven door de afdeling van de KSA als
protest tegen de meeting op 6 juni van het NVV. De vergadering is belegd
om te laten zien, dat de mensen in deze stad zich door de beginselen van
het katholieke geloof wensen te laten leiden. De spreker de heer Bruna,
redacteur van het katholieke blad Het Centrum, beklemtoont de grote
verdienste van paus Leo XIII. Hij heeft, volgens hem, voor de werkman
meer gedaan, "dan al die rooie schreeuwerds bij elkander". Hij wijst op
het 'nulla communio' zoals voorgeschreven door de paus. De heer Bruna
vertaalt het als geen enkele gemeenschap tussen rechts en links. Of zoals
Bruna zijn gehoor voorhoudt: 'katholieke mannen ... ge hebt met die roo-
den niets te maken", Hij roept tenslotte de arbeiders op om morgen in de
kerk een weesgegroet voor "de rooden" te bidden.124

Tegelijkertijd heeft de afdeling van de KSA in de zaal Orpheus nog een
andere bijeenkomst georganiseerd. Ruim 400 aanwezigen luisteren naar
een rede, welke grote gelijkenis vertoont met die van Bruna. Een lofuiting
wil de spreker, C.D. Wesseling uit Den Haag, het NVVwei geven: Het
getuigt van moed om in een stad als Tilburg., "een der middelpunten van
katholieke arbeidersleven", een dergelijke meeting te organiseren; de
katholieken kunnen een voorbeeld nemen aan deze propaganda-ijver.Uf
Ook hier wordt vele malen het 'nulla communio' van paus Leo XIII uit-
gesproken.

c. De Nationale Meeting: organisatie en gebeurtenis

In de nacht van zaterdag op zondag wordt nog een laatste poging on-
dernomen om de meeting te verhinderen. De boer, die zijn weiland heeft

123) Nieuwe Tilburgsche Courant, 3 juni 1909. De brochure is onvindbaar. Naar aanleiding
van de spoorwegstakingen van 1903 is de KSAopgericht. De wens om katholieke arbeiders
uitsluitend op katholieke basis te organiseren, kwam toen sterk opzetten. De KSAstelde zich
ten doel dit te bevorderen. Zie voor een kort overzicht: Ten Horn-van Nispen, Jan B.M. van
Besouw, 44-48.
124) Nieuwe Tilburgsche Courant, 7 juni 1909.
125) Idem.
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verhuurd, wil door koeien op het veld te brengen de meeting onmogelijk
maken. De buitenstaanders, die zoiets wel verwachtten, hebben de hele
nacht bij het weiland gewaakt en kunnen het plan verijdelen.F"
Op de dag wordt door de afdeling van de KSAeen manifest verspreid,

met als kop 'Godsdienst-Vaderland-Oranje-Vrede' en de eerste zin luidt:
"De Sociaal-Democraten wagen een aanval op onze stad". Het bevat een
oproep om de meeting niet bij te wonen, de vensters te sluiten en de gor-
dijnen neer te laten als de optocht langs hun huizen gaat.127 Op de
preekstoel wordt afgeroepen om toch zeker ramen en deuren te
sluiten.128

De NVV-ers van buiten de stad trekken met muziek en vaandels door
de hoofdstraten van Tilburg. De ramen en deuren waren inderdaad
gesloten, maar volgens de buitenstaanders "loerden de bewoners achter
de gordijnen naar de optocht en de volgende dag spraken de mensen
heel zacht met elkaar over de prachtige optocht" .129 Op het veld van
boer J. van Abeelen vindt de eerste meeting in Noord-Brabant van de
moderne vakbeweging plaats. Het is georganiseerd door de TBB, met
steun van het NVV.130 Als sprekers treden op: 1.Oudegeest, N. van Hin-
te, H. Spiekman, J.F. Tijhof, H.J. van Vorst en H.H. van Kol. Het optre-
den van Van Vorst, de Tilburgers kennen hem als capucijn, geeft extra
beroering.P! Na afloop van de meeting gaan de deelnemers in optocht
naar de Heuvel, het centrum van de stad, om bij "de Katholieke Kerk en
pastorie" uiteen te gaan, zoals een Tiburger een dag later in een ingezon-
den stuk verbolgen schrijft. De schrijver voegt eraan toe:

"Toegelaten zelfs werd dat een bekend socialist, in den monurnen-
tale lantaarn klom, om de roode broeders en zusters, want er waren
ook vrouwen bij, een slotwoord te doen hooren, dat met een hrul-
lend gejuich werd begroet" .132

De Nationale Meeting is voor de buitenstaanders een groot succes ge-
weest.

126) Van Pelt, Herinneringen uit Brabant van een socialist en vakbondsman, in [aarboek voor
de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1980, 198.
127) De Eendrachi, 12 juni 1909. Voor de vermoedelijke tekst van het manifest: Van Pelt,
t.a.p., 198.
128) Mededeling van Janssens op 27 juni 1973.
129) Van Pelt, t.a.p., 199.
130) Nationale Betoogingvoor Vakorganisatie te Tilburg.
131) Muller, a.w., advertentie over de brochure.
132) Nieuwe Tilburgsche Courant, 7 juni 1909.

141



§ 7. Samenvatting en conclusies

De spoorwegstakingen van 1903 zijn de afdeling Tilhurg van de NV
opgedrongen. Horsman is zelfs tegenstander van de oproep tot een alge-
mene werkstaking. De slechte organisatie en de gebrekkige cornmunica-
tie tussen het Cornite en de afdeling geeft op lokaal niveau problemen.
Onduidelijk is of het stakingsparool ook voor de Werkplaats geldt. Van
de zijde van de textielarbeiders is geen enkel teken van solidariteit te on-
derkennen. Na het desastreus verloop van de stakingen verliest de NY
haar feitelijke monopoliepositie op de Werkplaats. Tijdelijk is de afdeling
van de NV zelfs opgeheven. Na de heroprichting moet ze de macht delen
met de R.K. Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel St. Raphael. Vanaf
1906 ontstaat er een geregeld overleg tussen beide vakorganisaties.
Rond dezelfde tijd beginnen interne conflicten op lokaal niveau binnen

de NV en tussen NV en SDAP voor problemen te zorgen. De persoonlijk-
heid van de voorzitter van de afdeling Michielsen speelt een rol. Hij is po-
pulair bij vele arheiders van de Werkplaats, maar niet zo geliefd hij de
buitenstaanders. Het is niet juist om alle problemen uit zijn persoonlijk-
heid te verklaren. Hij en zijn medestanders hebhen waarschijnlijk veel
moeite met het centralisrne, dat de kop opsteekt. Het bemoeien van de
hoofdhesturen van de NV en de SDAP met het conflict, werkt juist ave-
rechts. Michielsen, de katholieke Brabander, moet niets hebben van de
bemoeizucht van boven de rivieren.
Het is aan het eigen falen van de buitenstaanders en verwante Iandelij-

ke organisaties te wijten, dat de NV-afdeling eerst haar monopoliepositie
moet opgeven en daarna haar meerderheidspositie op de Werkplaats
verliest.

Voor de textiel kan gesteld worden dat de gevestigde groepen, de tex-
tielfabrikanten met steun van de geestelijkheid, kans zien om vrijwel al-
leen arbeidsvoorwaarden te blijven hepalen. In eerste instantie vormt de
sterke opkomst van Unitas voor hen een bedreiging. Door het optreden
van de geestelijkheid wordt dit gevaar in de loop van de jaren gesmoord.
De Eendracht wordt door de fabrikanten zelf aangepakt. Tijdens het eer-
ste conflict bij Wed. De Beer en Zonen lukt het de Fahrikantenbond nog
met een wig te drijven tussen enerzijds De Eendracht en anderzijds St.
Severus en Unitas. De Fabrikantenbond besluit om op de fabrieken De
Eendracht-Ieden zoveel mogelijk te gaan weren. Tijdens het tweede con-
flict bij firma De Beer zien de fabrikant en de Fabrikantenbond kans om
de eenheid tussen de vakorganisties te breken. De Eendracht komt ge-
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isoleerd te staan. Elfers, de propagandist van De Eendracht, heeft de soli-
dariteit tussen de vakorganisaties en de machtsverhouding tussen de ar-
beiders en de fabrikanten verkeerd geschat. Ret resultaat is desastreus:
Eendracht-leden worden ontslagen en moeten noodgedwongen Tilburg
verlaten om werk te vinden; de afdeling moet worden opgeheven.

De wijze waarop de geestelijkheid met Unitas omspringt, geeft een blij-
vende onvrede bij een belangrijk deel van de textielarbeiders. Indien De
Eendracht in de toekomst er weer in slaagt een afdeling op te richten, zijn
er mogelijkheden om die ontevreden arbeiders voor zich te winnen.

Voor deze periode luidt de conclusie, dat de vakorganisaties van de
buitenstaanders meer verloren dan gewonnen hebben. Dat is echter be-
trekkelijk. In het proces van meer gevestigd raken horen dergelijke pijn-
lijke ervaringen.

Een positieve ervaring in deze periode is de 'Nationale Meeting voor
Vakorganisatie' in Tilburg. Voor het eerst is er een goede samenwerking
tussen de organisaties van de buitenstaanders, verenigd in de Tilburg-
sche Bestuurdersbond, en de verwante arganisaties op nationaal niveau.
De heftige reactie van de gevestigde graepen op deze manifestatie is een
indicatie van de vrees voor een doorbraak van de buitenstaanders.

143



HOOFDSTUK VII

SDAP IN DE PROBLEMEN, VERKIEZINGEN
EN DE POLITIEKE ELITE

§ 1. Inleiding

De spoorwegstakingen van 1903 hebben grote gevolgen gehad voor de
nog jonge SDAP-afdeling. De problemen zijn af te lezen uit de snelle
bestuurswisselingen, het op en neer gaan van de ledenaantallen en wei-
nig naar buiten gerichte activiteiten. Een tijdelijke opleving doet zich
voor tijdens het verblijf van de propagandist A.F. Muller in Tilburg. Zijn
optreden leidt echter ook tot problemen. Na zijn vertrek wordt door de af-
deling weer een nieuwe start gemaakt.
Na 1903 is de SDAP geen exclusieve zaak meer van arbeiders van de

Werkplaats. Ook in de bijeenkomsten zien we de weerslag van de spoor-
wegstakingen. De eerste jaren zijn er nauwelijks vergaderingen. In de
loop van 1905 begint daar verandering in te komen. Het aantal bijeen-
komsten neemt toe tijdens de aanwezigheid van Muller. Wat betreft de
socialistische pers kan gesteld worden, dat de streekbladen meer een
functie voor het partijbestuur vervullen dan voor de lokale afdeling.

De langzame groei van de SDAP vanaf 1905 vindt een weerspiegeling
in de uitslagen van de diverse verkiezingen. In dat jaar doen zij voor het
eerst mee. Ook hier een gestage groei, die echter bij lange na niet genoeg
is voor een serieuze gooi naar vacante zetels. De uitslagen geven wel een
aanwijzing voor een toenemende steun van Tilburgers aan de SDAP.
Binnen de lokale politieke verhoudingen zien we de eerste verschuivin-

gen ontstaan. Katholieke arbeiders beginnen zich ook politick te organi-
seren en nemen met eigen kandidaten deel aan de verkiezingen.

§ 2. Nieuwe ontwikkelingen door de spoorwegstakingen van 1903

Zoals reeds beschreven, werden voor 1903 de bestuursposten bezet
door Horsman, Poppe en Michielsen.
Als gevolg van de spoorwegstakingen wordt gevreesd, dat de afdeling

van de NV moet worden opgeheven.! Horsman wordt ontslagen vanwege
zijn activiteiten tijdens de spoorwegstakingen. Hij blijft echter voorlopig
in Tilburg wonen en houdt zijn voorzitterschap van de SDAP-afdeling
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nog aan. Als gevolg van het leiden van de vergaderingen van het Cornite
van Verweer, wordt Poppe, ontvanger der registratie en domeinen te Til-
burg, overgeplaatst. 2 Met zijn vertrek verliest de afdeling nog een
bestuurslid, zijn vrouw was namelijk de tweede voorzitter. L.A. Willems
vult de vacature Poppe op. Willems is sigarenmaker en lid van de Neder-
landsche Internationale Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond. Hij
kwam van 's-Hertogenbosch, waar hij zeer actief binnen de SDAP-afde-
ling was geweest.f Michielsen, wagenmaker op de Werkplaats, blijft als
penningmeester aan. Hij schrijft in juli 1903 een noodkreet aan het par-
tijbestuur. Volgens hem zal de afdeling aileen blijven bestaan, als het
partijbestuur zich voor hen wil inzetten. Michielsen vraagt konkreet om
een betaald propagandist.f Deze vraag wordt echter niet gehonoreerd.
De situatie verslechtert, wanneer Horsman begin 1904 uit Tilburg ver-

huist.f Na zijn vertrek ontstaat er definitief een crisis. De functie van
voorzitter blijft enige tijd vacant. Binnen de afdeling wordt door een
groep oudSocialistenbonders steeds openlijker geklaagd over de houding
van het partijbestuur. Ze verwachten dat het partijbestuur in 1904 weer
niets zal doen voor Noord-Brabant." In de afdeling worden enige verga-
deringen aan deze kwestie gewijd. Uiteindelijk scheiden de voorzitter en
een aantalleden zich af en vormen een zelfstandige vereniging.? Het gaat
om ongeveer vijf oud-Socialistenbonders en het ledental daalt daarmee
in 1904 tot twaalfleden. Dat is beslissend voor het karakter van de lokale
afdeling. De oudere socialisten met meer revolutionaire opvattingen en
weinig vertrouwen in verkiezingen verdwijnen. longere sociaal-democra-
ten, die via de parlementaire weg veranderingen willen bereiken, krijgen
de overhand. Vanaf 1905 gaat de SDAP-afdeling dan ook aan de lokale
verkiezingen deelnemen.

I) IISG, archief SOAP Tilhurg 1900-1909 (inv. nr. 1230), brief van Michielsen aan partij-
bestuur, 22 juli 1903. Een gelijke situatie deed zich voor in Nijmegen, waar de SDAP ook
grotendeels steunde op de spoorwegarbeiders. Zie: Maas, Sociaal-Democratische Cemeeruepoli-
tiek in Katholiek Nijmegen 1894-1927, 152.
2) Nieuwe Tilburgsche Courant, 3 november 1895 (over de functie van Poppe); De Fakkel,
18 aprill903.
3) Van Caal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch. 1886-1923,
71-72.
~) IISG. archief SOAP Tilburg 1900-1909 (inv. nr. 1230), brief van Michielsen aan partij-
bestuur, 22 juli 1903.
5) Het Volk, 9 februari 1904.
6) IlSG. archief SOAP Tilburg 1900-1909 (inv. nr. 1230). verslag van Willems over de af-
deling Tilburg 1904.
7) nSG, archief SOAP Tilburg 1900-1909 (inv. nr. 1230). verslag van Willems over de af-
deling Tilburg 1904. Helaas wordt de naam van de opgestapte voorzitter niet genoemd.
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Na de afscheiding van de oud-Socialistenbonders blijft Willems secre-
taris en wordt L. Akkermans, schilder op de Werkplaats, penning-
meester. In 1905 wordt de vacante functie van voorzitter uiteindelijk be-
zet door Willems, tevens wordt hij de provinciale vertegenwoordiger van
de SDAP. 8 In dat jaar begint zich langzaam een herstel af te tekenen.?
In 1906 komt er een volle dig nieuw bestuur. Voorzitter wordt P.J. Vos,

die werkzaam is op de Werkplaats.lO B. Doornheim, rijksambtenaar,
wordt secretaris en tevens penningmeester. Hij laat alles versloffen en
wordt nog in hetzelfde jaar vervangen door W.A. Vroom.l ' De nieuwe
penningmeester, wagenmaker op de Werkplaats, is pas enige maanden
lid van de partij.l ' M.G. Roodzant-Mieremet wordt de nieuwe secretaris.
Haar vader had in de opbouw van de socialistische beweging in Vlissin-
gen een zeer belangrijke rol gespeeld.P In 1899 was zij met J. Rood-
zant, vuurwerker aan de Werkplaats, naar Tilburg verhuisd.!" Zij is in
1906 al enige jaren lid van de SDAP, actief in het Volksgebouw en agen-
te van Bet Valko
Het ledental daalt halverwege dat jaar tot twaalf leden. De reden is dat

alle niet-betalende leden worden geroyeerd.I'' Het is een van de maatre-
gelen om tot een beter functionerende afdeling te komen.
Begin 1907 treedt Vos, om onbekende redenen, als voorzitter af en

verlaat hij de partij.I? Vos wordt opgevolgd door Auke van der Veen.
Vermoedelijk komt Van der Veen van de Werkplaats te Haarlem en is hij
pas sinds de zomer van 1906 overgeplaatst naar Tilburg, waarnaar hij als
lid van de partij wordt overgeschreven.l '

Opnieuw treden maart 1907 grote veranderingen op met de komst

8) Het Valk, 14 maart 1905.
9) Naast het herstel van de afdelingen Tilburg en Waalwijk, wordt de afdeling van Breda her-
opgericht en krijgt Eindhoven eindelijk een afdeling. Het Yolk, 8 april 1905.
JO) Mededeling van K. Andriesse op 13 juni 1973.
II) Het Valk, 2 maart 1906; usc, archiefSOAP Tilburg 1900-1909 (inv. nr. 1230), brief
van Vos aan Van Kuykhof, secretaris van de SOAP, 5 juli 1906.
12) nsc, archiefSOAP Tilburg 1900-1909 (inv. nr. 1230), brief van secretaris afdeling aan
Van Kuykhof, 7 april 1906.
J3) Altena, 'Een broeinest der anarchie', 109.
14) CAT. bevolkingsregisters 1900-1910.
J5) lISC, archief SOAP Tilburg 1900-1909 (inv. ill. 1230), brief van Roodzant-Mieremet
aan Van Kuykhof, 10 juli 1906.
16) lISC, archiefSOAP Tilburg 1900-1909 (inv. ill. 1230), brief van secretaris afdeling aan
Van Kuykhof, 4 april 1907 .
Ii) IISC, archiefSOAP Tilburg 1900-1909 (inv. ill. 1230). brief van secretaris afdeling aan
Van Kuykhof, 3 oktober 1906.
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naar Tilhurg van A.F. Muller, SDAP-propagandist voor Noord-Brabant.
Het ledentalloopt op van 17 naar 44 personen.l" Deze toename bestaat
vooral uit personen, die reeds eerder lid zijn geweest.19 Dit hers tel van
de afdeling is zeker niet alleen te danken aan Muller. Ook de vestiging
van J.H. Elfers, propagandist van de Eendracht in het Zuiden, begin
1908 in Tilburg heeft dit succes mede veroorzaakt. Beiden treden tot de
afdeling toe en worden in de loop van 1908 bestuursleden: Muller voor-
zitter en Elfers secretaris.f" Zij blijven tot in 1909 hun functies bekle-
den. De penningmeester is C.J. van Eck, van beroep technisch ambte-
naar van de Centrale Gezondheidsraad. De tweede voorzitter en de twee-
de secretaris zijn resp. J. Slingerland en A. Plantenga. Zij werken als
commiezen bij de Post en Telegrafie.
Opvallend van deze bestuurssamenstelling van 1909 is, dat niemand

van de Werkplaats afkomstig is. In feite berust het bestuur van de SDAP
op dat moment op een uiterst smalle basis met nauwelijks wortels in de
gemeenschap van de buitenstaanders, waarvan de arbeiders van de
Werkplaats nog de ruime meerderheid vormen.
Deze situatie in Tilhurg kan geplaatst worden in een breder verband.

De SDAP was zich aan het ontwikkelen tot een hierarchische en centra-
listische organisatie.I! Het sturen van de propagandist Muller kan gezien
worden als een maatregel om de rol van het partijbestuur ten opzichte
van de afdeling te versterken. Voor een bestuurslid van de afdeling was
het helangrijker dat hij de standpunten van het partijbestuur aanhing dan
dat hij wortels had in de lokale socialistische gemeenschap. Ook de
oprichting van de 'Federatie gewest Noord-Brabant van de SDAP' in
april 1909 past in dit verhand. 22 In de loop van de volgende jaren krijgt
het gewestelijk bestuur ook steeds meer te zeggen. De rol van de afdeling

18) Cijfers ontleend aan diverse opgaven op voorbedrukte formulieren in: nsc. archief
SOAP Tilburg 1900·1909 (inv. nr. 1230).
19) Het is af te leiden uit de ledenlijsten, welke om de drie maanden naar de secretaris van
de SOAP werden gestuurd. Meestal stonden de namen van de nieuwe Jeden en de vertrokken
leden vermeld. Zie: lISCo archiefSOAPTilburg 1900·1909 (inv. nr. 1230). brieven met le-
denlijsten van de afdeling aan de 1 Iebruari-I juli 1909.
20) lISC. archiefSOAP Tilburg 1900·1909 (inv. nr. 1230). brieven van secretaris van de af-
deling aan de secretaris van de SOAP. 1 juli 1907 en 1 april 1908.
21) Zie ook Van Caal over deze tendentie, die met name bij socialisten van Brabantse af-
komst niet goed valt. Ze verwijten het partijbestuur te weinig oog te hebben voor de lokale ge·
woontes en verhoudingen: a.w., 169·170.
22) De Eendraclu, 24 april 1909.
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dreigt zo steeds meer een organisatie ter uitvoering van de besluiten van
het partijbestuur te worden.F'
Bovengenoemde ontwikkeling speelt een rol bij de samenstelling van

het afdelingsbestuur en de plaats van Muller in de afdeling. Bovendien is
Muller een persoon die alle zaken naar zich toe trekt, ook zaken waar hij
geen bekwaamheden voor heeft. Zijn zwakke optreden als beheerder van
het Volksgebouw heeft waarschijnlijk ook doorgewerkt binnen de afde-
ling.24 Een en ander heeft er toe geleid dat Muller Tilburg min of meer
noodgedwongen in 1909 verlaat. Op 1 juli van dat jaar wordt hij als lid
van de afdeling uitgeschreven.F' Ook Elfers vertrekt dat jaar uit Tilburg
om elders als propagandist in dienst te treden.
Voor de afdeling breken moeilijke tijden aan.26 Een ding is duidelijk

geworden: wil de SDAP-afdeling binnen de lokale politiek werkelijk een
rol spelen, dan zal ze zelf orde op zaken moeten stellen. Er zal naar een
evenwicht gezocht moeten worden tussen de opvattingen van het partij-
bestuur en de mogelijkheden van de buitenstaanders in de Tilburgse sa-
menleving. Na het vertrek van Elfers en Muller valt het ledental eind
1909 terug tot 291eden. Eind maart 1910 zijn er weer 361eden. 27Daar-
na gaat het weer fout. Het lid A. Michielsen, op dat moment ook voorzit-
tel' van de NV-afdeling, voelt niets voor de toenemende partijdiscipline.
Partijgenoten vinden dat hij te weinig doet om NV-ers over te halen lid te
worden van de SDAP. Hij wil juist afstand houden. Voor hem lijkt de
SDAP steeds meer op een "kletscollege" en hij verlaat de partij. 28We-
gens vertrek bedanken nog eens vier leden, drie worden geroyeerd we-
gens wanbetaling en een lid vertrekt naar het buitenland. Deze opzeggin-
gen worden slechts gedeeltelijk gecompenseerd door vier nieuwe leden.
Aan het eind van het jaar zijn er nog 24 leden. Onder de vier nieuwe le-
den bevindt zich J. van Oostrijck, zadelmaker aan de Werkplaats, die in
Etten-Leur al actief was geweest binnen de SDAP. De reeds eerder ge-
noemde slationschef P.F. Oudens had hem daar lid van de SDAP ge-

2.~) Van Caal, a.w., 169.
21) In het volgende hoofdstuk wordt hier uitgebreid op ingegaan.
25) lISC, archief SDAP Tilburg 1900-1909 (inv. nr. 1230), brief van de secretaris van de
afdeling aan de secretaris van de SOAP, 1 juli 1909.
26) In De Eendracht verschijnen vanaf 1909 tot aan ] 91] diverse berichten over de slechte
opkornst bij vergaderingen en de slapte van de afdeling.
27) De hier genoemde aantallen leden zijn afkomstig van opgaven vermeld op voorgedrukte
staten, briefjes en notities in: IISC, archiefSOAP Tilburg 1910-1921 (inv. nr. 1231).
28) fISC, archief SOAP Tilburg 1910-1921 (inv. nr. 1231). afschriIt van de brief van Van
Eck aan hoofdbestuur van de NV, 28 april 191 O.
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maakt.29 In Tilhurg zal hij in de partij een belangrijke rol gaan spelen.
Vermoedelijk is Van Oostrijek reeds spoedig na zijn lidmaatsehap voor-
zitter van de afdeling geworden. In de zomer van 1911 wordt deze fune-
tie door M. Bensing overgenomen.P" Ook is er een wisseling van seereta-
ris: K.A. Sauer wordt opgevolgd door W.A. Vroom.i'! In oktober wordt
bij het periodiek aftreden van twee bestuursleden W. Dekker herkozen
en K.A. Sauer gekozen.F In 1911 sehommelt het ledental tussen de 22
en 24.

De voortdurende bestuurswisselingen, waarbij nieuwe leden snel een
bestuurszetel innemen, zijn een aanwijzing voor de problemen waarin de
afdeling sinds 1903 verkeert. Ook de wisselende ledentallen wijzen op
een instabiele afdeling. De aanwezigheid van Muller heeft sleehts een
kortstondige opleving betekend.

§ 3. SDAP-ers: beroep, geografische herkomst,jaar van vestiging en kerk-
genootschap

Uit 1905 is een ledenlijst bewaard gebleven. We kunnen daardoor een
goed beeld krijgen van de samenstelling van de afdeling na het vertrek
van de oud-Socialistenbonders en de gevolgen van de spoorwegstakingen
van 1903 (zie tabel16). Daarnaast, ter vergelijking, is een ledenlijst ge-
eonstrueerd voor het jaar 1908 (zie tabel 17). In dat jaar zijn de beide
propagandisten actief en bezit de afdeling, voor deze periode, het
grootste aantalleden.
Een vergelijking van de tabellen 16 en 17 geeft het volgende beeld van

de beroepssamenstelling. Van de negentien leden in 1905 zijn er zes
(vrouwelijke) leden, die geen beroep uitoefenen. Een meerderheid van
de mannelijke leden blijkt te werken op de Werkplaats. Verder treffen we
een metselaar, een sigarenmaker, een ambtenaar en een wever (uit Goir-
Ie) aan. Vanuit dat oogpunt is er weinig veranderd in vergelijking met de
beroepssamenstelling van de soeialisten in 1895 (zie tabeI12). In 1908
blijkt sprake van een langzame versehuiving. Naast 25 arb eiders van de

29) Ten Teije, De opkomst van het socialisme in Breda, 122-123; Mededeling van R. Wel-
schen, lid van de PvdA en gedeputeerde van Noord-Brabant, tijdens de viering van 90 jaar
sociaal-democratie in Tilburg op 6 januari 1990.
:10) De Strijd, 26 augustus 1911.
31) Arbeidersjaarboekjes SDAP, 1911 en 1912.
32) De Strijd, 28 oktober 1911.
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Tabel16: Samenstelling SDAP afdeling Tilburg 1905

Naam Beroep Geboorte- Jaar Kerk-
plaats vestiging genoot-

Tilburg schap

L. Akkermans schilder(W) Tilburg 1881 RK
C. Akkermans- geen Tilburg 1878 RK
van der Elsen
H. de Beer metselaar Tilburg 1866 RK
M. Bensing smid(W) Zutphen 1900 RK
C. Bensing- geen Bergen op 1900 RK
Foppele Zoom
P. de Bruijn plaatwerker(W) Tilburg 1875 RK
B. Doornheim rijks- Dirksland 1903 RK

ambtenaar
E. Doornheim- geen Princenhage 1903 RK
van Oijen
G. Gerdingh draaier(W) Utrecht 1878 NH
1. van Gool poetsef(W) Goirle nvt RK
A. Michielsen wagenmaker{W) 's-Hibosch 1897 geen
H. Pont smid(W) Leiden 1899 NH
P. Pont- geen Leiderdorp 1899 NH
Rodenburg
M. Roodzant- geen Den Haag 1899 NH
Mieremet
P. Vos smid(W) Zaltbommel 1896 NH
F. van Weereld draaier(W) Tilburg 1881 RK
L.Willems sigarenmaker Druten 1901 RK
G. Willems- geen Sloten 1901 RK
Veer
E. van der Zande wever Goirle nvt RK

Bron: IISG, archief SDAP Tilburg 1900-1909 (inv. nr. 1230); GAT, bevolkingsre-
gister 1900-1910; Archief NS Utrecht, Algemeen Stamboek van het Personeel der
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen
(w): arbeider op de Werkplaats van de spoorwegen

Werkplaats vallen de vier rijksambtenaren, de drie textielarbeiders en
verder de diverse beroepen op. De SDAP is op dat moment vanuit be-
roepsachtergrond minder homogeen. Het wordt daardoor gemakkelijker
voor mensen met ander werk om toe te treden.

Wat de geografische herkomst betreft kan opgemerkt worden, dat
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Tabel17: Samenstelling SDAP afdeling Tilburg 1908

aam Beroep Geboorte- Jaar Kerk-
plaats vestiging genoot

Tilburg schap

L. Akkermans schilder(W) Tilburg 1881 RK
A. van Ameyde machinist(W) Tilburg 1882 NH
H. de Beer metselaar Tilburg 1866 RK
M. Bensing bankwerker(W) Zutphen 1900 RK
A. v.d. Brekel wever Goirle nvt RK
C. Breugelmans stoomketel- Tilburg 1883 RK

maker(W)
P. de Bruijn plaatwerker Tilburg 1875 RK
J. Cools ? ? ? ?
B. Doornheim rijksarnbtenaar Dirksland 1903 RK
E. Doornheim- geen Princenhage 1903 RK
van Oijen
C. van Eck rijksambtenaar Roermond 1906 Rem.
J. Elfers propagandist Goor 1908 NH
G. Gerdingh draaier(W) Utrecht 1878 NH
J. Gerdingh handelsagent Helmond 1902 geen
J. van Gool poetser(W) Goirle nvt RK
W. de Gooijer conducteur 's-H.bosch 1905 NH
P. Hanff draaier(W) Rotterdam ? RK
J. Hamers schilder(W) Tilburg 1861 RK
J. Heinen arbeider ? ? ?
.? van Helderen ? ? ? ?
G. Hersmis wever Tilburg 1861 RK
G. Hogeweij ketelrnaker(W) Tilburg 1881 NH
A. van Hulten wever Tilburg 1875 RK
J. van Iersel smid(W) ? ? ?
J. Katers smid(W) Zevenbergen ? ?
J. van Kempen zadelmaker(W) Tilburg 1877 RK
A. van Loon bankwerker(W) Oosterhout 1908 RK
H. Meijer los werkman Hoeven 1907 RK
A. Michielsen wagenmaker(W) 's-H.bosch 1897 geen
A. Muller propagandist Arnhem 1907 geen
H. Neerhout schilder(W) Zierikzee 1881 NH
A. Plantenga rijksambtenaar Amsterdam 1906 NH
H. Pont smid(W) Leiden 1899 NH
P. Pont- geen Leiderdorp 1899 H
Rodenburg

J. Pijnenburg textielarbeider Tilburg ? ?
A. van Riel bankwerker(W) Tilburg 1878 RK
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Tabel17: Samenstelling SDAP afdeling Tilburg 1908

Naam Beroep Ceboorte- Jaar Kerk-
plaats vestiging genoot

Tilburg schap

Chr. Sauer sr zadelmaker(W) Amsterdam 1854 NH
K. Sauer bankwerker(W) Tilburg 1884 NH
J. Slingerland rijksambtenaar Roermond 1904 geen
M. Roodzant- geen Den Haag 1899 NH
Mieremet
A. van der Veen bankwerker(W) Leeuwarden 1906 NH
P. Vos smid(W) Zaltbommel 1896 NH
W. de Vroom wagenmaker(W) Tilburg 1879 RK
F. van Wee reid draaier(W) TiIburg 1881 RK
E. van del' Zande wever Coirle nvt RK

Bron: HSG, archiefSDAP Tilhurg 1900-1909 (inv. nr. 1230); GAT, bevolkingsregisters
1900-1910; Archief NS Utrecht, Algemeen Stamboek van het Personeel der Maatschappij tot
Exploitatie van Staatsspoorwegen
(W): arbeider op de Wefkplaats van de spoorwegen

reeds in 1905 een verandering is waar te nemen in vergelijking met
1895. Van de negentien leden zijn er vijf geboren in Tilburg, zes komen
uit Noord-Brabant (exclusief Tilburg) en acht uit de rest van Nederland.
In 1895 lag nog de nadruk op een herkomst van buiten de provincie. De
tendens van 1905 zet zich verder door in de samenstelling van 1908.
Van de 41leden, waarvan de herkomst bekend is, is ruim een derde dee}
geboren in Tilburg! Daarnaast zijn elf leden geboren in Noord-Brabant
(exclusief Tilburg). Deels is deze verandering te verklaren uit het toetre-
den van een 'tweede generatie' arbeiders van de Werkplaats, die hier ge-
boren zijn en deels door een eerste aansluiting bij de oorspronkelijke au-
tochtone bevolking.
De vergelijking van het gemiddeld aantal jaren dat de allochtone socia-

listen in de stad wonen en actief zijn, levert een kleine aanwijzing op voor
een verdere aansluiting met de stad. Zowel in 1905 als in 1908 wonen de
allochtone socialisten gemiddeld zeven jaren in de stad, in 1895 was dat
gemiddeld vijf jaar.

Het meest opvallend zijn de gegevens over de geloofsachtergrond. In
1895 was bijna iedereen nederlands hervormd. In 1905 zijn er vijf ne-
derlands hervormd, dertien rooms katholiek en geeft een lid 'geen ge-
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loof op. Er blijkt een duidelijke opening te zijn gemaakt naar de katholie-
ke arbeiders van de Werkplaats. Voor 1908 zijn de cijfers enigszins ge-
wijzigd: veertien nederlands hervormd, een remonstrants, 21 rooms
katholiek, vier' geen geloof (vijf onbekend). Het aantal katholieken is
toegenomen, maar procentueel zijn ze achteruitgegaan. De uitgesproken
protestantse achtergrond van de socialisten in 1895 is verschoven is naar
een pluriforme confessionele achtergrond met een belangrijke groep ka-
tholieken.

In deze periode zijn belangrijke stappen gezet naar acceptatie van de
SDAP door de autochtone bevolking. Voor 1900 lukten het de socia-
listen bijna aIleen om binnen de aIlochtone protestantse spoorwegge-
meenschap leden te werven, na 1900 sluiten zich ook autochtone en an-
dere Brabantse katholieke arbeiders van de Werkplaats aan. Voor het
eerst worden eveneens enige autochtone katholieke textielarbeiders lid.
Helaas is het laatste slechts tijdelijk. Na afloop van een verloren staking
zullen enige textielarbeiders, die ook lid zijn van de SDAP, Tilburg verla-
ten en de andere textielarbeiders zeggen uit angst voor ontslag het lid-
maatschap van de partij op. Doch de eerste stap naar de kwantitatief be-
langrijkste beroepsgroep is gezet.

§ 4. Bijeenkomsten: een mei-feesteri en openbare vergaderingen

a. Een mei-feesten

De spoorwegstakingen van 1903 werpen ook hun schaduw op de een
mei-viering. De Fakkel komt op 1 mei met de korte mededeling dat het
"dit jaar niet zo feestelijk gevierd wordt als andere jaren". 33

Een jaar later zijn de buitenstaanders weer actief en richten hun aan-
dacht op een actuele kwestie in het naburige dorp Goirle. 's Morgens
wordt, vanafhet Volksgebouw, vertrokken voor een propaganda-wandel-
tocht naar Goirle.34 Ze gaan er naar toe, omdat er een conflict is bij de
textielfabriek van de firma Van Puijenbroek. Deze activiteit kan overdag
plaatsvinden, omdat 1 mei dat jaar op een zondag valt. 's Avonds wordt
het toneelstuk 'de Stakingsklucht' van Vliegen door 'Kunst aan 't Yolk'
opgevoerd. Partijgenoot Smits, uit Dordrecht, houdt de rede over de be-
tekenis van de achturendag.V'

en) De Fakkel, 1 mei 1903.
~ I) Het Volk, 24 april 1904.
:IS) Hel Volk, 10 april en 3 mei 1904.
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Voor het Mei-feest van 1905 wordt dr. Jan van den Brink uitgenodigd.
Het is de man achter de heroprichting van de SDAP-afdeling in Breda.36

Voor Tilhurg zit er een apart tintje aan: Van den Brink is priester en lid
van de SDAP! Het Yolk schrijft over een "prachtig stampvolle vergade-
ring" en over een "pakkende, meeslepende rede". 37Voor 1906 heb-
ben de organisatoren van de viering, de SDAP, de NV en Nederlandsche
Internationale Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond, partijgenoot
Fortuin uit Amsterdam gevraagd. Zijn optreden gaat helaas niet door,
omdat hij de trein mist!38Het bijzondere van 1906 is, dat er twee vierin-
gen gehouden worden. De Vrije Socialisten, voor een deel bestaande uit
de oud-Socialistenbonders die in 1904 uit de SDAP zijn getreden, hou-
den op zondag 29 april het Meifeest met een openbare vergadering.P?
In 1907 is de propagandist A.F. Muller de feestredenaar. Met een op-

komst van ongeveer 250 mensen, zit het Volksgebouw afgeladen vol. De
stemming is uitstekend. Na een korte inleiding van juffrouw Roodzant-
Mieremet, spreekt Muller over de achturige werkdag. Na zijn rede wordt,
traditiegetrouw, een toneelstukje door 'Kunst aan 't Yolk' opgevoerd.t"
Voor de viering van 1908 hebben de buitenstaanders grootse plannen.

De organisatie gaat gemakkelijker, nu de neutrale vakorganisaties en de
SDAP zich verenigd hebben in de Tilhurgsche Bestuurdersbond. Voor
de ochtend is een wandeltocht naar Oisterwijk gepland en voor 's avonds
een viering.f"
In 1909 kunnen de buitenstaanders hun dag weI vergeten. Op 30 april

is prinsesje Juliana geboren. Gezien de negatieve houding van de SDAP
tegenover het Koningshuis kunnen ze dat jaar beter in huis blijven om
rellen met 'Oranje-klanten' te voorkomen. Er wordt dan ook geen optocht
georganiseerd. Het blijft bij een rede van de onbekende Rooseveld uit
Utrecht voor een halfbezette zaal, ongeveer 100 personen, en de opvoe-
ring van het onschuldige toneelstuk 'Het Puntje' van Heijermans door
'Kunst aan 't Volk'.42
In 1910 is er een groot Meifeest. Achteraf is het een gedenkwaardige

dag. De Tilhurgse wever Bart van Pelt gaat uit nieuwsgierigheid naar het
feest. Hij raakt sterk onder de indruk. De Internationale wordt er gezon-

36) Ten Teije, a.w., 139-148.
37) Het Volk, 3 mei 1905.
38) De Bredasche Klok, 19 mei 1906.
39) Idem.
<10) De Eendrachi, 27 april en 11 mei 1907.
41) De Eendrachi, 18 maart 1908.
42) De Eendrachi, 8 mei 1909.

154



gen. Hij besluit om nooit meer het Meifeest te missen.P Enige jaren later
zal hij lid van de SDAP worden en een belangrijke rol spelen.
Over 1911 zijn helaas geen gegevens bekend.

Een paar kanttekeningen bij de Een Mei-feesten tussen 1903 en 1912,
kunnen gemaakt worden. Het thema, de achturige werkdag, komt vrijwel
aIle jaren terug. Daarnaast zijn er altijd feestelijke activiteiten. Na 1903
heeft de een meiviering in Tilburg het karakter van een feest aangeno-
men. Het duidt op een toenemend zelfbewustzijn van de buitenstaan-
ders. Hoe moeilijk ze er soms ook voorstaan, elk jaar is er feest. Door het
eigen Volksgebouw zijn ze ook niet meer afhankelijk van de gevestigde
groepen voor het vieren van deze belangrijke dag.

b. De openbare vergaderingen

Na de spoorwegstakingen van 1903 is de afdeling zo in de problemen
gekomen, dat er in dat jaar geen open bare vergaderingen meer worden
gehouden. Het blijft bij huishoudelijke en bestuursvergaderingen.
In het begin van 1904 besluit de afdeling om opnieuw naar buiten te

treden. Met trots kondigt het blad De Fakkel een propagandareis van
Troelstra naar Noord-Brabant aan. Op 10 januari komt hij vermoedelijk
naar Tilburg, wordt er aangekondigd.v' Troelstra komt echter niet opda-
gen, omdat hij zou zijn verhinderd.P Willems, op dat moment secretaris
van de afdeling, schrijft een brief naar het partijbestuur over deze zaak:
"Wat is het toch treurig, dat Troelstra telkens verhinderd is ... het was
hoognodig". Hij nodigt nu Troelstra uit om op 15 maart, een katholieke
feestdag, te kcmen.f? Ondanks dit dringende verzoek laat Troelstra het
weer afweten.?? Het hele gedoe rond Troelstra maakt het begrijpelijk,
dat er in de afdeling weinig vertrouwen meer is in het partijbestuur en de
SDAP. Het vertrek van een stel oud-Socialistenbonders in deze periode
moet ook in dat licht gezien worden.
Het herstel van de afdeling in 1905 tekent zich af in de openbare ver-

H) Een herinnering van Bart van Pelt in het orgaan van de Algemene Nederlandse Textielar-
beidersbond: De Eendracht, 30 april 1955.
~4) De Fakkel, 2 januari 1904.
~5) lISC, archief SDAP Tilburg 1900·1909 (inv. nr. 1230). brief van Willems aan partij-
bestuur, 3 februari 1904.
l6) Idem.
17) Het Volk, 15 maart 1904.
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gaderingen. Aangekondigde vergaderingen gaan meestal door en de op-
komst is redelijk. Er komen bekende sprekers zoals Bergmeijer, Pothuis
en Van den Brink. Eindelijk komt ook Troelstra.t" Over de jaren 1906
en 1907 kan weinig gezegd worden door een gebrekkige berichtge-
ving.49
De komst van de propagandisten Muller en Elfers heeft een positief ef-

fekt op de activiteiten van de afdeling. In 1908 wordt er maandelijks een
openbare vergadering gehouden.P" In het begin van 1909 zet deze ten-
dens zich voort. Een gevierde spreker in deze tijd is Van den Brink. Als
hij komt, zijn er vaak meer dan honderd aanwezigen.P!
Hoewel er geregeld vergaderd wordt, verschuift in 1909 het zwaarte-

punt van de vergaderingen naar de vakorganisaties. Debet hieraan is de
voorbereiding van de Nationale Meeting voor Vakorganisatie. Na deze
meeting en het vertrek van beide propagandisten gaat het snel bergaf-
waarts met het houden van openbare vergaderingen. De vergaderingen
die worden gehouden kenmerken zich in deze periode door een slechte
opkomst.
Op het Paascongres van de SDAP in 1910 klaagt de afgevaardigde van

Tilburg over de moeilijkheden, die bij propaganda worden ondervonden.
De socialisten kunnen in de stad geen zalen meer huren. Voor en na de
vergaderingen in het Volksgebouw worden ze met het mes bedreigd.V In
de loop van 1911 beginnen de activiteiten in de afdeling weer terug te ko-
men. Oude bekenden komen voor spreekbeurten. Zo zien we Bergmeijer
in het najaar van 1911 een reeks cursusvergaderingen over het be-
lastingwezen verzorgen.P
Aan het eind van 1911 lijkt de afdeling weer naar behoren te functio-

neren.

~8) Het volk; 31 mei en IS december 1905: De Toekomst, 19 augustus 1905; De Eendrachi,
10 juni 1905.
19) In 1906 is Tilburg vooral aangewezen voor berichtgeving op De Bredasche Klok. De COT-

respondent, A. Miehielsen, laat het eehter afweten wat betreft verslaglegging van vergaderin-
gen. Aileen als Van den Brink spreekt, wordt er over gesehreven. Voor 1907 is Tilburg vooral
aangewezen op De Eendracht. Ofschoon het zich affieheert als een orgaan van alle Noordbra-
bantse SDAP -afdelingen, sehrijft ze in 1907 geen letter over de openbare vergaderingen te
Tilburg behoudens de een mei-viering.
50) lISC, archief SDAP Tilburg 1900-1909 (inv. nr. 1230). brief van Elfers aan secretaris
van de SDAP, 6 februari 1909.
51) Zie bijvoorbeeld De Eendraclu, 30 januari 1909.
52) Nieuwe Tilburgsche Courant, 29 maar! 1910.
53) De Strijd, 28 oktober 1911.
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§ S. Socialistische pers

a. De Bredasche Klok 1905-1 906

In juli 1905 verschijnt het eerste nummer van De Bredasche Klok,
'Weekblad-Arbeiderspartij'. Het blad wordt volgeschreven door dr. J.
van den Brink. S4 Hij is een geboren en getogen Bredanaar en maakt na
1900 langzaam een ontwikkeling door naar het socialisme zonder zijn
priesterschap te willen verliezen.P'' De buitenstaanders in Tilburg zien
hem voor het eerst, wanneer hij op een mei 1905 hier een rede houdt.56
De hernieuwde kennismaking in februari 1906, wanneer hij optreedt
voor de SDAP-afdeling, krijgt gevolgen voor zijn blad. Waarschijnlijk
heeft hij na afloop van zijn rede met een aantal mensen gepraat. Het re-
sultaat is dat De Bredasche Klok voortaan verkrijgbaar is bij Roodzant in
het Volksgebouw. Curieus is dat hij geen lid van de SDAP is en zijn vrouw
wel! Ook wordt overeengekomen, dat Michielsen correspondent wordt.
lets later wordt hij mederedacteur.V In 1906 is Michielsen vooral actief
binnen de afdeling van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en
Tramwegpersoneel. In de eerste jaren van het bestaan van de SDAP-af-
deling heeft hij in het bestuur gezeten, maar is daar inmiddels uit. Mi-
chielsen schrijft regelmatig stukjes over katholieken en over te lage lonen
in Tilburg. Over de SDAP wordt door hem nauwelijks geschreven. De
precieze oplage van dit blad in Tilburg is onbekend. De totale oplage be-
droeg 400 stuks per week, waarvan de meeste verkocht werden in Breda
en Tilburg.58

De betekenis van De Bredasche Klok moet vooral gezien worden als een
mogelijkheid contacten te leggen tussen de SDAP van Tilburg en Breda.
In die zin is het een eerste fase in de samenwerking van nog meer SDAP-
afdelingen in Noord-Brabant. Verzoeken van de afdelingen Breda en Til-
burg aan het partijbestuur subsidie te verlenen om het blad om te vormen
tot De Brabantsche Klok worden niet gehonoreerd.P? Mogelijk speelden
de slechte financiele situatie van De Bredasche Klok en het redactionele

51) Zie voor een uitgebreide beschrijving van de achtergronden en geschiedenis van dat
blad: Ten Teije. a.w., 146-149.
55) Visser, Dr. Jan van den Brink, in[aarboek De Oranjeboom, XXIV (1971), 67-94.
56) Visser, t.a.p., 76.
57) De Bredasche Klok, 17 en 24 februari 1906; Ten Teije, a.w., 146.
53) A.w., 147.
59) A.w., 149.
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beleid van dr. J. van den Brink een ro1. In deze kwestie is duidelijk hoe
de verhouding tussen het partijbestuur en een afdeling van de SDAP ligt.
Het partijbestuur ondersteunt niet elk initiatief van een afdeling, zoals de
SDB/SB wel deed, maar controleert en bestuurt. Het partijbestuur neemt
in het voorjaar van 1906 het besluit om De Eendracht, een socialistisch
blad uit Eindhoven, van subsidie te voorzien.P" Daarmee gaf ze feitelijk
aan welk blad in de toekomst het SDAP-orgaan in Noord-Brabant zou
worden. Met dit besluit wordt tevens beslist over De Bredasche Klok. Aan
het eind van 1906 houdt het blad op te bestaan.

b. De Eendracht 1907-1911

In De Eendracht van april 1907 verschijnt het volgende bericht:
"Zondag j.l. kwamen de afgevaardigden der afdelingen Eindho-
ven, Tilburg, Breda en Waalwijk en de redacteur J. Jansen uit
Woensel van De Eendracht te Tilburg bijeen, om de concept-statu-
ten van dit blad te behandelen. Thans is besloten aan de wensch
van het partijbestuur en de afdelingen in Brabant gevolg te geven
en is alzoo 'De Eendracht' geworden het blad der afdelingen der
S.D.A.P. in Brabant".61

Het blad was inmiddels zijn achtste jaargang ingegaan. In het kort zullen
we ingaan op haar voorgeschiedenis. Op 7 december 1900 was het eer-
ste nummer verschenen van De Eendracht, 'Orgaan van de Christelijke
Werklieden Vereeniging De Eendracht te Eindhoven'. De initiatiefne-
mers willen zonder bevoogding hun eigen christelijke weg gaan; de eerste
nummers bestaan vooral uit het zich verdedigen tegen allerlei katholieke
organisaties en figuren.62 Langzaam verschuift de inhoud van het blad
naar het socialisme. Een voorbeeld: in augustus 1902 neemt ze twee arti-
kelen over van De Fakkel, ondertekend door een 'R.K. Priester', waarin
staat dat men katholiek en socialist kan zijn en wordt aangedrongen om
zich aan te sluiten bij de socialistische broeders.v' In oktober 1904 ver-
schijnt het met de nieuwe ondertitel 'Socialistisch, niet materialistisch
Volksblad' .64Stap voor stap wordt het een SDAP-orgaan. Zo wordt be-

60) Van CaaJ, a.w., 168.
61) De Eendrachi, 27 april 1907 .
(2) Een goed overzicht over de begintijd van het blad is het hoofdartikel in: De Eendracht, 8
december 1906.
(3) De Eendracht, 9 augustus 1902.
M) Over zijn nieuwe ideologie schrijft he! blad cryptisch: "het is socialistisch, maar ontleent
zijn argumenten aan het idealisrne, in den grand de eenige drijfveer tot verandering en ver-
nieuwing van materialisti che verhoudingen". De Eendracht, 8 oktober 1904.
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kend gemaakt dat De Bredasche Klok per 1 januari 1907 overgaat in De
Eendracht. Verder dat er in het blad geregeld correspondenties uit Breda
en Tilburg zulien worden opgenomen; in beide steden zijn er colpor-
teurs.65 Een paar maanden later wordt de situatie bevestigd met de on-
dertitel 'Orgaan van de afdelingen der S.D.A.P. in Noordbrabant'.
Welke rol heeft Tilburg gespeeld in De Eendracht? En welke rol speelt

De Eendracht in Tilburg? Er verschijnen berichten over de stad. Ze wor-
den ondertekend met 'M'; wie kan dat anders dan Michielsen zijn ge-
weest? Naast de berichtgeving over de activiteiten van de buitenstaan-
ders vallen twee zaken op. Het blad verdiept zich niet meer zo sterk in het
vraagstuk godsdienst-socialisme, maar blijft wel een godsdienstvriende-
lijke koers varen. Dat laatste is van groot belang om onder de katholieke
textielarbeiders leden te kunnen werven. Misschien nog belangrijker is
het redactionele beleid met be trekking tot de standpunten van de afdelin-
gen en van het partijbestuur. Het neemt onverkort de politieke opvattin-
gen van de landelijke SDAP tot uitgangspunt. 66 Afwijkende meningen
vanuit de afdelingen worden niet getolereerd. Het partijbestuur kon zo'n
greep op de inhoud van het blad krijgen door de benoeming van een pro-
pagandist in Noord-Brabant.f? Deze propagandist, A.F. Mulier, wordt in
oktober 1908 redacteur van De Eendracht; dr. 1. van den Brink en J.
Jansen worden zijn medewerkers. De administratie blijft nog bij Jansen
te Woensel, bij Eindhoven.68 De positie van Muller en daarmee van het
partijbestuur wordt verder versterkt door de verhuizing van het 'Bureau
van Redactie, Administratie en Expeditie' in juli 1909 naar het Volksge-
bouw in Tilburg. Met het vertrek van Mulier uit Noord-Brabant in datzelf-
de jaar komt aan de hechte relatie tussen partijbestuur en De Eendracht
een einde. Vanaf juli 1910 gaat de administratie terug naar Woensel. 69
De redactie zal daar tot het laatste nummer, 24 juni 1911, gevestigd
blijven.
Ais belangrijkste conclusie mag getrokken worden dat De Eendracht

vooral een instrument is geweest van het partijbestuur van de SDAP om
aan de leden van de afdelingen in Noord-Brabant, inclusiefTilburg, haar
standpunten duidelijk te maken.

65) De Eendracht, 12 januari 1907.
(6) Tot eenzelfde conclusie kornt Van Gaal, a.w., 168.
(7) De Eendracht, 27 april 1907 .
68) De Eendracht, 17 oktober 1908.
69) De Eendracht, 24 juli 1909.
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§ 6. Verkiezingen en de politieke elite

a. De verkiezingen: de eerste arbeiderskandidaten

In 1905 is het voor de eerste keer dat SDAP-kandidaten deelnemen
aan gemeenteraadsverkiezingen.
Op de kandidatenlijst voor district III van juni 1905 komen vijf kandi-

daten voor, onder wie A. Michielsen. In totaal worden er 712 stemmen
uitgebracht; Michielsen krijgt 115 stemmen en wordt niet verkozen.I" In
hetzelfde jaar vindt nog een tussentijdse verkiezing plaats in verb and met
vertrek van een van de gemeenteraadsleden. Gekozen wordt de
meesterknecht A. Mutsaers."! Daarmee komt de eerste 'arbeider' in de
gemeenteraad. De een ziet een meesterknecht dichter bij de fabrikant
staan dan bij de arb eider , de ander vindt hem een intermediair. Zijn kan-
didaatstelling en benoeming kan gezien worden als een aanwijzing dat de
politieke elite bereid is enige invloed van arbeiderszijde te dulden.
Bij tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen in 1907 doen zich proble-

men voor bij de kandidaatstelling. De SDAP levert een kandidatenlijst in
met zoveel handtekeningen als een ambtenaar van het stadhuis had opge-
geven. De burgemeester beweert echter dat het te weinig is en weigert de
lijst te aanvaarden. Volgens de Nieuwe Tilburgsche Courant zal de afde-
ling de geldigheid van de verkiezingen betwisten en een poging doen de-
ze nietig te verklaren.F Het gaat om de kandidaatstelling van G.G. Ger-
dingh. Uiteindelijk gaat zijn kandidatuur door omdat ten onrechte twee
namen, als zijnde geen kiezer, geschrapt waren.P
Er vinden in augustus en september van 1907 enige tussentijdse ver-

kiezingen plaats, waar SDAP-kandidaten aan deelnemen. In augustus is
er een vacature in kiesdistrict II; er zijn drie kandidaten en er worden to-
taal 1171 stemmen uitgebracht. A. Michielsen krijgt 185 stemmen en is
wederom niet verkozen.?"
Voor kiesdistrict III komt in dezelfde maand een zetel vacant. In totaal

70) GAT, archief van de gemeentesecretarie 1810-1907, processen-verbaal van de verkie-
zingen van de leden van de gemeenteraad 1881-1907 (voorl. inv. nr. 1508).
71) Verslaggemeente Tilburg 1905,22-23.
72) Nieuwe Tilburgsche Courant, 4 juli 1907.
73) GAT, archief van de gemeentesecretarie 1810-1907, processen-verbaal van de verkie-
zingen van de leden van de gemeenteraad 1881-1907 (voorl. inv. nr. 1508),5 juli 1907.
74) GAT, archiefvan de gemeentesecretarie 1810-1907, processen-verbaal van de verkie-
zingen van de leden van de gemeenteraad 1881-1907 (voorl. inv. nr. 1508), 7 augustus
1907.

160



worden 913 stemmen uitgebracht, waarvan 95 voor G. Gerdingh. Dit is
onvoldoende om verkozen te worden.i"
Begin september komen er nog drie zetels vrij in kiesdistrict III. In to-

taal worden er 790 stemmen uitgebracht, waarvan G. Gerdingh 60 stem-
men en A. Michielsen 88 stemmen krijgen. Beiden worden niet verko-
zen.76

Tabel18: Aantal kiezers gemeente Tilburg 1903·1911

Jaar Gemeenteraad Tweede Kamer
absoluut %vd absoluut %vd

Tilb. Tilb.
bevolking bevolking

1903 3742 8,4 4253 9,5
1904 3924 8,6 4284 9,4
1905 3991 8,5 4549 9.7
1906 4127 8,6 4371 9,1
1907 4303 8,8 4510 9,2
1908 4553 9,2 4731 9,6
1909 4775 9,5 5079 10,1
1910 5096 9,9 5299 10,3
1911 5366 10,2 5461 10,4

Bron: Verslageti gemeente Tilburg, 1903-1911

In 1908 vinden geen verkiezingen voor de gemeenteraad plaats.
In 1909 verliest de meesterknecht Mutsaers zijn raadszeteL Pogingen

van de katholieke arbeiders W.H. Diddens, J.C.B. van Hest, BiC. Hutten
en J.H. Oldenkotte om een zetel te bemachtigen lopen op niets uit. Ook
de SDAP-ers J.H. Elfers, A. Michielsen en A. van der Veen, die mee-
doen in de district en II en Ill, komen stemmen te kort. In district I halen
de SDAP-ers 367 van de 2815 uitgebrachte stemmen; in district III wor-
den in de eerste stemming 330 van 3185 stemmen uitgebracht op de
SDAP.77 In het najaar vindt nog een tussentijdse verkiezing in district I
plaats door het overlijden van de schoenfabrikant Van Arendonk. De eli-

75) Idem.
76) GAT. archiefvan de gemeentesecretarie 1810·]907, processen-verbaal van de verkie-
zingen van de leden van de gemeenteraad 1881-1907 (voorl. inv. nr. 1508),4 september
)907.
77) Verslaggemeente Tilburg ouer 1909, 19-21.
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te komt niet met een eigen kandidaat, maar staat toe dat de arbeiders
B.c. Hutten en A. van Rijen zich kandidaat stellen. Van Rijen wordt ge-
kozen.78 Hoewel van oorsprong een kantoorklerk, wordt hij door de ar-
beiders toch als een van hen beschouwd. Het is een tussenfiguur, die zo-
wel vertrouwd wordt door de elite als de katholieke arbeiders. Hij is een
gelovig man, die vooral katholieke solidariteit predikt. 79

Bij een tussentijdse verkiezing in district III voor de gemeenteraad in
1910 wordt voor het eerst een bewuste actie door de katholieke arbei-
ders gevoerd. Door de RK Kiesvereeniging worden twee kandidaten
gesteld en blijft er een vrije vacature over. De arbeiders vinden dat ze
daar recht op hebben. Ze schuiven drie kandidaten naar voren. Ondui-
delijk blijft of ze proberen een coupe te plegen of te kijken wie van de drie
arbeiderskandidaten het meest populair is (over de gevolgen van de ver-
kiezingsstrijd binnen de RK Kiesvereeniging zie de volgende subpara-
graaf).

Tenslotte is er nog een tussentijdse verkiezing in district III door het
ontslag van de textielfabrikant Pessers. A. van der Veen stelt zich kandi-
daat voor de SDAP en behaalt 85 stemmen. De strijd gaat echter tussen
A. Cools, voorzitter van St. Severus en C.J .M. Kocken, aannemer en ver-
tegenwoordiger van de middenstand. Een herstemming is nodig, welke
door Cools wordt gewonnen.i'? Wederom is een arbeiderskandidaat ge-
kozen. De verkiezing van Cools wijst tevens op de politieke bewustwor-
ding van de textielarbeiders.
Juli 1911 vindt weer de gedeeltelijke verkiezing van de gemeenteraad

plaats. In elk district treden er drie leden af en door de toename van de
bevolking wordt de raad met vier leden uitgebreid. Bij de aftredende le-
den behoren A. van Rijen en A. Cools. In totaal zijn er dertien vacatures
te bezetten.j" Binnen de RK Kiesvereeniging doen zich problemen voor
bij de kandidaatstelling. Er moeten diverse herstemmingen worden ge-
houden.82 Op de officiele lijst staan de arbeiderskandidaten A. van Rij-
en, J. van den Nieuwenhuizen, propagandist van St. Severus en 1. van
Rijzewijk in district I; C. Bedaux en W. Diddens, beide actief in St. Rap-
hael, in district II; en A. Cools in district III. De SDAP stelt A. van der
Veen kandidaat in de districten II en III. 83 De SDAP richt zich via strooi-

78) A.w.,23.
79) Laurel, Stroomoersnelling, 25-26.
80) Verslaggemeente Tilburg 1910,22.
81) Nieuwe Tilburgsche Courant, 13 juni 1911.
82) Nieuwe Tilburgsche Courant, 26 en 27 juni 1911.
83) Nieuuie Tilburgsche Courant, 28 juni 1911; Verslaggemeente Tilburg 1911,53.
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biljetten tot de beter verdienende arbeiders, die stemrecht hebben:
"Is er ooit van uit den Tilburgschen Gemeenteraad een stem opge-
gaan, ook sinds er z.g. arbeiderscandidaten in dien raad zitting heb-
ben, om te betoogen dat het een schandaal is in deze dure tijden be-
lasting te heffen van inkomens boven f 400,-? Neen Tilburgsche
arbeiders dat hebt ge nog nooit gehoord en zult ge ook niet hooren
zoolang geen Sociaal-Democraten zitten om Uw belangen te
pleiten" .84

Van der Veen haalt 191 stemmen in district II, 602 zijn nodig voor een
zetel; in district III haalt hij 162 stemmen, hier zijn 467 stemmen nodig
voor een zetel. Wat betreft de arbeiderskandidaten van de RKKiesveree-
niging is er vooruitgang. Bij de eerste stemming worden Van Rijen en
Cools herkozen en bij herstemming komt daar Van Rijzewijk bij.85 De
laatste is een tabaksbewerker en een actief verenigingsman op vele
terreinen.f" Met hem zijn er voortaan drie arbeiders vanuit de RK Kies-
vereeniging in de gemeenteraad. De SDAP maakt in deze periode slechts
een lichte vooruitgang door.

Wat betreft de Tweede Kamerverkiezingen in deze periode kan gezegd
worden dat de SDAP in Tilburg enige aanhang begint te krijgen. Bij de
Tweede Kamerverkiezingen in 1905 behaalt 1. Bergmeijer, kandidaat
van de SDAP, in Tilburg 215 stemmen. Van de 4549 kiesgerechtigden
in Tilburg (zie tabel 18) brengen er 3309 hun stem uit. Dat wil zeggen
dat de SDAP met .Bergrneijer ongeveer 7% van de stemmen haalt. In
1901 had hij nauwlijks 3% van de stemmen gekregen.V Overigens
wordt A. Arts met overweldigende meerderheid herkczen.F' In verhou-
ding tot 1901 is de uitslag van 1905 voor de SDAP goed te noemen,
maar ze had op meer gehoopt. De tegenvallende uitslag wordt voor een
deel toegeschreven aan de nawerking van de spoorwegstakingen. Met na-
me in de middelgrote steden, waartoe Tilburg behoort, blijken deze sta-
kingen voor de SDAP zelfs tot verlies te Ieiden.P?

84) Citaat uit het strooibiljet is ontleend aan: Nieuwe Tilburgsche Courant, 6 juli 1911.
85) Verslaggemeente Tilburg 1911,53-56.
86) Zie voor een beknopte biografisehe sehets Van Meeuwen, Een katholiek soeiaal voor-
veehter: Jan van Rijzewijk, in Tilburg, VII (1989) 1, 4-1 L
87) Verslaggemeente Tilburg 1901, 22.
88) Verslaggemeente Tilburg 1905, 2 L
89) Troelstra noemt o.a. de steden: Alkmaar, Delft, Dordreeht, Haarlem en Middelburg.
Troelstra, Gedenkschrifien, III (Branding), 37-38.
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Vier jaar later, in 1909, staat Spiekman voor de SDAP kandidaat; hij
behaalt in Tilburg 363 stemmen. Er zijn 3453 stemmen uitgebracht. De
SDAP behaalt dus ruim 10% van de stemmen. Wederom wordt Arts met
grote meerderheid herkozen.P? In de Nieuwe Tilburgsche Courant wordt
de volgende conclusie getrokken:

"Het stemmencijfer door den sociaal-democraat behaald is betrek-
kelijk niet groot, maar op zich zelf toch niet gering. Men mag aanne-
men, dat die stemmen niet aileen komen van sociaal-democraten,
maar drie-, vierhonderd rooden in ons district is een heel getal. Het
vormt een kern, die zich zal uitbreiden en waartegen onzerzijds met
aile kracht moet worden geageerd". 91

b. De politieke elite verliest macht

In hoeverre is de samenstelling van de gemeenteraad veranderd in ver-
gelijking met het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw? Een
vergelijking van de samenstelling van de gemeenteraad tussen twee jaren
geeft een goed inzicht in de positie van de politieke elite. We hebben nu
als datum 1906 genomen (zie tabel19}. Tilburg kent dan 27 gemeente-
raadsleden. Van hen zijn er zes textielfabrikant, twee schoenfabrikant,
twee bierbrouwer, een directeur van een bank, drie handelaar, drie gros-
sier, een winkelier, twee landbouwer, een koopman en een meesterk-
necht op een wollenstoffenververij.
In vergelijking met 1891 waarin nog 13 textielfabrikanten, op een to-

taal van 23 leden, van de gemeenteraad deel uitmaken zien we, dat hun
invloed aan het afnemen is. De gegoede middenstand is duidelijk in op-
mars.
De politieke elite is niet meer zo homogeen van karakter. De arbeiders

hebben nog geen eigen kandidaat in de raad. Met de figuur van A. Mut-
saers, een meesterknecht, lijkt een eerste stap gezet te worden. In feite is
het slechts een zeer beperkt tegemoet komen van de elite aan de wensen
van de vooruitstrevende leden binnen de RK Kiesvereeniging 'District
Tilburg'.
Pas met de komst van propagandisten van Muller en Elfers in Tilburg

zullen er binnen en buiten de katholieke kiesvereniging stemmen opgaan
om met eigen arbeiderskandidaten te komen. In 1908 gaat B. Hutten,
die binnen de Unitas-afdeling een belangrijke rol speelt, met enige arbei-
ders naar een priester voor advies. Mede naar aanleiding daarvan probe-

90) Verslaggemeente Tilburg 1909, 16.
91) Nieuwe Tilburgsche Courant, 12 juni 1909.
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Tabel 19: Samenstelling gemeenteraad 1906

Naam Beroep

District I

1 M. Aelen
2 R. Diepen
3 L. Goyaerts
4 H. van Dooren
5 A. Mutsaers
6 A. Pollet
7 C. van Arendonk
8 P. van Riel
9 E. van Roessel

fabrikant van wollen stoffen
fabrikant van wollen stoffen
architect (wethouder)
fabrikant van wollen stoffen
meesterknecht bij ververij
fabrikant van wollen stoffen
schoenfabrikant
koopman in oud ijzer
sigarenfabrikant

District II

10 A. Arts
11 P. Bergmans
12 F. Verbunt
13 J. Jansen
14 M. Lommen
15 L. Meelis
16 A. Blomjous
17 J. Houben
18 K. Kerstens

boekdrukkerleigenaar krant
directeur Tilb. Hypotheekbank (wethouder)
wijnhandelaar
fabrikant en koopman manufacturen
grossier in manufacturen
winkelier
houthandelaar
fabrikant ververij
grossier in manufacturen (wethouder)

District III

19 A. Mommers
20 J. Mutsaers
21 J. van Roessel
22 J. Ackermans
23 F. Mannaerts
24 J. Claesen
25 A. Pessers
26 A. Witlokx
27 J. Mutsaers

fabrikant van wollen stoffen
landbouwer
bierbrouwer
leerlooier
schoenfabrikant
steenbakkerllandbouwer
wolhandelaar
bierbrouwer
koopman in manufacturen

Bron: Verslag gemeente Tilburg, 1906; Adresboeken gemeente Tilburg, 1889, 1900,
1902 en 1906; GAT, bevolkingsregister 1900-1910
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ren ze de statuten van de RK Kiesvereeniging te veranderen en in twee
districten arbeiderskandidaten te krijgen.92 Vooralsnog lukt dat niet. Zo-
als reeds beschreven, komt in 1909 Van Rijen in de gemeenteraad. Zijn
verkiezing is nog niet het gevolg van een gecoordineerd optreden van de
arbeiders. Naar aanleiding van de verkiezingsstrijd in 1910 waar enige
arbeiders als een blok optreden, grijpt het bestuur van de RK Kiesveree-
niging in door vijf leden te royeren. Het zijn niet de minste zoals onder
anderen: F.A. Smulders, J.H. Oldenkotte en J.c.B. van Hest, resp. de
voorzitters van St. Raphael, Unitas en de RK Cildenbond.j"

Het kan niet anders gemterpreteerd worden als een bewuste poging van
het bestuur om zich te ontdoen van de leiders van de arbeiders. Ondanks
de hevige protesten op een algemene vergadering over deze kwestie
handhaaft het bestuur het royement. Een stemming over het royement le-
vert als resultaat op: 60 stemmen v66r en 99 tegen het besluit van het
bestuur. Volgens de voorzitter, de textielfabrikant B.T.C. (Carl) Strater,
betekent het handhaving van het besluit, omdat volgens de statuten spra-
ke moet zijn van een volstrekte meerderheid. Er zijn ongeveer 900 leden,
dus 451 zou de volstrekte meerderheid zijn! Over deze interpretatie ont-
staat groot tumult in de vergadering. Volgens Hutten is bier een gladde
voorzitter aan het werk, maar Strater houdt vast aan zijn interpretatie.??

Deze kwestie blijft in 1911 voortduren. Op de algemene vergadering
van dat jaar blijkt een ingediend voorstel om statu ten en reglementen te
veranderen, zodat gemakkelijker besluiten kunnen worden genomen,
niet op de agenda te staan.95 Op deze formele wijze houdt het bestuur,
nog gedomineerd door de fabrikanten, de feitelijke macht over de kiesve-
reniging. De vraag is aileen nog hoe lang ze in staat zijn om de verande-
ringen tegen te houden.

§ 7. Samenvatting en conclusies

Niet aileen de vele bestuurswisselingen geven een indicatie voor de dis-
continuiteit in de afdeling. Zo blijken van de 29leden in september 1910
er slechts vijf op de ledenlijst van 1905 voor te komen. Ook het verloop
van het ledental is wisselend. Vanaf 1905 loopt het langzaam op tot 46

92) Een terugblik van B. Hutten op een vergadering van de RK Kiesvereeniging in: Nieuwe
Tilburgsche Courant. 15 rnei 1918.
93) Nieuwe Tilburgsche Courant. 9 en 10 mei 1910.
94) Idem.
95) Nieuuie Tilburgsche Courant. 12 juni 1911.
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leden in 1908. Daarna valt het eind 1909 weer terug tot 29 leden. Daar-
na loopt het ledental op, om vervolgens opnieuw te dalen. Het grillige le-
denverloop is te verklaren door de voortdurende problemen in de afde-
ling.

Over de verkiezingen in deze periode kunnen twee zaken opgemerkt
worden. De spoorwegstakingen van 1903 en de nasleep daarvan leiden
ertoe dat vooral mensen de afdeling verlaten, die anti-parlementair zijn.
Dat geeft ruimte om in 1905, voor het eerst, aan de lokale verkiezingen
deel te nemen. Het levert geen succes op voor de socialisten. Er is weI
sprake van een licht stijgende lijn. Dat is af te lezen uit de uitsiagen van
de Tweede Kamerverkiezingen. Vermoedelijk had er bij de lokale verkie-
zingen meer ingezeten, indien er geen interne problemen waren geweest.
Ook de wisselende kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen moe-
ten in het nadeel van de SDAP hebben gewerkt.

Een deel van de problemen binnen de afdeling moet worden toege-
schreven aan het partijbestuur van de SDAP. Door zijn centralistisch en
hierarchisch optreden wordt te weinig ruimte gelaten voor de lokale ge-
woontes en verhoudingen. Het wil aileen lokale activiteiten ondersteu-
nen, die passen in zijn lijn. Typerend is hoe het partijbestuur handelt met
betrekking totDe Bredasche Klok en De Eendracht. Het ziet de streekbla-
den als een spreekbuis van het partijbestuur en niet als een orgaan van
de afdelingen.

Toch zit er ook een positieve zijde aan de spoorwegstakingen en de in-
terne problemen binnen de SDAP-afdeling. Deze verliest daardoor haar
gesloten karakter. Arbeiders en ambtenaren niet afkomstig van de Werk-
plaats krijgen de kans om deel te gaan uitmaken van het bestuur. De pro-
pagandist Elfers wint het vertrouwen van enige Tilburgse en Goirlese tex-
tielarbeiders, die lid van de partij worden.

De politieke elite is niet meer zo homogeen als voorheen. De eerste
middenstanders en arbeiders doen hun intrede in de gemeenteraad. In
de RK Kiesvereeniging weet de elite nog haar machtspositie te behou-
den. In deze periode kan ook het begin van de politieke bewustwording
van de textielarbeiders gesignaleerd worden. Leiders van Unitas en St.
Severus zoals Rutten, Oldenkotte, Cools en Van den Nieuwenhuizen stel-
len zich kandidaat voor de gemeenteraad.
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HOOFDSTUK VIII

LEVENSGESCHIEDENISSEN A.F. MULLER EN J.H. ELFERS:
ALLOCHTONEN EN PROPAGANDISTEN

§ 1. lnleiding

Reeds in 1882 had Domela Nieuwenhuis uitgesproken, dat de propa-
ganda gericht moest worden op twee industriegebieden: Twente en "de
Zuidelijke provincies met Tilburg als middelpunt".l De arbeidersstad
had een grote aantrekkingskracht voor de oude sociale beweging. In zijn
termen was het een groot braakliggend terrein. Als die arbeiders uit het
'donkere Zuiden' maar verteld zou worden hoe de maatschappij in elkaar
zat, dan zouden ze zich wel in groten getale bij hen aansluiten. We heb-
ben gezien dat ondanks de verspreiding van brochures en kranten en het
optreden van gastsprekers, dit niet tot de gewenste resultaten voor de
SDB/Socialistenbond leidde.

Voor de oprichters van de SDAP in 1894 was het duidelijk, dat er een
lange weg te gaan was. Het zou nodig zijn om duurzame organisaties op te
zetten. Ook binnen diverse neutrale en socialistische vakorganisaties
leefde die gedachte. In januari 1906 zouden zij zich verenigen in het Ne-
derlandsch Verbond van Vakvereenigingen (NVV).Ook daar kwam sterk
de nadruk te liggen op de organisatie.
Om nu zowel op lokaal als provinciaal niveau organisaties op te zetten

en in stand te houden vonden zowel de SDAP als het NVV het nodig om
betaalde propagandisten aan te stellen. Bovendien konden zij de opvat-
tingen van de partij of vakorganisatie aan de afdelingen uitdragen. Op de
positie van de propagandist zullen we in de volgende paragraaf ingaan.
Hoewel de wens en de noodzaak van propagandisten in Noord-Brabant

en in het bijzonder in Tilburg voor aile betrokkenen duidelijk was, zou
het tot 1907 en 1908 duren voordat ze er kwamen. In de paragrafen over
de propagandisten A.F. Muller en J.H. Elfers zal duidelijk worden, dat
vooral de financiering een grote hindernis was om tot aanstelling over te
gaan. Eenmaal in de stad functionerend zal blijken dat de aanwezigheid
van propagandisten niet per definitie en op aile terreinen gunstig hoeft te

I) Vliegen, De dageraad der volksbevrijding. L 71.
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werken. Hun achtergrond, werkervaringen en afkomst, spelen daarbij
zowel een positieve als een negatieve rol. Het vertrek van beide propa-
gandisten, binnen twee jaar na aankomst, zal beschreven worden in ter-
men van hun relatie tot de buitenstaanders en de gevestigden.

§ 2. Rol en aanstelling van de propagandisten

Welke vaardigheden en eigenschappen heeft een propagandist nodig
om succes te hebben? In dezelfde tijd dat de SDAP-afdeling Tilburg po-
gingen deed om een propagandist in Noord-Brabant te krijgen, was
Maastricht daar ook mee bezig voor Limburg. Daar werd een commissie
ingesteld om de eisen voor zo'n functie vast te stellen. Volgens deze ging
het vooral om een groot uithoudingsvermogen, tact, overleg en voorzich-
tigheid, en bekendheid met de streek.f Wat betreft het laatste werd let-
terlijk gesteld:

"acht de commissie het gewenscht om als beginsel te stellen, dat
voor Propagandist voornamelijk in aanmerking komen goed alhier
bekende personen, die tevens met den omtrek en den gesproken
taal op de hoogte zijn" .3

Mogelijk hebben bij de formulering de ervaringen met de Groninger
Stenhuis, die net daarvoor korte tijd als propagandist in de mijnstreek
had gewerkt, een rol gespeeld. De man had een 'nogal ongedurige na-
tuur' en vooral agitatorische talenten."
De SDAP-afdeling Tilburg had een dergelijke ervaring niet. In de eer-

ste jaren van haar bestaan had ze in H,J. Horsman een figuur gehad met
organisatorische talenten, bindingen met de spoorweggemeenschap en
contacten met de landelijke organisaties. In eigen kring was het een uit-
stekende 'onbetaalde propagandist'. Na zijn gedwongen vertrek uit Til-
burg bleek, dat het verlies slechts in beperkte mate kon worden opgevan-
gen. De roep om een betaalde propagandist werd sterker, zonder dat
overigens eisen aan diens bekwaamheden werden gesteld. Vermoedelijk
had de afdeling ook geen idee, wat voor een persoon nodig zou zijn om
aansluiting te kunnen vinden met de grootste beroepsgroep: de textielar-
beiders. Voor het NVVlag dat anders. Het begreep dat, wilde het succes
hebben in de arbeidersstad Tilburg, ze eerst moest investeren in het op-
zetten van een neutrale vakorganisatie voor textielarbeiders.

2) Perry, Roomschekinine tegen roode koorts, 163.
3) Rapport van de commissie inzake aanstelling van een propagandist in Zuid-Limburg, 8.
Overigens was het rapport in Tilburg gedrukt!
4) Perry, a.w., 163.
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Laten we, na deze algemene opmerkingen over de rol van de propa-
gandisten, gaan kijken naar de geschiedenis van de aanstellingen van
A.F. Muller en J.H. Elfers voor de propaganda van respectievelijk de
SOAP en De Eendracht in Noord-Brabant en in het bijzonder in Tilhurg.
Na de oprichting van de SOAP was er, zoals reeds beschreven, in de

persoon van H. Spiekman een betaalde propagandist in Noord-Brabant,
Het lukt hem niet om in Tilburg een afdeling op te richten. Na enige jaren
vertrekt hij uit Noord-Brabant.
Op eigen kracht wordt in 1900 een afdeling van de SOAP in Tilburg

opgericht. Een jaar later schrijft de afdeling aan het partijbestuur dat ze
een Amsterdams partijgenoot heeft gepolst om zich in Tilhurg voor pro-
paganda te vestigen. Hij is bereid om het te doen als hij voor een drie it
vier jaren financiele waarborgen krijgt. Ze vraagt aan het partijbestuur of
het thans eens goed wil overwegen:

"dat het industriele Noord-Brabant moet bewerkt en gewonnen
worden en of het in de kortst mogelijke tijd die som geld bijeen wil
helpen brengen, om een der mooiste propagandavelden te
winneri'L''

We weten niet wat het antwoord geweest is, wel dat er zich geen propa-
gandist vestigt in deze provincie. Het partijbestuur heeft in die tijd wel se-
rieus geprobeerd een geschikte propagandist te vinden. In een brief van
Vliegen aan Wibaut, uit 1901, schrijft deze, dat Troelstra hem het aan-
bod heeft gedaan om propagandist voor Noord-Brabant en Zeeland te
worden met als vestigingsplaats Tilburg. Vliegen voelde daar niets voor,
omdat hij liever in een van de grote steden in het westen wilde werken.
Bovendien wilde hij zijn vrouw en kinderen niet in dezelfde moeilijke si-
tuatie brengen als in Maastricht. 6

Na de spoorwegstakingen richt de afdeling zich opnieuw tot het partij-
bestuur:

"Het ontbreekt ons alleen aan iemand, toegerust met de kennis en
den moed om den laster, welke uit het klerikale kamp tegen ons
verspreid wordt te weerleggen" .7

Ook hierop komt geen positief antwoord. Op het partijcongres van 1905
dienen de afdelingen van Zwijndrecht, waar H.J. Horsman actief is, en

5) IISG, archief SDAP Tilburg 1900-1909 (inv. nr. 1230), brief van afdeling Tilburg aan
partijbestuur, 1901 (zonder vermelding van dag en maand).
6) Brief van W. Vliegen aan F.M. Wibaut, 16juli 1901, opgenomen in: Documenten. Brie-
ven uit de verbanning, in Bulletin Nederlandse arbeidersbeweging, (1984) 3, 61.
7) IISG, archief SDAP Tilburg 1900-1909 (inv. nr. 1230), brief van A. Michielsen aan par-
tijbestuur, 22 juli 1903.
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Maastricht voorstellen in om een propagandist aan te stellen voor de pro-
vincies Noord-Brabant en Limburg." Beide voorstellen worden niet aan-
genomen. De bezoldigde propagandist voor de SDAP, L.M. Hermans,
gevestigd te Rotterdam, is in deze tijd ook officieel aangesteld voor de
zuidelijke provincies." Zover we weten is hij nooit in Tilburg opgetreden.
Een jaar later besluit het partijcongres een bed rag voor propaganda in

het zuiden beschikbaar te stellen. Tegelijk geeft de partij te kennen niet
te weten hoe de kwestie aan te pakken.!? Mogelijk was er onvoldoende
geld om uit eigen middelen een propagandist volledig te bekostigen. In
1907 treft de partij financiele regelingen met andere organisaties. Her-
mans voor Gelderland en Leeuwenburg voor Zeeland kunnen als propa-
gandist aangesteld worden. 11 Hermans wordt volledig bezoldigd door de
partijkas. Leeuwenburg ontvangt een subsidie uit de partijkas, en combi-
neert het propageren met een functie bij een vakorganisatie. 12 In hetzelf-
de jaar dient de afdeling Tilburg het volgende voorstel in op het jaarcon-
gres: "De partij benoeme een propagandist voor Brabant met staanplaats
Tilburg" .13 De motie wordt aangenomen en A.F. Muller wordt benoemd
tot propagandist. Muller ontvangt van de SDAP f 12,- per week en kan
vrij wonen in het Volksgebouw. Voor de Centrale Bond van Bouwvakar-
beiders blijft hij onbezoldigd activiteiten verrichten.l"

Wanneer op 1 januari 1906 het NVV tot stand komt, behoort De Een-
dracht tot een van de kleinere vakorganisaties die zich aansluit. De Een-
dracht gaat daardoor profiteren van de rijkere aangesloten bonden. Met
het bestuur van het NVV voert De Eendracht besprekingen over de wen-
selijkheid en noodzakelijkheid van het aanstellen van een propagandist
in Noord-Brabant. De conclusie is dat er een groot arbeidsveld braak ligt
voor de neutrale vakorganisaties. Het NVV wil de helft van de kosten dra-
gen, indien De Eendracht een propagandist aanstelt. Deze moet dan ook
onder de arbeiders in andere vakken werken, doch in hoofdzaak voor de
textielarbeiders. Men berekent, dat de totale kosten, salaris, reis- en ver-
blijfkosten en propaganda, jaarlijks 1200 gulden bedragen. Ieder draagt

B) Het Volk, 11 maart 1905; Ten Teije, De opkomst van het socialisme in Breda, 170.
9) Leusink, Op hechie fundameruen; 129-131.
10) Ten Teije. a.w., 171.
II) Van der Meer e.a., De SDAP en de kiesrechtstrijd, 126.
12) A.w .. 126 en 187 noot 25. Over de financiering en het functioneren van propagandist
Leeuwenburg. zie: Altena, 'Een broeinest der anarchic', 270·281.
I :1) De Eendrachi, 27 april 1907.
I ') Muller, Tot aanvaL en uenoeer, 11.
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600 gulden bij. Als kandidaten worden genoemd: Brinkhuis, Bevers en
Elfers. Nadat Brinkhuis en Bevers verklaren niet in aanmerking te willen
komen, wordt J.H. Elfers door De Eendracht benoemd.P

§ 3. A.F. Muller

a. Sociale achtergrond

A.F. Muller is op 20 april 1879 te Arnhem geboren. Hij is gehuwd met
Frederika Ditzel, die geboren is te Rheden. Beiden geven op niet bij een
kerkgenootschap te behoren. Volgens een aantekening in het bevolkings-
register bezat Muller in 1898 de Pruisische nationaliteit.l?
Na zijn benoeming tot propagandist voor de SDAP verhuist hij in april

1907 van Arnhem naar Tilburg. Typisch is, dat hij zich in Tilburg in-
schrijft als "propagandist voor vakvereenigingeri'L!" Moet het gezien
worden als een aanwijzing, dat hij zichzelf in de eerste plaats ziet als vak-
bondsman en daarna pas als propagandist voor de SDAP?
In Arnhem is hij vrij actief geweest voor de SDAP, maar vooral met het

voorstellen van werkloosheidsregelingen. Zodra hij in Tilburg is aange-
komen, zal hij hierover namens de Tilburgsche Bestuurdersbond aan de
gemeenteraad een brief schrijven.J'' Zijn gerichtheid op het vakbonds-
werk blijkt ook uit zijn inspanningen, in november 1906, voor de oprich-
ting van de Centrale Bond van Metselaars en Opperlieden. Hij wordt tot
voorzitter gekozen en neemt de redactie op zich van het vakbondshlad.'?
Deze functies blijft Muller uitoefenen, wanneer hij wordt aangesteld als
propagandist.

b. Voor de SDAP

Typerend voor zijn belangstelling is zijn eerste activiteit na aankomst in
Tilburg: de oprichting van een afdeling van de Centrale Bond van Metse-
laars en Opperlieden.e? Vervolgens richt hij de Tilburgsche Bestuurders-

I;) [aaruerslag van de Algemeene Bond van Textielarbeiders 'De Eendracht' 1907-1908, 7 -8.
16) GAT, bevolkingsregister 1900-1910. deel30 folio 300.
17) Idem.
18) GAT, archieI van de gemeentesecretarie 1908-1937 (inv. nr. w 7 "). brief van TBB aan
gemeenteraad. januari 1908.
19) Leusink, a.ui., 128-131.
20) De Eendracht, 27 juli en 10 augustus 1907.
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bond op, waaraan zowel de SDAP als de neutrale vakorganisaties deel-
nemen.
Door de komst van Muller wordt in Tilburg het vertrouwen in het partij-

bestuur en de SDAP hersteld. Ze worden niet meer aan hun lot overgela-
ten. Het ledentalloopt op van 17 naar 44 personen. Deze toename be-
staat vooral uit personen, die eerder lid zijn geweest. 21
Zijn eerste optreden in Tilburg is het houden van de feestrede op het

een meifeest van 1907. Hij spreekt over de betekenis van de 8-unge
werkdag.22 Er zullen nog vele spreekheurten volgen.
Muller wordt ook correspondent van Bet Yolk en De Eendrachi.l" In

het najaar van 1908 neemt hij de redactie van De Eendracht over, het or-
gaan van de SDAP-afdelingen in Noord-Brabant. Als redacteur maakt hij
het blad de spreekbuis van de opvattingen van het partijbestuur. Vooral
de landelijke thema's als kiesrecht, sociale wetgeving en staatspensione-
ring krijgen vee! aandacht. 24

Mede door zijn werkzaamheden wordt in deze jaren Tilburg het mid-
delpunt van de SDAP in Noord-Brabant.
Ook wordt Muller bestuurlijk actief in de SDAP-afdeling in Tilburg. Hij

wordt voorzitter en Elfers secretaris.F'' Zij blijven tot in 1909 deze func-
ties bekleden. Daarnaast neemt Muller deel aan de lokale verkiezingen.
In oktober 1908 komen er tussentijds twee zetels vacant voor de gemeen-
teraad. In totaal zijn er elf kandidaten, onder wie Muller en Van der
Veen. Indien hij 20 stemmen meer had behaald, was voor het eerst een
SDAP-kandidaat in een herstemming gekomenl/" De uitslag geeft een in-
dicatie voor de populariteit van Muller bij de kiezers. Binnen de afdeling
begint dat gaandeweg anders te liggen. Zijn manier van optreden naar de
buitenstaanders zal uiteindelijk tot zijn vertrek leiden.

c. Problemen met de buitenstaanders en vertrek

Een van de afspraken bij zijn aanstelling tot propagandist was, dat hij

21) Dit is af Ie leiden uit de ledenlijslen, welke om de drie maanden naar de secretaris van de
SOAP worden gestuurd, Vrijwel altijd staan de namen van uitgeschreven en nieuwe leden
vermeld. Zie: lISG, archiefSOAP Tilburg 1900-1909 (inv. nr. 1230), opgaven van aIdeling
Tilburg aan secrelaris van de SOAP lussen 1 februari 1906 en 1 juli 1909.
22) De Eendracht, 11 mei 1907.
2:l) Nieuuie Tilburgsche Courant, 23 mei 1908.
H) Van Gaal, Socialisme en zelfsuuuligde arbeidersbeweging in "s-Hertogenbosch, 168.
25) IISG, archiefSOAP Tilburg 1900-1910 (inv. nr. 1230), brief van secretaris aIdeling TiI-
burg aan secretaris van de SOAP, 1 juli 1907 en 1 april 1908.
26) De Eendrachi, 31 oktober 1908.

173



vrij van huur zou kunnen wonen. Hij en zijn gezin krijgen de beschikking
over de bovenwoning van het Volksgebouw. Tevens is het de bedoeling
dat hij het gebouw gaat beheren. Hij blijkt echter totaal ongeschikt te zijn
voor deze functie. Uit de briefwisseling tussen de afdeling en het partij-
bestuur blijkt dat hij een slordig administrateur is, die bovendien schul-
den maakt.F' De afdeling verzoekt het partijbestuur om Muller te bewe-
gen zijn functie neer te leggen. 28ln februari 1908 besluit Muller om het
Volksgebouw te verlaten. Bovendien zijn er inmiddels ruzies ontstaan
met diverse partijgenoten.j? Ze verwijten Muller eigenmachtig optreden
en het zich mengen in functies die niet tot hem behoren. Muller on-
dersteunt niet de afdeling in haar activiteiten, maar wenst zelf te bepalen
welke richting de afdeling op moet. Verder speelt dat hij zich blijft be-
moeien met de gang van zaken rond het Volksgebouw. Aan het partij-
bestuur verzoeken zij, november 1908, van de propagandist een verkla-
ring te eisen, dat deze zich niet meer op "onorganisatorische wijze" met
het Volksgebouw bemoeit.r? Dezelfde mensen komt hij weer tegen in de
SDAP, waar zich opnieuw problemen voordoen.i'!
Uiteindelijk wordt de toestand onhoudbaar. In maart 1909 verschijnt

een berichtje in Het Volk, dat aan Muller ontslag is verleend.32 Op 1 juli
wordt hij als lid van de afdeling uitgeschreven.P
Op 21 april 1909 is Muller uit Tilburg vertrokken en vestigt zich op-

nieuw in Arnhem.I" Naast zijn lidmaatschap van het hoofdbestuur van

2,) Over deze kwestie is een uitgebreide briefwisseling tussen C.J. van Eck. secretaris van de
Cooperatieve Tilburgsehe arbeidersvereeniging 'Ontwikkeling", die het Volksgebouw exploi-
teert, en Van Kuykhof, secretaris van de SDAP. De belangrijkste en meeste uitgebreide brief:
lISCo archiefSOAP Tilburg 1900-1909 (inv. nr. 1230). brief van Van Eek aan secretaris van
de SDAP. 30 januari 1908.
28) IlSC. archiefSOAP TiJburg 1900-1909 (inv. nr. 1230). brief van Van Eek aan secretaris
van de SDAP, 26 januari 1908.
2Y) ][SC. archiefSDAP Tilburg l 900-1909 (inv. nr. 1230). briefkaart van Muller aan secre-
taris van de SOAP. 18 februari 1908.
30) IISC, arehief SOAP TiJburg 1900-1909 (inv. nr. 1230), brief van Van Eck aan partij-
bestuur van de SDAP, 25 november 1908.
:JI) I1SC. archief SOAP Tilburg 1900-1909 (inv. nr. 1230), brief van een dee I van het afde-
lingsbestuur aan partijbestuur, 20 februari 1909.
:12) Slingerland schrijft naar aanleiding van het bericht in Het Yolk aan het partijbestuur en
vraagt wat hun "voornernens zijn, aangaande de vervanging van dien ambtenaar". Zie: IISC.
archief SOAP Tilburg 1900-1909 (inv. nr. 1230), brief van Slingerland. tweede voorzitter
van de afdeling, aan partijbestuur. 23 maart ] 909.
:\3) rISC, arehiefSDAP Tilburg 1900-1909 [inv. nr. 1230), brief van secretaris van de afde-
ling Tilburg aan seeretaris van de SOAP, 1 juJi 1909.
H) CAT, bevolkingsregister 1900-1910, deel30 folio 300.
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de Centrale Bond van Metselaars en Opperlieden zal hij er een bedrijf
opzetten. Hij wordt directeur van de Eerste Apeldoornsche Veiligheids-
dienst. Deze vermenging van functies en mogelijk andere kwesties leiden
ertoe hem als lid van de Centrale Bond te royeren. Ook zal hij problemen
krijgen met de SDAP.35 Enige tijd later verweert hij zich in een brochure
tegen de diverse beschuldigingen.v"

§ 4. i.« Elfers

a. Sociale achtergrond

Jan Hendrik Elfers is op 24 januari 1881 geboren te Goor. Hij is ge-
huwd met Johanna van 't Veer. Ze is geboren te Kampen. Beiden zijn ne-
derlands hervormd en wonen te Lonneker. Na zijn benoeming tot propa-
gandist vestigt hij zich op 11 maart 1908 in de gemeente Tilburg. Bij de
inschrijving in het bevolkingsregister geeft hij als beroep wever Op.37
Elfers werkte als wever op een katoenfabriek in Enschede.38 Hij be-

diende er vier getouwen tegelijk.39 Hij moet gewend zijn geweest aan
'hard onderhandelen' in de Twentse situatie en actie te voeren voor ver-
betering van de materiele belangen. Naast zijn werk was hij sinds 1905
voor de SDAP lid van de gemeenteraad van Lonneker. Tot aan zijn ver-
trek naar Tilburg zal hij in de raad blijven.t? Hij is ook lid van het hoofd-
bestuur van De Eendracht. 41 Kortom het is een man met veel bestuur-
lijke ervaring.

b. Voor De Eendracht

Vanaf maart 1908 is hij werkzaam in Tilburg. AI spoedig wordt hij
voorzitter van de Tilburgsche Bestuurdersbond.v' Zoals beschreven

:15) Nieuwe Tilburgsche Courant. 15 juli 1911.
:16) Muller. Tot aanval en veIWeer.
:17) Mededelingen van het gerneentearchief Enschede in brief van 27 november 1989. Lon-
neker werd op 1 mei 1934 bij Enschede gevoegd. En: GAT, bevolkingsregister 1900-1910,
deel46 folio 236.
:IH) Mededelingen van het gemeentearchief van Enschede in brief van 27 november 1989.
:19) Nieuuie Tilburgsche Courant, 6 juni 1908.
W) Mededelingen van het gemeentearchief van Enschede in brief van 27 november 1989.
~I) laarverslag van de Algemeene Nederlandsche Bond van Textielarbeiders 'De Eendracht'
1907·1908.23.
~2) GAT. archief gemeentesecretarie 1908·1937 (inv. nr. w 7 11), brief van Elfers, voorzit-
ter van TBB. aan gemeenteraad. september 1908.
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neemt hij ook de functie van secretaris van de 5DAP-afdeling op zich.

Een goed beeld van de werkzaamheden voor De Eendracht geven zijn
jaarverslagen. In het begin heeft hij, naar eigen zeggen, overdag niet
meer dan een halve dag werk. De oorzaak is, dat hij nog vreemd is in Til-
burg en niet bij fabriekskwesties wordt betrokken. Dat verandert in de
loop van de volgende maanden. Hij slaagt erin om als onderhande-
lingspartner betrokken te raken bij diverse fabriekskwesties. In zijn eer-
ste verslag over 1908 vermeldt hij 27 vergaderingen te hebben bijge-
woond, zowel fabrieksvergaderingen als de vergaderingen met de bestu-
ren van St. Severus en Unitas. Daarnaast verricht hij huisbezoek, 19
avonden, enerzijds om leden te winnen en anderzijds om materiaal te
verzamelen voor de propaganda. Binnen een half jaar heeft hij in Tilburg
al een plaats verworven tussen de andere vakorganisaties. Behalve in Til-
burg is hij in die begintijd ook actief in Coirle, Helmond en Eindhoven.P
In het jaarverslag van De Eendracht over 1908-1909, lopend van mei

tot mei, begint Elfers met de uitspraak dat "onze organisatie met ontzet-
tende moeilijkheden te kampen heeft gehad in Noord-Brabant". Volgens
hem hebben de patroons van de economische malaise gebruik gemaakt
om de organisaties van de arb eiders te breken. Hij noemt hierbij de ver-
loren werkstaking bij de ftrma Wed. De Beer en Zonen en een uitsluiting
te Coirle. Wat opvalt is dat zijn werkterrein steeds meer Noord-Brabant
wordt. Ongeveer de helft van zijn tijd is hij buiten Tilburg. Naast zijn
werk voor De Eendracht begint hij ook steeds meer voor het NVV te
doen. Bijvoorbeeld een onderzoek naar gedwongen winkelnering in een
aantal dorpen en legt vele bezoeken af om de schoenmakers in Noord-
Brabant te organiseren.i"
Ondanks deze nevenactiviteiten verzet hij veel werk voor De Eendracht

in Tilburg. In verband met acties woont hij 57 vergaderingen bij. Boven-
dien is hij aanwezig op negentien gecombineerde- en negen fabrieksver-
gaderingen. Hij spreekt op elf openbare- en vier debatvergaderingen.
Aan huisbezoek besteedt hij 27 avonden. Daarnaast levert hij geregeld
bijdragen over kwesties en acties aan De Textielarbeider en De Een-
dracht.45
Elfers is een onvermoeibare werker, die door de buitenstaanders erg

43) [aaroerslag van de Algemeene Nederlandsche Bond van Teaielarbeiders 'De Eendracht'
1907·1908.23.
44) A.w.• 24.25.
45) A.w.. 25.26.
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gewaardeerd wordt. Als Muller vertrekt wordt aan hem gevraagd om ook
het secretariaat van de Tilburgsche Bestuurdersbond en het Bureau voor
Arbeidsrecht op zich te nemen. Ook stelt hij zich kandidaat voor de ge-
meenteraad (zie hoofdstuk VII par.6). Hij doet het ondanks het extra
werk voor de organisatie van de Nationale Meeting voor de Vakorganisa-
ties in 1909. Om een idee te geven van het extra werk, vermeldt hij in het
Jaarverslag de activiteiten in de maand april: verzenden van 1660 druk-
werken, opstellen en versturen van 57 brieven en 6 briefkaarten.f''

Aan zijn inzet heeft het niet gelegen, dat Elfers uiteindelijk Tilburg zou
moeten verlaten. Het is zijn tactiek en strategie die hem in de problemen
brengt en veel werk weer teniet doet. Zo verandert hij meteen bij aan-
komst in Tilburg de plaats van vergaderen van De Eendracht. Tot dan toe
gebeurde dat op 'neutraal terrein', dat wil zeggen in gewone cafe's. Hij
vindt dat het voortaan in het Volksgebouw moet gebeuren. Onvoldoende
beseft hij, dat voor de Tilburgers De Eendracht daarmee een socialistisch
karakter krijgt. Hierdoor bemoeilijkt hij, waarschijnlijk zonder dat hij het
beseft, het werven van nieuwe leden. Het was beter geweest om pas van
lokaal te veranderen, als er een grote en duurzame afdeling was ontstaan.
Een ander voorbeeld van zijn voor Brabantse textielarbeiders typische

manier van optreden speelt zich af rond de 'Behangsellinnenkwestie' in
het naburige Goirle. De katoenfabrikant Van Puijenbroek wil van hand-
weven op machinaal weven overgaan. Bovendien, dat de weyers voortaan
een paar getouwen tegelijk gaan bedienen. De arbeiders hebben hierte-
gen grote bezwaren. Elfers kijkt daar anders tegen aan. Tijdens de on-
derhandelingen erkent hij, "als man van de practijk", dat door het invoe-
ren van een vier-getouwen stelsel een grotere en betere produktie ont-
staat. Voor de arbeiders betekent het minder werk en hoger loon wordt
mogelijk. Ook verklaart hij zelf met succes op vier getouwen gewerkt te
hebben en dat in Twente zelfs op zes getouwen geweven wordt. Kortom
hij snapt het probleem niet van de arbeiders. Hij is alleen tegen het op
sluwe wijze invoeren van zo'n verandering. Daarnaast klagen de wevers
over de slechte grondstof; volgens de firma was deze goed. Elfers besluit
"als zijnde goed met de kwaliteiten van katoenen garens op de de hoog-
te" tot een eigen onderzoek. Zijn conclusie: de garens zijn van goede
kwaliteit. Deze uitspraak wordt hem door de arbeiders kwalijk ge-
nomen.F

II» A.w., 26.
17) Nieuuie Tilburgsche Courant, 6 juni 1908.
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Het is deze zakelijke aanpak, die soms niet goed vall. De gevestigden,
in dit geval de fabrikanten en de bestuurders van christelijke vakorgani-
saties, zijn helemaal niet gediend van zijn optreden. Uiteindelijk wordt
dat de reden van zijn vertrek, omdat hij daardoor niet meer in staat is de
belangen van de textielarbeiders te behartigen.

c. Problemen met de gevestigden en vertrek

Hoe de bovengenoemde gevestigde groepen met De Eendracht, in het
bijzonder Elfers, willen omgaan kan het best geillustreerd worden met de
gebeurtenissen rond het conflict bij de firma Wed. De Beer en Zonen.
Dat conflict is al eerder beschreven. We zullen ons hier tot enkele hoofd-
lijnen beperken. In eerste instantie trekken de vakorganisaties gezamen-
lijk op en weten ze enige successen te behalen. De fabrikant is dan nog
bereid met hen te praten. Na enige tijd zijn er opnieuw problemen. St.
Severus is niet bereid om daarvoor opnieuw in actie te komen. Kort daar-
na laat Unitas weten niet langer met De Eendracht, zeg maar Elfers, te
willen samenwerken. Pogingen van het hoofdbestuur van De Eendracht
om te bemiddelen lopen op niets uit. De fabrikant weigert verder te on-
derhandelen met Elfers. Leden van de Fabrikantenbond nemen deze
houding over. De staking wordt verloren. De Eendracht-leden worden
ontslagen en kunnen bij geen enkele andere fabriek terecht.
Na een korte tijd als onderhandelingspartner te zijn geaccepteerd zijn

de textielarbeiders van De Eendracht weer voIledige buitenstaanders ge-
worden. Voor Elfers zit er niets anders op dan elders werk te zoeken.

Hoewel het conflict bij de firma Wed. De Beer en Zonen uiteindelijk
desastreus is geweest voor de afdeling, moet gezegd worden dat het moei-
lijk zou zijn geweest om een andere strategie te volgen. De gekozen weg
om naar buiten op te treden, heeft als konsekwentie dat de buitenstaan-
ders confrontaties moeten aangaan. Pas in de confrontatie kunnen de
buitenstaanders leren, hoe de machtsverhoudingen liggen. Wie de bond-
genoot van de arbeiders is en wie de vijand.
Door het conflict hebben de Tilburgse textielarbeiders kunnen zien dat

de andere vakorganisaties, ook Unitas als het er op aankomt, het laten af-
weten. Het wil zeggen dat als ze in de toekomst echt iets willen verande-
ren, niet terecht kunnen bij St. Severus en Unitas.

In augustus 1909 wordt in Heerlen de Algemeene Nederlandsche
Mijnwerkersbond opgericht. In opdracht van het NVV had A.F. Muller

178



de mogelijkheden daartoe onderzocht. J.H. Elfers wordt kort na de
oprichting benoemd als vrijgestelde voor de Mijnwerkersbond.f" Begin
oktober vertrekt hij uit Tilburg en vestigt hij zich in Heerlen.f? Na korte
tijd zal Elfers voorzitter van de Bond worden en van de woningbouwcoo-
peratie 'Gluck Auf. 50

§ S. Samenvatting en conclusies

In dit en de voorgaande hoofdstukken zijn vele activiteiten van Muller
genoemd. Van grote betekenis is de oprichting van de Tilburgsche
Bestuurdersbond. Dat geeft de mogelijkheid om de socialisten en de neu-
traal-georganiseerde textielarbeiders en arb eiders van de Werkplaats
dichter bij elkaar te brengen. Voor de wederzijdse acceptatie is dat van
belang, met name voor de socialisten om hun steun (stem) tijdens verkie-
zingen te krijgen.
De les met Muller is echter vooral geweest, dat iemand van buiten moet

kunnen samenwerken met de buitenstaanders. Zijn karakter, onvoldoen-
de kwaliteit wat betreft administratie en zijn manier van optreden brach-
ten de afdeling aan de rand van haar bestaan. Hij stootte goede krachten
af. Toch mag zijn falen, in de ogen van de Tilhurgse buitenstaanders, niet
aileen aan zijn karakter worden toegeschreven. Zij waren ook teleur-
gesteld, omdat zij van een propagandist een ondersteunende rol ver-
wachten. In plaats daarvan neemt hij het voortouw, bezet de belangrijke
functies. Deze aanpak past in de lijn van het partijbestuur. Muller is niet
de propagandist van de Brabantse socialisten, maar van de SDAP in
Noord-Brabant.

In mindere mate kunnen voor Elfers dezelfde conclusies getrokken
worden. Gedurende de tijd dat ze tegelijkertijd in Tilburg verblijven,
hebben zij de belangrijkste functies onderling verdeeld: van de SDAP is
Muller voorzitter en Elfers secretaris en bij de Tilburgsche Bestuurders-
bond zijn de rollen omgedraaid. Ook Elfers neemt het voortouw. In zijn
geval kan gezegd worden, dat een neutrale vakorganisatie voor textielar-
beiders ontbrak en hij dus de leiding moest nemen. Bovendien werden
zijn manier van optreden en zijn karakter geaccepteerd door de bui-
tenstaanders. Zijn problemen liggen in de relatie met de gevestigden. Hij

lH) Kreukels, Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid, 174.
19) GAT. bevolkingsregister 1900-1910. deel46 folio 236.
50) Kreukels, a.w.. 127.
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moest leden werven onder de Tilburgse textielarbeiders en confrontaties
aangaan met de gevestigden. Elfers had echter geen kennis van de lokale
(machts-)verhoudingen. Van de andere kant was het conflict aangaan de
enige manier om er achter te komen hoe de verhoudingen lagen. Dat gold
niet alleen voor hem, maar ook voor de Tilburgse textielarbeiders. De
winst van de confrontatie met de firma Wed. De Beer en Zonen was, dat
ze leerden in de toekomst eerst een duurzame en grotere organisatie op
te bouwen, alvorens in conflict te gaan. Bovendien dat ze moesten zorgen
St. Severus mee te krijgen, wilden ze niet weggevaagd worden. Verder
dat het zeer belangrijk zou zijn om een autochtone textielarbeider te vin-
den, die het voortouw zou willen en kunnen nemen. Iemand die de Til-
burgse textielarbeiders letterlijk verstond, hun taal sprak en gevoel had
voor de machtsverhoudingen.
Minstens een les leren de buitenstaanders rond de verwikkelingen met

de propagandisten Elfers en Muller. Mocht er nog eens ruimte komen
voor een propagandist, dan iemand die op de hoogte is van de machtsver-
houdingen in Tilburg. En iemand die ze van te voren goed kennen om
persoonlijke geschillen en conflicten te voorkomen. Het belangrijkste is
dat zo'n propagandist niet alleen de landelijke organisatie wil vertegen-
woordigen, maar ook de lokale initiatieven wil ondersteunen.
Dat de buitenstaanders een les geleerd hebben, blijkt als ze jaren later

opnieuw een propagandist vragen voor De Eendracht. Dan wordt de
wens uitgesproken dat het een Brabander zou moeten zijn.5!

De aanwezigheid van de propagandisten Muller en Elfers in Tilburg
heeft ook betekend, dat allerlei provinciale vergaderingen en activiteiten
hier plaatsvinden. Aan hen is de grote NVV-meeting in Tilburg in 1909
te danken. Tilburg kan tussen 1907 en 1909 het centrum van de SDAP
in Noord-Brabant genoemd worden.

51) De Teaielarbeider, 27 april 1916.
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HOOFDSTUK IX

DE SPOORWEGVERENIGING IN PROBLEMEN
EN HET TEXTIELCONFLICT VAN 1917

§ 1. lnleiding

De spanningen in de verhouding tussen het Nederlandsch Verbond
van Vakvereenigingen (NVV) en de SDAP rond 1912-1913 krijgen in
Tilburg zijn uitwerking binnen de Nederlandsche Vereeniging van
Spoor- en Tramwegpersoneel (Ny). 'Tilburg' kiest voor Sneevliet's
standpunt, dat een bestuurder van een NVV-vakorganisatie niet per se
lid hoeft te zijn van de SDAP. Sneevliet verdedigt vooral het recht om lid
te zijn van de Sociaal-Dernocratische Partij (SDP). Voor de buitenstaan-
ders in Tilburg gaat het erom dat katholieke autochtone arbeiders zich
kunnen aansluiten bij een NVV-organisatie zonder socialist genoemd te
worden. Deze strijd binnen de NV leidt tot een tijdelijke afsplitsing van
de afdeling Tilburg. Na enige tijd wordt de relatie weer hersteld. We zul-
len de gevolgen beschrijven voor het ledental van de NY en wat het bete-
kent voor de kansen van SI. Raphael in Tilburg. En hoe de samenwerking
tussen de NV en St. Raphael komt te liggen.
Voor de ontwikkelingen van de vakorganisaties binnen de textiel spe-

len economische factoren een belangrijke rol. In deze periode zien we,
dat de vraag naar produkten van jaar tot jaar toeneemt. Er ontstaat een
krappe arbeidsmarkt. Deze situatie is gunstig om looneisen en eisen voor
betere arbeidsvoorwaarden te stellen en successen te boeken. We zullen
met name de fabriekskwesties tussen 1913 en 1916 onderzoeken. De
vragen daarbij zijn welke textielarbeiders nemen het initiatief en hoe stel-
len de vakorganisaties zich op? De opkomst van De Eendracht in deze
periode wordt nader bekeken. Hoe verloopt het werven van leden en van
welke fabrieken zijn ze afkomstig? Ook wie zijn de eerste bestuurders?
De fabriekskwesties lopen uit op een groot textielconflict in 1917. De

fabrikanten gaan over tot een algemene uitsluiting. Dit conflict zal bijna
zeven weken duren. We gaan hier nader in op de rol van De Eendracht,
haar samenwerking met St. Severus en hun verhouding tot de Vereeni-
ging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollenstoffen (Fabrikantenbond).
In de loop van het conflict blijken diverse zaken een rol te spelen: de ver-
houding tussen de vakorganisaties en de Fabrikantenbond, neutraal ver-
sus katholiek georganiseerd en de neutrale Fabrikantenbond versus de
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geestelijkheid en 'Katholiek Nederland'. Tijdens en na het conflict zullen
wisselende coalities gevormd worden. Behalve de machtskwestie is hier
ook in het geding welke partij uiteindelijk het vertrouwen weet te winnen
van de katholieke textielarbeiders.
Tijdens en na het textielconflict van 1917 zal blijken, dat De Een-

dracht een machtsfactor van betekenis is geworden. Hoe in de volgende
jaren geprobeerd zal worden die rol terug te dringen, zullen we in het
kort bespreken. Daarbij zal vooral de betekenis van 'november 1918'
belicht worden.

§ 2. Kracht van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramweg-
personeel afdeling Tilburg

Zoals tabel20 laat zien, is in 1912 de NV in verhouding tot St. Raphael
de grootste vakorganisatie op de Werkplaats. Tussen 1911 en 1914
vindt een desastreus ledenverlies plaats bij de NV. De oorzaak, een con-
flict tussen de afdeling en het hoofdbestuur, zal in paragraaf 3 beschre-
yen worden. St. Raphael weet hiervan niet te profiteren. Er vindt geen
overgang plaats van vroegere NV-leden naar S1. Raphael. In de loop van
1912 begint S1. Raphael te groeien, waardoor zij zich op 1 januari 1913
de grootste vakorganisatie op de Werkplaats mag noemen. In 1916 zal ze
een sterke groei doormaken. Honderden leden komen erbij. Zelf schrijft
ze het succes toe aan de geslaagde aeries voor duurtetoeslag.! St. Rap-
hael zal doorgroeien naar ruim duizend leden. Dat wil zeggen dat zij, en
niet de NV, erin slaagt om de ongeorganiseerden aan zich te binden.
Op het einde van de periode, in 1919, zal de NV weer bijna het leden-

tal van 1910 hebben. Verder dan het vertrouwen van de oud-leden terug
te winnen, is ze niet gekomen.
De machtsverhouding tussen de vakorganisatie op de Werkplaats is on-

voldoende getypeerd door alleen naar het aantalleden te kijken. Een an-
dere graadmeter is de jaarlijkse verkiezing tot lid van de Commissie van
het Zieken- en Ondersteuningsfonds van de Werkplaats van de spoorwe-
gen. Elkjaar komt een van de drie zetels vrij. Aan het eind van 1911 is
Smulders, voorzitter van St. Raphael, gekozen. Hij haalt 590 stemmen
en de NV-kandidaat 437.2 Drie jaar later als hij zich opnieuw, na het pe-
riodieke aftreden, kandidaat stelt, haalt hij 607 stemmen tegenover de
kandidaat van de NV met 274 stemrnen.f Deze uitslag wijst erop dat de

J) Nieuwe Tilburgsche Courant, 26 juni 1916.
2) Nieuwe Tilburgsche Courant, 4 januari 1912.
3) Nieuwe Tilburgsche Courant, 25 december 1914.
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betekenis van St. Raphael ongeveer even groot blijft en dat de rol van de
NV duidelijk terugloopt. Een uitslag zegt niet aIleen iets over de sterkte
van de vakorganisatie maar ook over de populariteit van de persoon, die
zich verkiesbaar stelt. Zo behaalt, eind 1915, het aftredende lid A.P. Vos
van de NV 611 stemmen tegen 409 stemmen op een kandidaat van St.
Raphael." Het is een stemmenverhouding, die haaks staat op de ontwik-
keling van de ledengroei van beide vakorganisaties. Behalve met de po-
pulariteit van Vos heeft de uitslag ook te maken met de opvattingen van
de arbeiders, dat er in commissies een evenredige vertegenwoordiging
moet zijn.
Aangezien vanaf 1913 St. Raphael de grootste vakorganisatie is op de

Werkplaats en het aantal ongeorganiseerden elk jaar verder afneemt, is
vanaf 1915 de NV voortaan afhankelijk van St. Haphael-leden, die op
een NV-kandidaat moeten stemmen, willen ze winnen.f

Tabel20: Ledental van de vakorganisaties bij het spoor in Tilburg 1912-1919

Jaar NY SI. Raphael Werkplaats

1912 189 152 1253

1913 163 368 1303

1914 111 443 1335

1915 132 523 (497) 1304

1916 165 609 1340

1917 281 918 (849) 1291

1918 282 959 (870) 1295

1919 304 1050 1312

Bron: [aaruerslageri NVen St. Raphael; Verslagen van de Maatschappij tot exploitatie
van Staatsspoonoegerc
tussen haakjes: aantalleden op de Werkplaats

I) Nieuwe Tilburgsche Courant, 23 december 1915.
5) Zie Nieuuie Tilburgsche Courant van 31 december 1915 waar, in dicht-vorm, hierop ge-
zinspeeJd wordt.
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Eind december 1917 vindt opnieuw een stemming plaats tussen de
beide voorzitters. Smulders wint met 654 stemmen en Van der Veen be-
haalt 310 stemmen.?
Wanneer eind 1918 de populaire A. Vos van de NVweer aftredend is,

wendt St. Raphael zich tot de NV. Ze doet het voorstel om tot een evenre-
dige vertegenwoordiging te komen. Vos kan blijven zitten, maar moet dan
akkoord gaan dat de twee andere zetels aan St. Raphael toekomen. De
NV gaat hier niet mee akkoord. St. Raphael stelt nu een tegenkandidaat
en maakt bekend dat, indien leden van St. Raphael niet op de eigen kan-
didaat stemmen, het bestuur zal aftreden. De uitslag: 601 stemmen voor
de kandidaat van St. Raphael en 287 stemmen voor Vos. 7 Het betekent
dat, ondanks het dreigement van het bestuur, vele S1.Raphael-leden niet
op de eigen kandidaat hebben gestemd. Het lijkt erop, dat ze niet
gestemd hebben. Het aantal stemmers op Vos komt namelijk vrijwel
overeen met het aantal stemmen van de NV.
Aan het einde van deze periode komt de machtsverhouding tussen de

NV en St. Raphael overeen met de getalsverhouding van het aantalle-
den. Waarbij de NV een grotere eenheid lijkt te vertonen dan St. Rap-
hael.

§ 3. Conflict met de landelijke organisatie

Op een buitengewoon congres van de Nederlandsche Vereeniging van
Spoor- en Tramwegpersoneel in januari 1911 wordt Henk Sneevliet ge-
kozen tot voorzitter. Enige maanden later wordt op een gewoon congres
de verkiezing gehouden voor de secretaris-functie. Gekozen wordt N. Na-
thans. Beiden zijn lid van de SDP, ontstaan uit een scheuring in de
SDAP.8 Bij de benoeming van Nathans was oppositie geweest in verband
met zijn lidmaatschap van de SDP. In het bestuur zit verder de Tilburgse
afg,evaardigde, A. van der Veen, als tweede secretaris.?
Op het congres in de zomer van 1912 treden de spanningen binnen de

Nederlandsche Vereeniging naar buiten. Bij het punt "verkiezing voor-
zitter-redacteur" wordt scherpe kritiek geuit op Sneevliet. Aan de orde
komen: zijn standpunt over samenwerking met het Nationaal Arbeids Se-

6) Nieuwe Tilburgsche Courant, 27 december 1917.
7) Nieuuie Tilburgsche Courant, 20 en 28 december 1918,
8) Over de scheuring in de SDAP en he! ontstaan van de SDP zie: Buiting, Richungen- en
partijstrijd in de SDAP, 559·624.
9) Perth us, Henk Sneeuliet, 56,
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DE WRKSTAKING
Ell DE 1i1RMA V{ED. DE BEER & ZONEN.

De firma Wed. de Beer & Zonen berich.
ens:
Dd. 21 Mei is door ons bij. aangeteekand

schrijven MIl den heer 1'. H. Elfers, ver-
tegenwoordiger van den Alg. Ned. Bond
V'3n Te:!tielarbeiders "de Eendraebt· to Til-
burg, het volgende ter kennis gebracht:
All e leden uwer veroonig:ng ,.de Eea-

~hV'J die 20 Mel U. 'B morgens te s&S
uur in cnze b.hriek het werk hebb€n oeee-
gelegd, rotjn V'B.llaf dien datum, ingevOt1ge
onse proclamatie van 19 Mel [L wegens
dre~eigering niet meer in (XlZlOO dleast
n wGrden daarin ooc nie t ,mear ioega1MeD.

Afb. 9. Ingezonden mededeling, gericht aan J.H. Elfers, over de werkstaking bij de firma
Wed. De Beer en Zonen in de Tilburgsche Courant van 23 mei 1908.

Afb. 10. De textielfabriek van de firma Wed. lB. de Beer en Zonen gelegen aan de spoorlijn
en de wijk de Heuvel (centrum van de stad), ornstreeks 1915.
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ALb. 11. Aankondiging van de 'Groote nationale Meeting' voor vakorganisatie te Tilburg op
6 juni 1909. Achterzijde van brochure 'Waar is uw pleats? van A.F. Muller.



cretariaat (NAS) bij acties, zijn kritiek op het SDAP-bestuur en de NVV-
leiding en zijn lidmaatschap van de SDP.lO Het beleid van het hoofd-
bestuur en van Sneevliet worden verdedigd door Van Braambeek, Na-
thans en Van der Veen. Het congres slaagt door alle perikelen er niet in
om de agenda af te handelen. Besloten wordt om een maand later een
vervolg-congres te organiseren, waar ook besluiten over de positie van
Sneevliet genomen kunnen worden. Door voor- en tegenstanders van
Sneevliet worden moties ingediend. Braambeek, zelfSDAP-er, komt met
een motie, waarin hij Sneevliet verdedigt en de neutraliteit van de NVwil
vastleggen:

"De jaarvergadering enz.; gehoord de discussies daarover, er-
kent de volkomen vrijheid van hare leden om zich naar eigen in-
zichten politiek te organiseren; erkent verder dat critiek op de lei-
ding van het N.V.V. als door Sneevliet gegeven in zijn brochure 'In-
ternationale Klassenstrijd' als niet aantastende de grondslagen van
de moderne vakheweging geoorloofd is; verklaart voorts, dat de le-
den die niet aangesloten zijn bij de S.D.A.P. of bovengenoemde
critiek meenden te moeten geven, deswege niet ongeschikt worden
geacht om een vertrouwenspost in de organisatie te bekleeden". 11

De afdeling Tilburg staat volledig achter deze motie, die de neutraliteit
van de NVvastlegt, wat noodzakelijk is om succesvolle propaganda in het
Zuiden te kunnen voeren. De motie-Braambeek wordt echter niet aange-
nomen. Geen enkele motie haalt de meerderheid. Voor Sneevliet is het
reden om af te treden, dat geldt ook voor zijn medestanders Nathans,
Van Braambeek en Van der Veen.12

Voor de Nieuwe Tilburgsche Courant is het een uitgelezen kans om de
neutraliteit van de NVeens kritisch te beschouwen. Ze wijst de lezer erop
dat Sneevliet eerst lid van de SDAP was en na een geschil uit de partij is
getreden. Ze citeert vervolgens uit De Vakvereeniging, het orgaan van het
NVV, waar afstand wordt genomen van Sneevliet, gezien zijn afwijzende
houding ten opzichte van de SDAP. Volgens de krant valt uit de kwestie
een conclusie te trekken:

"Men moet het standpunt der S.D.A.P. in zake de vakbeweging
deelen, wil men leider der Nederlandsche Vereeniging van Spoor-

10) Zie voor een genuanceerde beschrijving van de opvattingen van Sneevliet in deze
kwestie: Welcker, Heren. en Arbeiders in de vroege Nederlandse Arbeidersbeweging 1870-1914,
571-595.
II) Perth us, a.w., 73.
12) A.w., 78.
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en Tramwegpersoneel zijn. Mannen van St. Raphael, onthoudt dit.
En toont den onnoozelen hanzen, die meenen dat de Nederland-
sche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel neutraal is" .13

Het was juist deze conclusie, waarvoor Van der Veen en de Tilburgse af-
deling gewaarschuwd hadden.
Na het congres blijven de problemen voortduren. Sneevliet en Na-

thans, als werknemer verbonden aan de NV, wordt het werken onmoge-
lijk gemaakt. Het nieuwe bestuur tracht stelselmatig aile voorstanders
van Sneevliet uit de bestuursfuncties te zetten en maakt ze monddood.
Als reactie komt de oppositie eind december met een eigen blad uit, De
Seingever, om hun standpunt te kunnen verkondigen. Door het hoofd-
bestuur worden nu wegens hun optreden Sneevliet, Van Braambeek en
Nathans geroyeerd.!" Voor de afdelingen Tilburg en Roermond is de
maat vol, ze scheiden zich af, gevolgd door Nijmegen, Zutphen en Cro-
ningen. Vele leden, ongeveer 25% van het totaal, bedanken voor de
bond. IS
Over de afscheiding van de afdeling heeft men in Tilburg een referen-

dum gehouden met als uitslag: 49 stemmen v66r, 27 tegen en 1 blanco,
terwijl 51 leden niet aan de stemming deelnamen. Het doel van deze af-
scheiding, volgens de initiatiefnemers, is het grote verloop van leden te-
gen te gaan en het rustig vergaderen weer mogelijk te maken.J" Het
hoofdbestuur is het geheel niet eens met de handelwijze van de initiatief-
nemers, vier bestuursleden onder leiding van Auke van der Veen. Het
belegt een vergadering voor de afdeling, waarin besloten wordt het oude
bestuur te schorsen en een nieuw bestuur wordt samengesteld.!" Kort
daarna worden Van der Veen en de andere initiatiefnemers tot afschei-
ding door het hoofdbestuur geroyeerd. 18 Voor Van der Veen en zijn me-
destanders is de zaak niet afgedaan. Begin 19131aten ze het Orgaan der
Afgescheiden Afdeelingen in Roermond en Tilburg der Nederlandsche Ver-
eeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel uitkomen. Redactie en admi-
nistratie worden gevoerd door de afdeling Tilburg. Uit correspondentie

13) Nieuwe Tilburgsche Courant, 28 juni 1912.
14) Perth us, a.w., 81.
15) Welcker, a.w., 591.
16) IISC, archief Sneevliet, map Orgaan van de afgescheiden afdeelingen in Roermond en
Tilburg der Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel, Orgaan van maart
1913; Nieuwe Tilburgsche Courant, 27 december 1912.
17) Nieuwe Tilburgsche Courant, 21 december 1912.
18) Perthus, a.w., 81.
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blijkt dat H. Limborgh de drijvende kracht is achter het blad.19 In het
eerste nummer van het Orgaan Ieggen de afgescheiden afdelingen uit,
waar volgens hen het conflict om draait:

"Met de tot nu toe vaststaande partij-politieke en godsdienstige
neutraliteit, d.w.z. met het niet stellen van den eisch dat de Ieden
lid van een bepaalde partij of godsdienstige gezindte moeten zijn,
lijkt het een deel der partijleden volkomen in strijd, te eischen, dat
een H.B. lid der organisatie S.D.A.P.-er moet zijn of hij valle. Uit
dit verschil in zienswijzeis in hoofdzaak het conflict ontstaan" .

Vanuit deze zienswijze heeft de afdeling Tilburg op de Iaatste algemene
vergadering een motie ingediend, waarin de politieke neutraliteit van de
vakorganisatie werd uitgesproken. Daarna zou pas over de kandidatuur
van Sneevliet gesproken moeten worden.j" Ook deze motie, die het pro-
bleem 'Sneevliet' uit de motie-Braambeek haalde, werd niet aange-
nomen.
De reden met een eigen orgaan te komen is volgens de redactie gelegen

in de bedoeling om het minderheids-standpunt naar voren te brengen in
verband met de aanstaande algemene vergadering over deze kwestie.
Dat is naar de mening van de redactie nodig, omdat zowel het Orgaan
van de NVals Het Yolk weigeren om stukken op te nemen van de minder-
heid.21

Begin januari 1913 komen vertegenwoordigers van de minderheid, uit
twintig afdelingen, bijeen. Zij stellen een morie op, waarin ze verklaren
geen scheuring te wensen, maar in de organisarie willen blijven werken
aan aanvaarding van de motie-Van Braambeek en de opheffing van roye-
menten. Verder wensen ze een hoofdbestuur, waarin zowel de 'minder-
heid' als de 'meerderheid' zijn opgenomen, waardoor weer rust kan ont-
staan. Ten slotte dringen ze aan op een vervroegde algemene vergade-
ring en in afwachting daarvan zullen de afgescheiden afdelingen zich
onthouden van iedere actie tegen het hoofdbestuur.V Eind februari voIgt
nog een bijeenkomst van de minderheid, 33 Ieden uit 18 afdelingen, om
een standpunt te bepalen waardoor de eenheid hersteld kan worden. Zij
meent dat in de komende jaarvergadering de uitspraak gedaan moet
worden:

"dat de politieke vrijheid der Ieden niet aan banden mag worden

19) lISC, archiefSneevliet, map Orgaan, correspondentiekaart van Limborgh en Orgaan van
maart 1913. Het blad houdt, na twee keer verschijnen, op te bestaan.
20) Orgaan, februari 1913.
21) Idem.; Nieuwe Tilburgsche Courant, 29 januari 1913.
22) Perthus, a.w., 82; Nieuwe Tilburgsche Courant, 8 januari 1913.
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gelegd, dat ze niet bij voorbaat ongeschikt mogen worden geacht
voor een vertrouwenspost tengevolge van kritiek uitgebracht op de
taktiek van het N.V.V".

De minderheid is van haar kant bereid de uitspraak van het hoofdbestuur
te onderschrijven, dat de SDAP de bondgenote is, die op politiek terrein
de voorvechter is voor de belangen van het spoor-en tramwegperso-
nee1.23

Ook het zittende NV-bestuur is uiteindelijk bereid tot onderhandeling,
waarschijnlijk onder druk van het NVV. De daling van het ledental zette
namelijk door van 2700 tot 1800 leden.24 In de algemene vergadering
op 9 maart 1913 wordt de eenheid hersteld. Een motie wordt aangeno-
men, waarin wordt gesteld dat de organisatie voor het gehele Spoor- en
Tramwegpersoneel is "zonder onderscheid van politieke of godsdiensti-
ge overtuiging". De royementen en schorsingen worden opgeheven.e''
Dit conflict heeft grote gevolgen gehad. De terugloop van het aantal le-

den is reeds genoemd. Daar staat tegenover dat de eenheid tussen SDAP
en NVV bewaard is gebleven en de SDP het onderspit heeft moeten del-
ven.26 Voor Tilburg ligt de situatie totaal anders. Tijdens het conflict had
de afdeling er al op gewezen, dat door de SDAP als bondgenoot te nee-
men in het Zuiden bij de propaganda moeilijkheden zouden ontstaan. 27
Door het conflict verliest de afdeling bijna honderd leden. Het zal vele ja-
ren duren, voordat ze weer op het oude niveau zal zijn (zie tabel 20).
Maar desastreus voor de afdeling is het bondgenootschap van de NVmet
de SDAP, waardoor aan de neutraliteit voortaan getwijfeld kan worden.
In ieder geval kan geconstateerd worden, dat de afdeling er niet meer in
zal slagen om ongeorganiseerde katholieke spoorwegarbeiders voor haar
organisatie te winnen.

§ 4. Samenwerking NV en St. Raphael

Het is de afdeling Tilburg van S1.Raphael, die het initiatief neemt tot
samenwerking tussen de landelijke organisaties. Op een vergadering van
afgevaardigden van St. Raphael dient ze daartoe de volgende resolutie
m:

23) Nieuwe Tilburgsche Courant, 25 februari 1913.
24) Welcker. a.w., 591. Een daling van 2800 naar 1300 leden noemt V1iegen, Die onze
kracht ontwaken deed, II, 573.
25) Nieuwe Tilburgsche Courant, 10 maart 1913.
26) Voor een bespreking van het 'ongemakkelijk bondgenootschap' van SDAP en NVV in die
jaren: Welcker, a.w., 584-595.
27) Orgaan, februari 1913.
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"De Raad van Afgevaardigden bijeen in hare vergadering van 6
augustus 1911 te Nijmegen; gehoord de besprekingen om te ko-
men tot de samenstelling van een algemeen program van actie door
de drie algemeene spoorwegorganisaties; besluit het hoofdbestuur
op te dragen in deze richting werkzaam te zijn, en te trachten zoo
spoedig mogelijk tot eenheid te komen, echter met behoud van
een ieders zelfstandigheid". 28

Over deze resolutie vindt een stevige discussie plaats. Het bestuur be-
toogt niet per se tegen samenwerking te zijn, ook niet met de NV. Jaren
geleden had ze gevraagde samenwerking van de NV afgewezen om toen-
tertijd behoorlijk gemotiveerde redenen. De afdeling Tilburg besluit de
resolutie in te trekken na de verklaring van het bestuur om in de toekomst
met andere organisaties te zullen gaan samenwerken bij het verbeteren
van werkomstandigheden.e?

Korte tijd later krijgt deze uitspraak al gestalte. Uit de dagelijkse bestu-
ren van de NV, de Protestantsch-Christelijke Bond van Spoor- en Tram-
wegpersoneel en St. Raphael wordt een comite gevormd voor de afschaf-
fing van het stukloon op de Werkplaatsen van de Staatsspoorwegen. De
Tilburger Van der Veen neemt als vertegenwoordiger van de NV zitting
in het comite. In Tilburg, net als in Utrecht en Zwolle, wordt uit de orga-
nisaties een plaatselijke cornite gevormd.i'? Daarmee is de samenwerking
tussen de afdelingen in Tilburg een feit geworden. Het plaatselijke 100n-
comite belegt een open bare vergadering met als sprekers Sneevliet, voor-
zitter van de NV, en Nivard, secretaris van St. Raphael. De vergadering
wordt gehouden in de zaal van de Zouavenbroederschap en er is een goe-
de opkomst. 31 Het is vooral St. Raphael, die van de samenwerking profi-
teert. De ongeorganiseerde katholieke spoorwegarbeiders zien St. Rap-
hael ineens als een echte belangenbehartiger optreden. AI spoedig komt
St. Raphael met het bericht, dat 5 nieuwe leden en 46 aspirant-leden
zich opgeven, "zulks zeker wel tengevolge der samenwerking inzake het
loonpetitionnement" .32 Twee maanden later worden 150 nieuwe leden
ge"installeerd! 33

Ondanks de diverse vergaderingen die over de loonkwestie gehouden
worden, leidt dit in 1912 tot geen enkel resultaat. De interne ruzie bij de

28) Nieuwe Tilburgsche Courant, 8 augustus 1911.
29) Idem.
30) Nieuwe Tilburgsche Courant, 27 november 1911 en 13 januari 1912.
31) Nieuwe Tilburgsche Courant, 20 januari en 2 februari 1912.
32) Nieuwe Tilburgsche Courant, 15 december 1911.
33) Nieuwe Tilburgsche Courant, 16 februari 1912.
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NV zal geen goed hebben gedaan aan het gezamenlijke optreden. St.
Raphael spreekt van "minder aangename ervaringen opgedaan in zake
samenwerking" .34

Begin februari 1913 neemt de afdeling van de NV het initiatief tot sa-
menwerking. Ze vraagt aan St. Raphael om gezamenlijk actie te voeren
tegen het buitensluiten van het Werkplaatspersoneel bij de loonsverho-
ging van januari. St. Raphael stemt toe, na advies van haar hoofdbestuur,
om in de geest en het belang van het personeel werkzaam te zijn. Ze ver-
bindt daaraan wel de voorwaarde, dat gezamenlijk bij de directie aange-
drongen wordt op een spoedige afdoening van de nog steeds aanhangige
loon- en stukgeldkwestie.P am aan de eisen kracht bij te zetten worden
door de gecombineerde besturen van de NV en St. Raphael circulaires
ter tekening aangeboden.l" Begin juni wordt succes behaald. De directie
besluit om met terugwerkende kracht, met ingang van 1 mei, het perso-
neel van de Werkplaatsen een loonsverhoging van tien cent per dag te ge-
ven. Aan een nieuwe loonregeling zal worden gewerkt.37

Na de gezamenlijke inspanningen tussen eind 1911 en 1913 valt de
samenwerking stil. De toenemende crisissituatie, uitmondend in oorlog,
zal hier mede van invloed zijn geweest. Vanaf 1915 komen we weer be-
richten tegen. Door de oorlog in Europa zijn de prijzen aan het stijgen,
wat de vraag naar duurtetoeslagen oproept. Ditmaal neemt het bestuur
van de NV het initiatief. In het kader van de aetie voor een duurtetoeslag
voor het personeel, organiseert ze een grote betoging op de Tweede Paas-
dag in Den Haag. Het hoofdbestuur van St. Raphael wijst gecombineerde
vergaderingen af. Naar aanleiding van deze controverse houden de
besturen van de Tilburgse afdelingen van de NV en St. Raphael een ver-
gadering. Vander Veen stelt, dat wanneer St. Raphael niet deelneemt
aan de betoging, ze ook niet aan het petitionnement mag deelnemen.P"
Ondanks het dreigement vindt er enige weken later een gecombineerde
bestuursvergadering plaats, onder leiding van Smulders, in verband met
het petitionnement over de twee gulden duurtetoeslag. Naast St. Raphael
en de NV nemen nog de kleine afdelingen deel van de Protestantsch-
Christelijke Bond, van de verenigingen van de machinisten en de schrij-

34) Nieuwe TiLburgscheCourant, 21 februari 1913 .
.35) Idem.
36) Nieuwe Tilburgsche Courant, 21 maart 1913.
37) Nieuwe Tilburgsche Courant, 4 en 10 juni 1913.
38) Nieuwe TiLburgscheCourant, 27 maart 1915.
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vers bij het spoor. Over deze samenwerking schrijft de Nieuwe Tilburg-
sche Courant:

"Of schoon de meest uiteenlopende geestesrichtingen ter vergade-
ringen aanwezigwaren, broederlijk homogeen was men in het uiten
van de beste wenschen voor het welslagen van het petitionne-
ment".39

In augustus is in Tilburg een algemene vergadering van St. Raphael over
de wens van een duurtetoeslag van twee gulden per week voor de duur
van de crisis.t"
Hoewel de directie niet volledig aan de wensen tegemoet komt, worden

er successsen behaald. Ze maakt bekend in september een extra-bezoldi-
ging uit te keren. Nog belangrijker is de toezegging, dat in de nieuwe
loonregeling van januari aanstaande aan de wensen van het Werk-
plaatspersoneel, wat betreft het stukwerk, zal worden voldaan.f! Hier-
mee is aan een aljaren slepend conflict een einde gekomen. In november
wordt bekend, dat aan het personeel de volgende vier maanden, elke
maand een week extra bezoldiging zal worden uitgekeerd.V
In de eerste helft van 1916 wordt definitief een duurtetoeslag verkre-

gen. Op een openbare vergadering van St. Raphael wordt gewezen op de
goede samenwerking tussen de organisaties bij het behalen van het sue-
ces. Van der Veen, de voorzitter van de NV, die aanwezig is, sluit zich
hierbij aan.43 Het is vooral St. Raphael die opnieuw de vruchten plukt
van de actie. In een tiental dagen worden 21~nieuwe leden ingeschre-
ven. Volgens de voorzitter hadden de gevoerde actie voor de duurte-
toeslag en het verkregen resultaat veel tot dit succes bijgedragen.t" Bij
de NV blijken de oud-Ieden, die tijdens het conflict de organisatie heb-
ben verlaten, weer vertrouwen in de NV te hebben gekregen. Ruim hon-
derd geven zich op als lid (zie tabeI20}.

Aan het eind van 1916 wordt op de Werkplaats van de spoorwegen
een Fabrieksraad ingesteld. Bij stemming voor het bestuur worden geko-
zen: F. Smulders en H. Horvers van St. Raphael, A. Donker van de Pro-
testantsch-Christelijke Bond en A. van der Veen en A.P. Vos van de NV.

39) Nieuwe Tilburgsche Courant, 21 april 1915.
40) Nieuwe Tilburgsche Courant, 23 augustus 1915. Het houden van de algemene vergade-
ring van St. Raphael in Tilburg tekent de sterkte en de betekenis van de afdeling.
41) Nieuwe Tilburgsche Courant, 19 augustus 1915.
42) Nieuwe Tilburgsche Courant, 4 november 1915.
43) Nieuwe Tilburgsche Courant, 20 juni 1916.
44) Nieuwe Tilburgsche Courant, 26 juni 1916.
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Daarna worden Smulders en Van der Veen respectievelijk tot voorzitter
en secretaris gekozen. In de eerste vergadering wordt besloten een on-
derhoud aan te vragen bij de ingenieur-chef van de Werkplaats over de
rechten van de Fabrieksraad.Y Op de volgende vergadering deelt Van
der Veen het resultaat van het overleg met de ingenieur-chef mede: de
Fabrieksraad heeft het recht om klachten te onderzoeken; het bestuur
mag in werktijd vergaderen; en een kwestie in de wagenmakerij wordt on-
derzocht. 46 De laatste mededeling geeft goed aan, wat de functie van de
Fabrieksraad zal gaan worden. In een verslag van een vergadering in
1917 treffen we als kwesties aan: de zeepuitreiking, de kleerkasten, een
kwestie met loonbriefjes en het plaatsen van kachels op verschillende ge-
deelten van de Werkplaats.47 In 1917 en 1918 wordt er goed samenge-
werkt in de Fabrieksraad. Het blijft daarbij steeds om praktische kwes-
ties gaan.48

Bij grotere problemen zoals algemene loonkwesties, die niet tot de
competentie van de Fabrieksraad horen, weten de vakorganisaties elkaar
ook te vinden. Zo schrijven ze bijvoorbeeld injuli 1917 een gezamenlijke
vergadering uit over de nadelen van het premiewerk. Zowel Van der
Veen als Smulders voeren het woord.f" In mei 1918 is er een gecombi-
neerde bestuursvergadering over welke maatregelen genomen moeten
worden inzake verkorting van de werktijd in verband met ondervoeding.
Ze stellen een gezamenlijke petitie op, die gestuurd wordt naar de inge-
nieur-chef. 50 Ondanks deze voorbeelden moet gesteld worden, dat het
aantal contacten minder begint te worden. Van een hechte samenwer-
king, zoals in 1915-1916, is geen sprake meer. S1.Raphael begint steeds
meer onder de druk te komen van de katholieke geestelijkheid, die niets
voelt voor samenwerking met de NVV-bonden. Op een feestvergadering
van St. Raphael maant de deken de aanwezigen aan "schouder aan
schouder te staan om kracht te ontwikkelen tegen het verderfelijke socia-
lisme".5] Een jaar eerder zou een dergelijke uitspraak op een vergade-
ring van St. Raphael in Tilburg nog onmogelijk zijn geweest!
De goede samenwerking tussen de afdelingen van de NV en St. Rap-

hael komt sterk onder druk te staan van landelijke gebeurtenissen, die

45) Nieuwe Tilburgsche Courant, 22 november 1916.
46) Nieuwe Tilburgsche Courant, 5 januari 1917.
47) Nieuwe Tilburgsche Courant, 2 februari 1917.
48) Zie bijvoorbeeld de verslagen in: Nieuwe Tilburgsche Courant, 4 januari en 5 april 1918.
49) Nieuuie Tilburgsche Courant, 28 juli 1917.
50) Nieuwe Tilburgsche Courant, 24 en 28 mei 1918.
51) Nieuwe Tilburgsche Courant, 29 juli 1918.
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bekend staan onder de naam 'november 1918'. Met het beeindigen van
de oorlog ontstaat in vele landen een revolutionaire situatie. Troelstra
meent dat Nederland ook rijp is voor een revolutie. Zonder hier op deze
plaats de politieke situatie te willen beschrijven, kan gezegd worden dat
de overheid en de werkgevers ineens bereid blijken allerlei concessies
aan de arbeiders te doen.52 De christelijke vakorganisaties werpen zich
op als redders van het vaderland. Tegen deze achtergrond moeten de ge-
beurtenissen bij het spoor begrepen worden.
Op 11 november publiceert het NVV een program van eisen aan de re-

gering. Twee eisen hebben specifiek betrekking op het spoor, namelijk
de intrekking van de stakingswetten van 1903 en een belangrijke verho-
ging van de salarissen van arb eiders en lagere ambtenaren van het spoor-
wegpersoneel.f ' Naast de algemene eisen wordt door de NY nog een bij-
zonder program geformuleerd. Het zijn wensen, die voor het grootste
deel niet nieuw zijn, maar volgens hen eindelijk eens ingewilligd zouden
moeten worden. Het gaat om negentien punten waaronder volledige er-
kenning van organisatie, afschaffing van het stukgeld aan de Werkplaat-
sen, invoering van de 8-urige werkdag en invoering van een nieuwe loon-
regeling.54 Vervolgens zoekt de NV samenwerking met de andere organi-
saties, waaronder St. Raphael, om resultaten te bereiken. Behalve de
Ambtenarenbond gaat geen enkele organisatie op de uitnodiging in. De
NV komt geisoleerd te staan, te meer omdat de christelijke organisaties
op eigen houtje in overleg treden met de minister. De NV voelt zich in de
rug aangevallen door de organisaties, waarmee ze op dat tijdstip nog wel
samenwerkte.P"
Hoe S1. Raphael over de gebeurtenissen rond 'november 1918' denkt,

wordt duidelijk in de vergadering van de afdeling op 20 november. Vol-
gens de spreker ging de strijd v66r of tegen Christus, welke strijd met sue-
ces is gestreden. Over de actie die thans door de voormannen van de NV
voor de 8-urige werkdag wordt gevoerd, kan voor alle duidelijkheid ge-
zegd worden, dat het hoofdbestuur van S1. Raphael, aangespoord door
de afdeling, reeds met een actie bezig is.
Ook wordt mededeling gedaan van een eonferentie van S1. Raphael en

52) Voor een verdere beschrijving van de politieke situatie verwijzen we naar hoofdstuk X
par.4.d.
53) laaroerslag van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel
1917-1918.100.
54) Zie voor het complete programma van eisen: a.w., 101-103.
55) A.w.,] 03.
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andere christelijke vakorganisaties met de minister en de directie van de
Staatsspoorwegen. Resultaten: de loonregeling van 1 januari 1919 treedt
met terugwerkende kracht in werking op 1 april 1918; het minimumloon
wordt van f 2,- naar f 2,50 gebracht; besprekingen volgen over de vrije
zaterdagmiddag. Deze successen worden gezien als het duidelijke bewijs
van de kracht van de christelijke organisaties. Ten slotte roept de spreker
de gelovige arbeiders op zich aan te sluiten en zich niet langer als speel-
bal van de moderne vakorganisatie te laten gebruiken. 56
'November 1918' en de toenemende druk van de katholieke geestelijk-

heid zijn twee krachten, waarmee de Tilburgse afdelingen van de NV en
St. Raphael ongevraagd te maken kregen.

§ 5. De Eendracht: een stormachtige groei

a. De heroprichting

In zijn bedoeling de afdeling Tilburg van De Eendracht na de staking
bij Wed. De Beer en Zonen geheel te vernietigen, is de Fabrikantenbond
nooit geslaagd. Een paar arbeiders blijft lid van De Eendracht zonder
daar overigens enige ruchtbaarheid aan te geven. Ze vormen geen afde-
ling, maar zijn rechtstreeks aangesloten bij de landelijke organisatie. Tij-
dens het Een-Meifeest in Tilburg van 1910 ontmoet een van hen toevallig
enige Eendracht-leden uit het naburige dorp Goirle. Zij nemen het initia-
tief om contact te leggen met de NVV-propagandist J. Westerhof uit
Eindhoven.57 Zij vragen hulp bij het weer opzetten van een afdeling. Hij
besluit om in De Textielarbeider, orgaan van De Eendracht, een serie te
starten onder de naam 'Textielslaven in Noord Braband'. In 1911 komen
we het eerste bericht tegen. Het bevat een oproep om lid te worden en op
te komen tegen misstanden in Tilburg. Er volgen artikelen over misstan-
den, maar de beloofde sene blijft aan de magere kant door gebrek aan in-
formatie.
Op Hemelvaartsdag in 1912 komt Bevers, de voorzitter van De Een-

dracht, naar Tilburg. In de open lucht, tussen Tilburg en Goirle, houdt
hij een bespreking met twee Tilburgers en drie Goirlenaren. Ze besluiten
om lid te worden en leden te gaan werven om de afdeling Goirle-Tilburg
weer op te kunnen richten. Er zijn twaalf leden nodig. Er worden leden

56) Nieuwe Tilburgsche Courant. 22 november 1918.
57) De Textielarbeider, 26 april 1917; Westerhof wordt mede betaald door De Eendracht,
zie: Jaaroerslag van de Algemeene Bond van Textielarbeiders 'De Eendracht' 1912-1913,9.
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geworven, maar er bedanken er ook.58 In februari 1914 blijven in Til-
burg nog twee leden over. Dan komt Westerhof ander maal een handje
helpen. In samenwerking met de Tilburgsche Bestuurdersbond wordt
een openbare vergadering op 25 april belegd in het zaaltje van het cafe
van Noe, Drie nieuwe leden geven zich op, precies het aantal dat ont-
breekt. De afdeling Coirle-Tilburg van De Eendracht kan worden opge-
richt met zeven Coirlenaren en vijfTilburgers. 59 Vanaf dat moment ver-
schijnen er in De Textielarbeider meer berichten over Tilhurg onder de
namen Brabander (Bart van Pelt) en af en toe ED (Eduard van der Zan-
de). Met name over wantoestanden en loongeschillen in de fabrieken van
E. Elias, Janssens van Buren, L.E. van den Bergh en Fr. Mutsaerts en
Zonen wordt geschreven. Het gaat steeds gepaard met oproepen om zich
aan te sluiten bij De Eendracht. 60 Van tijd tot tijd worden in Tilburg 100
exemplaren extra verspreid om De Eendracht meer bekendheid te ge-
yen. De afdeling begint te groeien.P!

b. Samenstelling en groei

Over de eerste bestuursleden is niet veel bekend. Zeker is dat in het
begin Coirle belangrijker is dan Tilburg en vermoedelijk de meeste
bestuursleden ook daar vandaan komen. Waarschijnlijk is Bart van Pelt
de enige Tilhurger met een bestuursfunctie. Binnen een it twee jaar is de
situatie gewijzigd door drie factoren: het aantalleden in Tilhurg neemt
toe; actieve leden uit Coirle verhuizen naar Tilhurg en enige bestuursle-
den uit Coirle vertrekken naar Roubaix en Verviers (textielcentra in
Frankrijk en Belgie). Omstreeks 1915 is de gecombineerde afdeling in
Tilhurg het sterkst vertegenwoordigd. In de vakbondsbladen lezen we
voortaan over de afdeling Tilburg-Coirle. Bart van Pelt is dan voorzitter.
De eerste taak waar het bestuur voor komt te staan is het werven van le-
den door bezoeken af te leggen, vergaderingen te houden en een goede
organisatie op te zetten. Er is daadwerkelijke steun van de landelijke top
om de nieuwe lokale afdeling met raad en daad bij te staan.
De eerste vergaderingen vinden plaats in de open lucht en soms in een

58) Van Pelt, Herinneringen uit Brabant van een socialist en vakbondsman in: [aarboek voor
de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1980, 200.
59) De Texuelarbeider, 7 mei 1914 en 26 april 191 7.
60) Zie over de activiteiten: De Textielarbeider, 9 mei 1918.
61) Veeder voor allerlei details uit de begintijd: De Textielarbeider, 26 april 1917.
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kamertje achter in een cafe.62 Ze worden in het geheim gehouden. Na
enige tijd worden voortaan via De Textielarbeider de huishoudelijke en
openbare vergaderingen bekendgemaakt. Ze worden gehouden in het
cafe van Willem Noe, gelegen in het centrum van de stad. De cafehouder
staat sympathiek tegenover de ideeen van deze organisatie.F
De vergaderingen, die in 1914 en 1915 gehouden worden, hebben

vooral het karakter van scholing en vorming. Dat wordt noodzakelijk ge-
acht om tot een sterke organisatie te komen. Dan pas kan men effectief
gaan opereren. Enige voorbeelden om een indruk te geven. Beginjanuari
houdt op een huishoudelijke vergadering de voorzitter van de Tilburg-
sche Bestuurdersbond een praatje. Hij dringt bij de leden erop aan zich
te scholen via cursussen in het Volksgebouw.P'' Een maand later spreekt
Bevers, de bondsvoorzitter van De Eendracht, op een vergadering. Hij
houdt zijn gehoor voor, dat er in Tilburg steeds meer acties gevoerd wor-
den over de hoofden van de belangrijke vakorganisaties heen. De Een-
dracht mag dat in de toekomst niet overkomen. Door goede samenwer-
king tussen bestuur en leden kan en moet, volgens hem, De Eendracht
superioriteit krijgen in Tilburg.65 Westerhof, de al eerder genoemde pro-
pagandist van het NVVin het Zuiden, houdt een lezing over 'Waarom en
hoe georganiseerd'. De spreker trekt een vergelijking met Twente. Daar
zijn ze zaterdags om 12 uur vrij en in Tilburg moet men nog vaak door-
werken tot's avonds 8, 9 uur. Om de arbeidsduur te verkorten moeten
de arb eiders lid worden van een "strijdvereniging", De Eendracht. 66 In
het najaar besluit het bestuur een ontwikkelingsclub op te richten. In een
vergadering wordt uitgelegd, dat ontwikkeling nodig is om zich goed te
presenteren en te laten zien dat De Eendracht de beste organisatie is.
Enige leden geven zich opY
Door te vergaderen in een cafe en niet in het Volksgebouw probeert de

afdeling haar neutraliteit te benadrukken. De afdeling weet dat ze snel
vereenzelvigd kan worden met de socialisten van de SDAP. De neutrali-
teit en afstand houden van de socialisten is in deze fase van groot belang
om leden te kunnen werven.
Vanaf de oprichting is er een stijgende lijn in het aantal leden. Een

exacte opgave van het aantal Tilburgers in de afdeling Goirle-Tilburg is

62) Van Pelt, t.a.p., 207.
63) Mededeling van A. Janssens op 7 november 1980.
64) De Textielarbeider, 7 januari 1915.
65) De Textielarbeider, 18 februari 1915.
66) De Textielarbeider, 19 augustus 1915.
67) De Textielarbeider, 2 september en 14 oktober 1915.
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niet mogelijk. We weten aileen dat bij de oprichting vijf van de twaalf le-
den Tilburgers waren. Op 1 januari 1915 bestaat de afdeling uit totaal
221eden (zie tahe121). Be1angrijk is het stahiele karakter: in een jaar ko-
men er negentien 1eden bij en slechts vier leden zeggen Op.68Een andere
verklaring voor de groei van De Eendracht is het met succes behartigen
van de be1angen van leden hij fahriekskwesties en loonregelingen,

In 1916 is Bart van Pelt voorzitter. Hoe de bestuursfuncties verder zijn
verdee1d is niet bekend. Wel dat Piet Vervlossen en Eduard van der Zan-
de in de jaren 1916-1917 een he1angrijke rol in hestuurlijke zin hebhen
gespeeld.
Bij de ophouw van de afdeling heeft het hestuur tot dan toe veel steun

kunnen ondervinden van Westerhof. De aankondiging dat hij vertrekt uit
Noord-Brahant, wordt door de afdeling als een helangrijk verlies ge-
zien."? Juist op het moment dat men kan doorstoten tot een grote afde-
ling is een permanente hulp van huitenaf nodig. Het hestuur hesluit om
voor de algemene vergadering van De Eendracht in mei een voorstel in te
dienen om een hezoldigd propagandist voor Noord-Brabant aan te stel-
len. In de toelichting op het voorste1 wordt aangegeven dat het huisbe-
zoek, als vervolg op de schriftelijke propaganda, door de lange arbeidstij-
den, vooral in Tilburg, vaak achterwege moet blijven.I? Het hoofd-
hestuur meent dat de verhoudingen in Noord-Brahant een dergelijke
maatregel nog met wettigen. Over met al te lange tijd wil ze maatregelen
treffen, "die ook het Zuiden min of meer ten goede komen. 't Zuiden
wordt inderdaad wel wat stiefmoederlijk bedeeld". 71 En hij die constate-
ring hlijft het. Op voornamelijk eigen kracht zal het hestuur en de afde-
ling een doorbraak in Tilburg moeten zien te realiseren. Een manier is
het uitschrijven van openhare vergaderingen. De leden moeten proheren
verwanten of vrienden van het werk mee te nemen. Potentiele Een-
dracht-leden moeten overgehaald worden zich aan te sluiten. Zo wordt
bijvoorheeld op een ledenvergadering in maart 1916 het besluit geno-
men, dat ieder een ongeorganiseerde zal trachten te werven.F
In de loop van 1916 beginnen de ledenvergaderingen langzaam een

ander karakter te krijgen. Scholing en propaganda worden minder be-

68) De Textielarbeider, 1 april 1915 .
69) De Textielarbeider, 27 april 1916.
70) Idem.
7 I) De Texuelarbeider, 25 mei 1916.
72) De Textielarbeider, 30 maar! 1916.
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langrijk. Fabriekskwesties en de houding van De Eendracht hier tegen-
over komen steeds meer op de agenda. De groei van De Eendracht is
vanaf die tijd vooral te danken aan de behartiging van belangen van de
arbeiders tijdens die kwesties (zie volgende paragraaf).

Een andere zaak, die een rol speelt bij de verdere groei van De Een-
dracht, is de opheffing van Unitas. Eind 1916 komt de priester Ariens
naar Tilburg om dit te bepleiten. Hij stelt voor om een fusie tussen St. Se-
verus en Unitas aan te gaan. Op de vergadering blijkt slechts een beperkt
aantal tegen te zijn, waardoor de fusie een feit kan worden. Dat betekent
echter niet, dat aile Unitas-leden overgaan naar St. Severus. Het is goed
hierbij te bedenken dat, bij degenen die Unitas-lid waren geworden, vaak
twee motieven een rol hadden gespeeld: ze willen geen geestelijke in een
arbeidersvereniging en ze vonden St. Severus te passief. Vele Unitas-Ie-
den besluiten niet mee te gaan naar St. Severus en sluiten zich aan bij De
Eendracht.P In de loop van 1917 zullen nog velen volgen.

Ten slotte moet nog een andere ontwikkeling uit 1916 genoemd wor-
den. De textielarbeiders van De Eendracht beginnen zich verwant te voe-
len met de andere buitenstaanders. Zo sluit een vijftientalleden zich aan
bij de reiskas van de Tilburgsche Bestuurdersbond.i" Ze leren er andere
NVV-ers en ook SDAP-ers kennen. Nog belangrijker is de discussie die
gestart wordt in de afdeling over de plaats van het vergaderen.P Eind
november wordt besloten om het zaaltje van Noe te verlaten en voortaan
in het Volksgebouw te vergaderen.I? Deze beslissing kan symbolisch op-
gevat worden. De textielarbeiders van De Eendracht horen nu bij de bui-
tenstaanders.

Vrijwel tegelijk met het besluit om naar het Volksgebouw te gaan, moet
Bart van Pelt aftreden als voorzitter. Hij is opgeroepen voor militaire
dienst. 77 De samenstelling van het nieuwe bestuur is vermoedelijk als
volgt: Jan van den Brekel voorzitter, Eduard van der Zande secretaris en
Joanneke Janssens penningmeester. Ook de broers Piet en Harrie Ver-
vlossen zijn in deze jaren zeer actief.78

Voor De Eendracht staat 1917 in het teken van het grote textielcon-

73) De Textielarbeider, 18 januari 1917.
74) De Texuelarbeider, 30 maar! 1916.
75) Van Pelt, t.a.p., 208.
76) De Texuelarbeider, 9 november en 7 december 1916.
77) De Texuelarbeider, 9 november 1916.
78) Uit het bericht in De Texuelarbeider van 9 november 1916 wordt niet duidelijk, wie tot
nieuwe voorzitter wordt gekozen. De opgave van de nieuwe samenstelling is van A. Janssens,
medegedeeld op 7 november 1980.
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flict. Het betekent de grote doorbraak van De Eendracht. Het succesvol
opereren, tesamen met St. Severus, levert honderden nieuwe leden op.
De afdeling groeit van 221 naar 572 leden. Ook de actiebereidheid van
St. Severus levert nieuwe leden op (zie tabel21) . Door het grote ledental
van De Eendracht wordt het nu mogelijk om een vrijgesteld propagandist
te benoemen. Bij terugkomst uit militaire dienst in 1918, wordt Bart van
Pelt de propagandist van De Eendracht voor het Zuiden met als stand-
plaats Tilburg."?

In de eerste helft van 1918 blijven de led en toestromen. Volgens een
opgave van De Eendracht in april zijn er na het conflict 475 nieuwe leden
bijgekomen. Hiervan zijn er 155 afkomstig van St. Severus.P? Vanaf de
tweede helft van 1918 neemt de druk van de geestelijkheid op de leden
van De Eendracht toe. Dat wordt nog sterker na de dreigende revolutio-
naire situatie in november 1918. Eind december van dat jaar wordt door
het episcopaat bekend gemaakt, dat het de katholieken voortaan verbo-
den is, lid te zijn of te worden van een 'moderne organisatie' .

Tabel 21: Ledental van de vakorganisaties in de textiel in Tilburg 1912-1919

Jaar De Eendracht

1912 13

1913 6

1914 12

1915 22

1916 71

1917 221

1918 572

1919 693

Unitas St. Severus

ca. 400 ca. 700

300 701

1082

ca. 600 1238

2086

3300

Bron: [aaruerslagen van De Eendracht, 1910-1920; Nieuwe Tilburgsche Courant,
1912-1919. Het ledental bij St. Severus en De Eendracht is exclusief aspirant-leden,
voor Unitas is dat onduidelijk.

79) De Texiielarbeider, 14 maart 1918.
80) De Texiielorbeider, 11 april 1918.
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§ 6. Fabriekskuiesties 1913-1916

Vanaf 1913 begint de vraag naar textiel toe te nemen waardoor uitbrei-
dingen van de fabrieken nodig zijn en een krappe arbeidsmarkt ontstaat.
Op diverse fabrieken breken korte stakingen uit om het arbeidsloon ver-
hoogd te krijgen. De vakorganisaties, S1.Severus en Ons Recht, hebben
door de lage organisatiegraad daar in eerste instantie weinig greep op. In
deze situatie ontstaat de mogelijkheid tot het oprichten van een vereni-
ging waar de materiele belangenbehartiging centraal staat. Zo ontstaat
De Eendracht en krijgt ze de kans om te groeien.
Na een korte terugval van de produktie aan het begin van de oorlog, in

de zomer van 1914, komt het werk spoedig weer op gang. De Tilburgse
textielindustrie verwerft belangrijke orders. Met name het Ministerie van
Oorlog doet grote bestellingen. De arbeiders zien dat de fabrikanten er
goed aan verdienen. Steeds meer onder leiding van de vakorganisaties,
St. Severus en De Eendracht, trachten de arb eiders hun aandeel in de
extra verdiensten te krijgen. Aan de onderhandelingstafel blijkt echter
dat de Fabrikantenbond daar niet veel voor voelt en hen niet als verte-
genwoordigers wil accepteren. Tot en met 1916 zullen vele acties uitbre-
ken, die zonder duidelijkheid eindigen. Pas op het laatst van 1916wordt
er een akkoord tussen de vakorganisaties en de Fabrikantenbond geslo-
ten. In 1917 zal blijken, dat de Fabrikantenbond van dat akkoord weer
afwil.

Na de opheffing van De Eendracht en de verloren staking bij Wed. De
Beer en Zonen in 1908, lijkt het alsof aIle vakorganisaties in de textiel op-
nieuw moeten beginnen.
Door de lage organisatiegraad kunnen St. Severus en de Christelijke Tex-
tieIarbeidersvereeniging 'Ons Recht' geen vuist maken tegen de fabri-
kanten met betrekking tot de eis voor een kortere arbeidsdag, die in die
tijd leeft.81
Op het einde van 1912 verschijnen de eerste berichten over korte

werkstakingen van draadmakers en andere uurwerkers om hogere 10-
nen.82 Dit zet zich in 1913 door. Echte resultaten worden niet geboekt
en meestal krijgen de aanstichters na korte tijd ontslag.83 De vakorgani-
saties staan hier grotendeels buiten, omdat slechts weinige draadmakers
zijn georganiseerd.

81) Zie bijvoorbeeld: Nieuwe Tilburgsche Courant. 30 april. 2 en 9 juli 1910 en 24 maart
1911.
82) Nieuwe Tilburgsche Courant. 12 oktober en 23 november 1912.
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Vanaf 1914 beginnen de weyers zich te roeren. Ze gaan niet direct tot
actie over, maar laten de besturen van St. Severus en Ons Recht bespre-
kingen voeren. Al vrij snel, begin februari, laat de vrijgestelde van St. Se-
verus, Van den Nieuwenhuizen, in een ledenvergadering weten, dat de
kwesties zijn opgelost bij de firma's Swagemakers-Caesar, Andre van
Spaendonck en Zonen, Wed. J.B. de Beer en Zonen en Fr. Mutsaerts en
Zonen.84 Bij andere firma's lopen nog kwesties, die een maand later wor-
den opgelost. 85
In juni starten St. Severus en Ons Recht een reeks van vergaderingen

om de wensen van de arbeiders uit de spinnerij-afdelingen te verne-
men.86 Het leidt niet tot acties of onderhandelingen. Het uitbreken van
de oorlog in augustus zal hier waarschijnlijk mee te maken hebben. De
aanvoer van grondstoffen valt stil en het is onduidelijk hoe een en ander
zich zal gaan ontwikkelen. Tot dan toe heeft De Eendracht nog geen en-
kele rol gespeeld. Ze is net heropgericht en de leden durven zich nog niet
bekend te maken.
Op het einde van 1914 draaien de fabrieken weer volop. Begin 1915

breekt er bij Fr. Mutsaerts en Zonen een spontane staking uit: 90 arbei-
ders leggen het werk neer. Van hen zijn er 35 georganiseerd bij Unitas,
25 bij St. Severus en 30 onverenigd. Volgens De Textielarbeider, het blad
van De Eendracht, was allange tijd bekend dat de verhouding tussen fa-
brikant en arbeiders niet goed was. St. Severus en Unitas hebben er weI
over vergaderd, maar mogelijk niet doortastend opgetreden. Anders valt
niet te verklaren dat, terwijl 60 arbeiders zijn georganiseerd, spontaan
een staking uitbreekt, zonder dat de besturen er kennis van dragen en
zonder dat zij zijn geraadpleegd. De actie is ondernomen volgens 'Bra-
bander', omdat zij van hun vakorganisaties weinig heil verwachten. Het
artikel eindigt met een indirecte verwijzing naar De Eendracht: "zij zul-
len verstandig doen eene vereeniging te zoeken, die uitsluitend werkt
voor de belangen der arbeiders" .87
Ook op andere fabrieken zijn korte 'directe - actie - stakingen' uitge-

broken.i'" Dat wil zeggen zonder vooroverleg met vakorganisaties. De
stakingen worden uitgeroepen door jonge draadmakers, die loonsverho-

83) Zie bijvoorbeeld: Nieuwe Tilburgsche Courant, 10 januari, 14 maart, 12 en 15 juli 1913.
84) Nieuwe Tilburgsche Courant, 10 februari 1914.
85) Nieuuie Tilburgsche Courant, 21 maar! 1914.
86) Nieuwe Tilburgsche Courant, 18 en 20 juni 1914.
87) De Textielarbeider, 21 januari 1915.
88) Nieuue Tilburgsche Courant, 13, 14, 16,28 en 31 januari 1915.
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ging eisen. De ene fabrikant geeft het en de ander weigert. Dan gaan de
draadmakers in staking of nemen ontslag om bij een andere fabrikant
meer te verdienen.
Bij een andere grote textielfabriek, Vanden Bergh-Krabbendam, wor-

den 54 jonge draadmakers op straat gezet.89 Ook over deze kwestie komt
De Textielarbeider met een commentaar. Het is te verwachten, schrijft ze,
dat zo'n staking verloren gaat: aile arbeiders zijn ongeorganiseerd, een
goede voorbereiding en leiding ontbrak. Ze hadden zich moeten organi-
sereno Het is weI enigszins te begrijpen, dat vele onbewuste arbeiders
niets voelen voor de vakorganisatie, aangezien deze weinig hebben be-
reikt. De Eendracht roept haar leden op:

"deze arbeiders te overtuigen, dat men door hechte en sterke orga-
nisatie, waarin met niet let op geloof of richting, in staat wordt
gesteld eischen aan de patroons te stellen, die deze goed- ofkwaad-
schiks moeten inwilligen" .90

Voor St. Severus is het een probleem in deze kwesties een houding in te
nemen. Op de jaarvergadering deelt de propagandist Van den Nieuwen-
huizen mee:

"dat de huidige tijdsomstandigheden, het noodzakelijk maken, dat
een oog gesloten moet worden gehouden, ten einde niet ailes te
zien toch zich omstandigheden kunnen voordoen, dat optreden
plicht is" .

De resultaten van de inspanningen van St. Severus zijn, volgens hem,
wisselend geweest: af en toe werd een loonsverhoging bereikt en soms
werd zelfs een brief niet beantwoord.?! De grootste vakorganisatie geniet
weinig vertrouwen bij de draadmakers. St. Severus stelt zich, volgens
hen, te passief op.
Een algemeen probleem is de zeer lage organisatiegraad bij de draad-

makers. De leden van St. Severus, Unitas en De Eendracht zijn voorna-
melijk weyers. Dat het echter niet aileen aan de organisatiegraad of St.
Severus ligt, blijkt als de weyers zich in de zomer van 1915 beginnen te
roeren. Bij de firma H. Eras loopt al sinds het begin van het jaar een
kwestie rond een aantal gevraagde verbeteringen. St. Severus schrijft
brieven aan de fabrikant, waarop geen reactie komt. Beloofde schriftelij-
ke antwoorden op vragen tijdens een onderhoud gesteld, blijven uit.92

89) Nieuwe Tilburgsche Courant, 28 en 31 januari 1915.
90) De Texuelarbeider, 18 maar! 1915 .

. 91) Nieuwe Tilburgsche Courant, 2 maar! 1915.
92) Nieuwe Tilburgsche Courant, 11 en 18 juli 1915.
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lets later wordt door de Fabrikantenbond een verzoek om een duurte-
toeslag afgewezen. Tegelijkertijd geven een paar fabrikanten weer toe bij
gevraagde verbeteringen.t" Daarna weigeren andere fabrikanten om ge-
lijksoortige verbeteringen in te voeren.Y"

Van een eenheid van fabrikanten in optreden is niet veel te bespeuren.
leder probeert zijn eigen fabriek op gang te houden met net zoveel toe-
zeggingen aan arbeiders als nodig is om geen staking te laten uitbreken.
Bovendien proberen ze de vakorganisaties zoveel mogelijk buiten de
poort te houden. Ze onderhandelen niet, maar horen aan. Ze doen wat
hun goeddunkt. Op deze manier is het voor St. Severus en Unitas ook
moeilijk om aan belangenbehartiging te doen. Voor De Eendracht, die in
opkomst is en die zich strijdvaardiger wil opstellen, is het nog moeilijker.
Zodra bekend raakt dat iemand lid is, wordt hij ontslagen. Dat overkomt
bijvoorbeeld Bart van Pelt en drie medestanders eind november 1915.
De firma E. Elias ontslaat hen. Twee zeggen hun lidmaatschap op en
worden weer aangenomen.?" Op deze manier zorgen de fabrikanten er-
voor, dat De Eendracht niet openlijk actiefkan worden.

De onvrede bij de textielarbeiders en de vakorganisaties neemt in
1916 verder toe over het gedrag van de fabrikanten. St. Severus gaat
voortaan met De Eendracht samenwerken, waardoor de laatste ook meer
naar buiten kan treden. In mei kondigen zij gezamenlijk acties af, indien
de fabrikanten weigeren voor verschillende categorieen arbeiders het
loon te verhogen en niet serieus over een vroeger stoppen met werken op
de zaterdag willen praten. Vooral dat de fabrikanten over het laatste wei-
geren te onderhandelen, zit de arbeiders hoog.96 Fabrieksvergaderingen
over deze kwestie worden gehouden bij de firma's J. Brouwers, E. Elias
en L.E. van den Bergh. Daarna worden werkstakingen aangekondigd, in-
dien de fabrikanten de lonen niet verbeteren en's zaterdags om 6 uur
niet stoppen met werk. De drie fabrikanten geven toe."? De geslaagde ac-
tie bij Van den Bergh levert De Eendracht twintig nieuwe leden Op.98

Op hetzelfde moment dat de drie fabrikanten toegeven, breken ineens
op vele fabrieken acties van draadmakers uit. In een ingezonden brief

93) Nieuwe Tilburgsche Courant, 16 augustus 1915.
94) Nieuwe Tilburgsche Courant, 2 oktober en 13 oktober 1915.
95) De Textielarbeider, 2 augustus 1917. Hierin een artikel met een terugblik op de geschie-
denis van de afdeling, waarbij Van Pelt zelf verwijst naar zijn ontslag in november 1915. In
zijn Herinneringen dateert hij zijn ontslag foutief eenjaar eerder. Van Pelt, t.a.p., 202.
96) Nieuwe Tilburgsche Courant, 5 mei 1916.
97) Nieuuie Tilburgsche Courant, 5, 18,24 en 25 mei en 17 juni 1916.
98) De Textielarbeider, 9 mei 1918.

205



vraagt een fabrikant zich af of dat zo maar kan. "En keuren de organisa-
ties dat goed of waar is hun invloed?"99 Er voIgt een tweede ingezonden
brief. De schrijver is verbaasd over de reactie van de fabrikant. Nu in-
eens vragen wat de organisaties gaan doen, na ze voorheen altijd zo veel
als mogelijk tegengewerkt te hebben! Juist door die tegenwerking was het
moeilijk voor vakorganisaties om successen te behalen. Dat leidde tot een
lage organisatiegraad. En nu tot wilde acties, waarop niemand greep
heeft.IOO
St. Severus maakt bekend dat ze niet voornemens is zich met deze ac-

ties, voor een deel relletjes, in te laten. Zij keurt het plotseling ophouden
van werken af, maar kan er weinig invloed op uitoefenen. Als reden geeft
St. Severns, dat ze onder de draadmakers bijna geen leden heeft. 101
Voor De Eendracht moet er strijd komen. In de Tilburgse textiel gel-

den slechte arbeidsvoorwaarden. De arbeidstijden zijn veel te lang. Bo-
vendien is het laatst genomen besluit van de Fabrikantenbond in strijd
met de geest van de Wet op het Arbeidscontract. Het gaat om de regeling
dat, indien een arbeider opzegt, hij eerst vier weken niet mag werken,
voordat hij weer aan de slag mag bij een andere werkgever. Tegen dit
'zwart contract' moet gestreden worden. Maar De Eendracht zit met het-
zelfde probleem a1s St. Severus: ze hebben bijna geen draadmakers als
lid.102
Dan verschijnt een grote advertentie in de lokale pers van de Vereeni-

ging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen Stoffen:
"Besluit tot algeheel stopzetten der fabrieken harer leden over te
gaan op donderdag 11 juli 1916 aanstaande, indien voor woens-
dag 5 juli aanstaande het werk door de draadmakers niet in vol-
doende aantal zal zijn hervat" .103

Het gevolg van het besluit is dat door een mogelijke uitsluiting ook leden
van vakorganisaties getroffen worden. Nu is er een aanleiding voor de or-
ganisaties om in actie te komen.104 De Fabrikantenbond drijft onbewust
de vakorganisaties naar elkaar toe. De hesturen van de plaatselijke afde-
lingen van De Eendracht, St. Severus en de Tilburgsche Vereeniging van

99) Nieuwe Tilburgsche Courant, 27 juni 1916.
JOO) Nieuwe Tilburgsche Courant, 30 juni 1916.
101) Nieuwe Tilburgsche Courant, 27 juni 1916.
102) De Textielarbeider, 6 juli 1916.
103) Nieuwe Tilburgsche Courant. 30 juni 1916. Het is voor de eerste keer, dat de Tilburgse
textielfabrikanten met een uitsluiting dreigen.
104) De Texuelarbeider, 20 juli 1916.

206



Textielarbeiders (voorheen Unitas) komen bijeen om de toestand te
bespreken en nemen de volgende motie aan:
- afkeuring van het 'zwart contract' van de fabrikanten;
- veroordeling van acties, die buiten de besturen om gebeuren;
- bij ontslag of vertrek dient door beide partijen de opzegtermijn nage-
komen te worden;
- textielarbeiders behoren zich aan te sluiten bij een vakorganisatie;
- met alle wettige middelen, desnoods met een staking, zullen bij de le-
den van de Fabrikantenbond het recht en de vrijheid van de arbeiders
worden gehandhaafd.
Deze motie, ondertekend door 1. van den Nieuwenhuizen, A. van der

Meijs en P. Vervlossen namens St. Severus, de Tilburgsche Vereeniging
van Textielarbeiders en De Eendracht, wordt opgestuurd naar de Fabri-
kantenbond.l'P
5poedig wordt informeel bekend, dat de Fabrikantenbond genegen

zou zijn om aan de eisen tegemoet te komen. Verder maken de draadma-
kers van de spinnerij Swagemakers-Bogaerts bekend, dat ze het werk zul-
len hervatten. Met de fabrikant is overeengekomen, dat daarna over de
loonsverhoging zal worden onderhandeld. Zij spreken de verwachting uit
dat er een goede regeling komt, die het conflict voorgoed kan beeindigen.
Verder spreken de arb eiders het voornemen uit zich aan te sluiten bij de
vakorganisaties.U'"
Ook de geestelijkheid hoopt op een spoedig einde van het conflict en

geeft via de kansel haar mening:
"het plotseling neerleggen van het werk, is niet alleen hoogst afkeu-
renswaardig, maar ook dwaas en roekeloos. Grieven dienen langs
ordelievende weg opgelost te worden. Die weg is, dat hij lid worde
der R.K. Arbeiders-organisatie, welker besturen steeds bereid zijn
voor de belangen der leden op te treden" .107

Door bovengenoemde ontwikkelingen, lijkt het erop dat de vele stakingen
spoedig zuilen verlopen. Dan leggen de draadmakers van de grote textiel-
fabriek van Fr. Mutsaerts en Zonen spontaan het werk neer.lOB De situ a-
tie raakt opnieuw gespannen. De Nieuwe Tilburgsche Courant ziet gevaar
opdoemen:

"Wij verneemen, dat de meest stakende draadmakers zich vermei-

105) Nieuue Tilburgsche Courant, 2 juJi 1916; De Textielarbeider, 20 juni 1916.
106) Nieuioe Tilburgsche Courant, 1 juJi 1916.
107) Nieuwe Tilburgsche Courant, 2 juli 1916.
108) Nieuwe Tilburgsche Courant, 4 juli 1916.
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en met een dagelijksche wandeling naar het kamp te Loon-op-Zand
waar de militairen hen inlichten in roode theorieen" .109

Voor de Fabrikantenbond is de maat vol. Naar zijn idee heeft een onvol-
doende aantal draadmakers het werk hervat. Zoals eerder bekendge-
maakt zal nu op 11 juli de algemene uitsluiting ingaan. De besturen van
de vakorganisaties schrijven een reactie aan de Fabrikantenbond: ver-
ontwaardigd dat er geen overleg of bespreking heeft plaatsgevonden over
het eventueel uitroepen van een uitsluiting; de uitsluiting is een loos doel,
tegenover de fabrikanten staat slechts een groepje onwillige jongens.P?
Nu het conflict steeds meer uit de hand dreigt te lopen, wordt vanuit ka-

tholieke zijde kritiek geleverd op de Fabrikantenbond. Het verlangen van
de paus en de bisschoppen om als katholiek zich katholiek te verenigen

"-dat scheen voor de Tilburgsche industrieelen niet te gelden- de
fabrikantenbond was en bleef neutraal, terwijl zoo ergens ter we-
reld juist hier ter stede een volkomen katholieke vereeniging, de
weinige andersdenkenden konden zeer goed hospitanten zijn, zon-
der bezwaren mogelijk was en voor de hand lag:' .111

Over de neutraliteit van de Fabrikantenbond zou nog lang niet het laatste
woord gezegd zijn, maar de tijd drong om tot een praktische oplossing te
komen. Op 7 juli is er onder voorzitterschap van de deken een onder-
houd van enige geestelijken met het bestuur van de Fabrikantenbond.
Mede als gevolg daarvan vindt een dag later een bespreking plaats tussen
de Fabrikantenbond en de drie vakorganisaties. Zij stellen drie eisen: op-
heffing van het 'zwart contract'; invoering van een uniforme loonregeling
voor draad makers; het afsluiten van een collectieve arbeidsovereen-
komst. Het laatste is een principiele eis, die op dat moment nog niet inge-
voerd kan worden gezien de beperkte sterkte van de organisaties in Til-
burg.112
Er volgen nu ledenvergaderingen van de vakorganisaties en de bestu-

ren van de organisaties beleggen een bijeenkomst met de stakende
draadmakers. Volgens De Eendracht is het resultaat van de vergaderin-
gen, dat de eenheid onder alle textielarbeiders weer is hersteld.l+' Enige
dagen later is er een nieuw overleg tussen de vakorganisaties en de Fahri-
kantenbond. De betrokkenen besluiten geen mededelingen te doen, ge-

109) Nieuwe Tilburgsche Courant, 5 juli 1916.
110) Nieuwe Tilburgsche Courant, 7 juli 1916.
1I I) Nieuwe Tilburgsche Courant, 8 juli 1916.
112) Idem.
113) De Textielorbeider, 20 juli 1916.
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zien de gespannen situatie.U" Op 12 juli wordt bekend gemaakt, dat er
overeenstemming is bereikt. De voorwaarden, welke de Fabrikanten-
bond heeft aanvaard, luiden:
- de draadmakers hervatten het werk, indien dat niet gebeurt, dan mo-
gen anderen het werk overnemen;
- het 'zwart contract' vervalt eind juli en wordt niet hernieuwd;
- er komt een algemene loonregeling voor de spinnerij v66r 1 augustus
en binnen twee maanden voor alle arbeiders;
- tegen het voorbereiden van een collectieve arbeidsovereenkomst be-
staat geen bezwaar.1l5

De uitsluiting is van de baan. Het gezamenlijk optreden van de vakor-
ganisaties heeft succes gehad. Alle eisen zijn volgens De Eendracht inge-
willigd.116Nu komt het erop aan dat de overeenkomst wordt uitgevoerd.
Op 2 augustus kan gemeld worden dat in overleg tussen de vakorganisa-
ties en de Fabrikantenbond een loonregeling voor de spinnerij is vast-
gesteld. II 7

Na deze overeenkomst beginnen de problemen. De toegezegde loonre-
geling met de weyers blijft uit. In februari 1917 klaagt St. Severus dat er
nog geen regeling is. lIB Aan een collectieve arbeidsovereenkomst wordt
niet gewerkt. Ook blijkt achteraf dat de Fabrikantenbond ontevreden is
over het gesloten akkoord. B.T.C. Strater neemt ontslag als bestuurslid
en voorzitter, omdat een belangrijke minderheid, 16 van de 40 leden,
ontevreden was over zijn leiding tijdens de onderhandelingen.U"
De wijze waarop de Fabrikantenbond na het gesloten akkoord zich

opstelt, vraagt om een nieuw conflict. Daarbij vergeet ze de grote toena-
me van leden bij de vakorganisaties; ook De Eendracht heeft zich ontwik-
keld tot een vakorganisatie, die er voortaan bij hoort. In het conflict heeft
ze voor het eerst, gezamenlijk met St. Severus, geopereerd. En succesvol.
Het resultaat is ruim honderd leden erbij.120 Het wordt zo mogelijk bij
toekomstige kwesties en onderhandelingen een nog grotere rol te gaan
spelen. Spoedig kan De Eendracht haar kracht bewijzen.

114) Nieuwe Tilburgsche Courant, 11 juli 1916.
115) Nieuwe Tilburgsche Courant, 13 juli 1916.
116) De Textielarbeider, 20 juli 1916.
117) Nieuwe Tilburgsche Courant, 4 augustus 1916.
118) Nieuwe Tilburgsche Courant, 9 februari 1917.
119) Nieuue Tilburgsche Courant, 20 januari 1917.
120) De Textielarbeider, 9 mei 1918.
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§ 7. Textielconjlict van 1917

De arbeiders moeten steeds langer gaan werken, omdat de vraag naar
textiel blijft toenemen. De situatie raakt in 1917 verder gespannen, om-
dat de prijzen van levensmiddelen sterk stijgen. De tijdelijke duurte-
toeslag vinden de arbeiders te laag en zij willen een gewone loonsverho-
ging. De fabrikanten blijven op allerlei manieren het overleg over de in
principe toegezegde collectieve arbeidsovereenkomst vertragen.
Mede door een sterk groeiende De Eendracht moet 51. Severus zich

scherper gaan opstellen tegenover de fabrikanten. In feite wordt in 1917
de machtsvraag in Tilburg gesteld tussen De Eendracht, 51.Severus, de
Fabrikantenbond en de geestelijkheid. Tegen deze achtergrond moet het
grote textielconflict van 1917 gezien worden.

a. Een staking op twee fabrieken

Half september wordt op de ledenvergadering van De Eendracht de
collectieve arbeidsovereenkomst besproken. De leden wensen vast te
houden aan de eerder gedane belofte van de Fabrikantenbond om tot
zo'n overeenkomst over te gaan en rekenen erop, dat op 1 oktober de
zaak haar beslag heeft gekregen. Mocht de Fabrikantenbond niet aan
haar belofte voldoen, dan is De Eendracht "bereid het bewijs te leveren,
dat het hun met deze zaak ernst is" .121
Eind september 1917 vindt er een bespreking plaats tussen de bestu-

ren van De Eendracht, 51.Severus en de Fabrikantenbond. Op de agen-
da staat een ontwerp voor een collectieve arbeidsovereenkomst, op-
gesteld door de Fabrikantenbond, overeenkomstig de bestaande rege-
ling. De vakorganisaties gaan hiermee niet akkoord en wensen
verbetering op vier punten:
- verhoging van loon in verband met stijgingvan de prijzen;
- een verkorting van de werktijd, voor de weverij van 65 uur naar 60
uur en de spinnerij van 70 naar 65 uur;
- het stopzetten van de fabrieken op zaterdagmiddag om vier uur en
vanaf 1 mei 1918 invoering van de vrije zaterdagmiddag;
- het uitbetalen van de feestdagen en van drie vrije dagen.122

De besturen van de vakorganisaties en de Fabrikantenbond komen

121) De Textielarbeider, 27 september 1917.
122) Nieuwe Tilburgsche Courant, 27 september en 8 oktober 1917. De langere tijd voor de
spinnerij is in die tijd redelijk, omdat ze anders de weverij niet kan bijbouden.
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Afd. 12. Stakers en uitgeslotenen
tijdens het textielconllict in ] 917
voor het gebouw van de RK Cilde-
bond.

Alb. 13. Bijeenkomst van stakers en uitgeslotenen tijdens het textielconllict in 1917.





niet tot een resultaat. 123 Volgens De Eendracht zijn de onderhandelin-
gen afgebroken door de houding van de fabrikanten.F" Er onstaat nu
een open situatie, omdat op 1 oktober de loonregeling afloopt.
In een verslag over de stand van zaken aan de leden van St. Severus

wordt door de propagandist Van den Nieuwenhuizen medegedeeld, dat
de fabrikanten met allerlei bezwaren uit de oude doos komen. De bestu-
ren van de vakorganisaties zien, volgens hem, daarom af van verdere on-
derhandeling. .

"Thans zal het dus vermoedelijk tot strijd moeten komen, want de
arbeidersorganisaties kunnen den hun toegeworpen handschoenen
niet laten liggen. Maar de verantwoordelijkheid rust alleen en uit-
sluitend op de Tilburgsche textielfabrikanten" .125

De vakorganisaties besluiten vervolgens een andere tactiek te gaan voe-
reno Nu onderhandelen met de Fabrikantenbond geen succes blijkt te
hebben, maken ze bekend dat bij de leden afzonderlijk de geweigerde
collectieve arbeidsovereenkomst zal worden aangeboden. Bij een tweetal
firma's, F. Mutsaerts en Zonen en Swagemakers-Bogaerts, wordt dit con-
tract voorgelegd.126 De vakorganisaties maken bekend, dat ze uiterlijk
op 11 oktober een bevestigend antwoord wensen. Indien het uitblijft, kan
volgens De Eendracht "Tilburg wel eens het terrein worden van zwaren
strijd" .127

De Fabrikantenbond is niet onder de indruk en ziet de zaak heel an-
del's. Met het aangeboden contract voldoet zij aan alle voorwaarden, wel-
ke in de overeenkomst van 1916 is vastgelegd. Door de formele weige-
ring van het aangeboden contract acht de Fabrikantenbond zich ontsla-
gen van alle verplichtingen welke door het schrijven van 11 juli 1916 zijn
ontstaan .. Naar aanleiding van de dreigende taal van de vakorganisaties
voegt zij aan het commentaar toe, dat ze niet de minste neiging heeft om
te wijken voor welke aanval dan ook.128 In een brief aan de besturen van
De Eendracht en St. Severus, ook gepubliceerd in de lokale pers, geeft
de Fabrikantenbond verder te verstaan dat hij niet zal dulden, dat leden
van de Vereeniging afzonderlijk met stakingen worden bedreigd.129

123) Nieuwe Tilburgsche Courant, 27 september 1917.
124) De Textielarbeider, 11 oktober 1917.
125) Nieuwe Tilburgsche Courant, 8 oktober 1917.
126) Nieuue Tilburgsche Courant, 10 oktober 1917.
127) De Textielarbeider, 11 oktober 1917.
J 28) Nieuwe Tilburgsche Courant, 9 oktober 1917. Zc maken daarmee de eerder gedane af-
spraken van hun voorzitter, waar ze niet mee eens waren, ongedaan.
129) Nieuwe Tilburgsche Courant, 10 okrober 1917.

211



Dat dreigement maakt bij de vakorganisaties geen indruk. Ze schrijven
vergaderingen uit, St. Severus in de Gildenbond en De Eendracht in het
Volksgebouw, voor de leden bij F. Mutsaerts en Zonen en Swagemakers-
Bogaerts.P" Er wordt besloten op 22 oktober een werkstaking bij beide
firma's uit te roepen, tenzij alsnog de bereidheid wordt uitgesproken de
collectieve arbeidsovereenkomst te tekenen.l '! De keuze voor deze fa-
brieken is niet toevallig. In 1916 was er een grote actiebereidheid geble-
ken onder de arbeiders. Inmiddels is ruim 50% georganiseerd. In totaal
werken bij beide fabrieken 461 arbeiders, van wie 227 lid van St. Seve-
rus en 36 van De Eendracht. ]32Verder behoeft de stakingskas maar in
geringe mate te worden aangesproken, door zich te beperken tot een
tweetal fabrieken.
Als reactie op de dreiging met de stakingen stuurt de Fabrikantenbond

een brief aan de vakorganisaties, waarin deze de eerder aangeboden col-
lectieve arbeidsovereenkomst opnieuw naar voren schuift. Ze is bereid
een bespreking hierover te houden, maar met de kanttekening dat erin
"geene wijziging kan worden gebracht". 33Bovendien maakt ze bekend
dat, indien de aangekondigde stakingen niet worden ingetrokken, op aile
fabrieken van de leden van de Fabrikantenbond de ontslagbiljetten zul-
len worden uitgereikt.134

De vakorganisaties besluiten op deze brief niet in te gaan. De Fabri-
kantenbond maakt nu bekend dat de algemene uitsluiting zal ingaan op
24oktober.135
Voor De Eendracht is duidelijk waar dit conflict om zal draaien: "het

wordt een kwestie, waarin enkel de macht en niet het recht zal beslis-
sen".136 De secretaris van de Fabrikantenbond, A. Aelen, had zich al
enige weken eerder in deze zin uitgelaten. In een interview had hij ver-
klaard: "Ret gaat er eenvoudig om wie de baas is, de fabrikanten of de
vakvereenigingsbesturen" .137

130) Door de bisschoppen zijn de katholieke vakorganisaties verboden om gecombineerde le-
denvergaderingen te houden met andersdenkenden. Alleen besturen mogen gezamenlijk bij-
eenkomen.
131) Nieuwe Tilburgsche Courant, 12 oktober 1917.
132) Gegevens zijn geeombineerd uit: Nieuue Tilburgsche Courant, 23 oktober 1917; GAT,
arehief van de gemeenteseeretarie 1908-1937, kabinetsarehief burgemeester, arbeidscon-
Ilict textielindustrie 1917, lijst van bij het arbeidseonllict betrokken fabrikanten.
133) Nieuue Tilburgsche Courant, 15 oktober 1917.
134) Idem.
135) Nieuue Tilburgsche Courant, 18 oktober 19] 7.
136) De Texuelarbeider, 8 november 1917.
137) Citaat uit een interview metDe Telegraaf, ontleend aan: Nieuue Tilburgsche Courant, 16
oktober 1917.
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Voor zowel De Eendracht als de Fabrikantenbond zal het verrassend
geweest zijn, dat de geestelijkheid zich zo nadrukkelijk in de machtsstrijd
zou gaan mengen. En behalve 'wie de baas is', zal op termijn nog belang-
rijker zijn wie het vertrouwen wint van de Tilburgse textielarbeiders: de
fabrikanten, de geestelijkheid en St. Severus of De Eendracht?

b. Het arbitrage-voorstel van de deken

Het conflict lijkt nu onafwendbaar. Een kleine week rest nog, voordat
de uitsluiting een feit zal zijn. Op dat moment biedt de deken, mgr. Van
den Heuvel, zijn diensten aan om te bemiddelen bij het vormen van een
arbitrage-commissie. Dat aanbod wordt gedaan aan de Fabrikantenbond
en St. Severus. Het zal niet toevallig zijn, dat hij De Eendracht niet bena-
dert. In een brief aan de Fabrikantenbond verwijst de deken naar een ar-
tikel uit de aangeboden collectieve arbeidsovereenkomst, waarin arbitra-
ge als mogelijkheid bij een geschil genoemd wordt. 138 Als reactie geeft
de Fabrikantenbond schriftelijk aan de deken te kennen, dat ze op haar
stand punt blijft staan en daarvan in geen geval zal afwijken. Ook een vol-
gend onderhoud tussen de deken en de voorzitter en enige bestuursleden
leidt tot geen enkel resultaat. 139 Ze wensen geen arbitrage.
De besturen van de vakorganisaties reageren geheel anders op het

voorstel van de deken. Hoewel De Eendracht niet gevraagd is om haar
standpunt, maakt zij bekend akkoord te gaan met het voorstel van de de-
ken. Zij doet dat in een gezamenlijk schrijven met St. Severus.l''" Het is
tactisch zeer sterk van De Eendracht om akkoord te gaan met een voor-
stel van de geestelijkheid. Bovendien wordt zo een gezamenlijk front met
St. Severus gevormd.
In de publieke opinie lijkt de Fabrikantenbond de schuldige in het con-

flict te worden. Om zich te verweren verschijnt in de lokale pers een uit-
gebreide verantwoording van zijn opstelling. Hij stelt dat, op de laatste
bijeenkomst van 26 september, de besturen van de vakorganisaties de
onderhandelingen afbraken. Als reactie op het verzoek tot inkrimping
van de arbeidstijd wordt afgevraagd, of het de leiders van de vakorgani-
saties is ontgaan:

"dat vandaag deze, morgen gene fabriek moet worden stop gezet
wegens kolengebrek of het uitblijven van grondstoffen? Meerdere

138) Ret Nieuuisblad van het Zuiden, 19 oktober 1917.
139) Nieuue Tilburgsche Courant, 20 oktober 1917.
140) Idem.
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fabrikanten zouden dan ook wel zoo gaarne hunne fabrieken voor
een tijd stop zetten, daar het onzekere van den toestand en de ab-
normale hooge prijzen van grondstoffen dusdanige groote risico's
met zich meebrengen, dat menigeen er van huivert" .141

Een niet mis te verstane boodschap: vakorganisaties het is niet slim nu
een conflict aan te gaan, want uit economische overwegingen komt dat
ons goed uit!

Het helpt niet. De staking op de twee fabrieken wordt uitgeroepen. De
fabrikanten gaan over tot uitsluiting. Bij het conflict raken in totaal2915
leden van de vakorganisaties betrokken: bij De Eendracht 37 stakers en
237 uitgeslotenen; bij St. Severus 205 stakers en 2436 uitgeslotenen.142

Nadat de uitsluiting definitief een feit is geworden, wordt het manifest
Aan de katholieke arbeiders van Nederland van de Federatie van
Diocesane- Volks- en Werkliedenbonden en het bestuur van het Bureau
voor de R.K. Vakorganisatie verspreid. De schuld van het conflict wordt
bij de fabrikanten gelegd: "Zelfs het algemeen toegejuichte voorstel van
de HoogEerw. Deken van Tilburg, Mgr. Van den Heuvel, om het geschil
door een scheidsrechterlijke beslissing te beslechten, kon in de oogen
van de Tilburgsche Textielfabrikanten geen genade vinden". Volgens
het manifest gaat het niet puur om een loongeschil, maar om "groote,
vooral zedelijke belangen. De arbeidsduur vooral is de groote kwestie,
waarom het hier gaat". Ten slotte roept het manifest alle katholiek geor-
ganiseerde arbeiders op de textielarbeiders fmancieel te steunen in hun
strijd.143

In het manifest wordt met geen woord gerept over het gezamelijk op-
trekken van S1. Severus met De Eendracht. Het lijkt erop dat men zich
geen raad weet met een neutrale vakorganisatie, die zich akkoord ver-
klaart met een voorstel van de geestelijkheid.

Er begint echter ook een verschil van visie op het conflict te ontstaan. Is
het voor de katholieke bestuurders niet zozeer een loongeschil meer,
voor De Eendracht blijft het een strijd om economische belangen. Het
gaat bij hen om een strijd tussen kapitaal en arbeid.144

c. De bemiddeling van de burgemeester

Nadat het optreden van de deken als mislukt moet worden beschouwd,

141) Nieuioe Tilburgsche Courant, 18 oktober 1917.
142) De Textielarbeider, 14 februari 1918.
143) Nieuwe Tilburgsche Courant, 30 oktober 1917.
144) De Textielarbeider, 8 november 1917.
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biedt de burgemeester zich aan als bemiddelaar. Hij begint met een
bespreking met de voorzitter en secretaris van de Fabrikantenbond ten
huize van de voorzitter. Daar ontwikkelt de burgemeester een voorstel. In
een brief aan de burgemeester, kort daarna, delen de voorzitter en de se-
cretaris mede dat het bestuur en de Raad van XIV, het uitgebreide dage-
lijks bestuur, zijn voorstel tot regeling van het conflict zullen accepteren.
In de brief benadrukken zij diverse malen dat de basis van deze regeling
van de burgemeester uitgaat en door hem als een billijk voorstel wordt
gezien.145 Deze gang van zaken is bij de vakorganisaties op dat moment
nog onbekend.
Een paar dagen later pas komt een delegatie van de vakorganisaties

aan de beurt. Aan die delegatie brengt de burgemeester een aantal bepa-
lingen omtrent de arbeidsduur over, welke naar zijn zeggen de Fabrikan-
tenbond heeft gesteld. De vakorganisaties wijzen het af. De burgemeester
besluit tot een nieuwe bemiddelingspoging.l '" De uitsluiting blijft voort-
duren. Het Bureau van de R.K. Vakorganisatie wendt zich in een open
brief, gepubliceerd in de lokale pers, tot de katholieke arbeidersbewe-
ging. Het conflict wordt nu als volgt getypeerd:

"Laat ons een zien, wie sterker is, de R.K. Arbeidersbeweging of
een handjevol verwaten neutraal georganiseerde textiel-O.W-ers,
wier neutraal patroonsvereenigingetje hun nog niet zooveel moreel
en sociaal bewustzijn heeft kunnen bijbrengen om in de 20e eeuw
de 60-urige werkweek in te voeren" .147

De machtsvraag fabrikanten versus arbeiders is verschoven naar katho-
lieke arbeidersbeweging versus neutrale Fabrikantenbond.
In een vergadering van de stakende en uitgesloten katholieke textielar-

beiders doet Nijkamp, algemeen voorzitter van S1.Lambertus waartoe St.
Severus behoort, uit de doeken hoe de bemiddeling van de burgemeester
is verlopen. Er hebben na de eerste poging diverse conferenties plaatsge-
vonden tussen de burgemeester, de besturen van de Fabrikantenbond en
de vakorganisaties. De burgemeester kwam tot de conclusie, dat de
oplossing van het conflict gezocht moest worden in de overeenstemming
over deze drie geschilpunten: de werktijdregeling, de loonregeling en de
vrije dagen met behoud van loon en doorbetaling bij de katholieke en

145) GAT, archief van de gemeentesecretaris 1908-1937, kabinetsarchief burgemeester, ar-
beidsconllict textielindustrie 1917, brief van Fabrikantenbond aan burgemeester, 31 oklo-
berl917.
J 46) Tilburgsche Courant, 2 november 1917.
147) Tilburgsche Courant, 8 november 1917.

215



christelijke feestdagen. Door de besturen van de vakorganisaties is aan
de burgemeester duidelijk gemaakt, wat de uiterste concessies zijn op de-
ze geschilpunten:
- als regel wordt niet meer dan 60 uur door de weyers gewerkt;
- de werktijd eindigt 's zaterdags om 4 uur's middags;
- er dienen zes vrije dagen met behoud van loon te komen, waarvan drie
in de kermisweek en drie op katholieke en christelijke feestdagen rond de
Kersttijd;
- de duurtetoeslag moet met 10% verhoogd worden, dat wil zeggen dat
de duurtetoeslag op totaal 30% moet komen te staan.
Om over deze concessies te praten, hadden de vakorganisaties een on-

derhoud met de burgemeester aangevraagd. Hij ging daar niet op in. In
plaats daarvan kwam hij met een nieuw bemiddelingsvoorstel. In hoofd-
zaak kwam het hierop neer: de vakorganisaties dringen niet aan op in-
krimping van de arbeidstijd, zolang de buitengewone oorlogstoestand
duurt. Een commissie zal beslissen wanneer die eindigt. Verder duurt de
werktijd zaterdags tot 5 uur. Er worden 3 vrije dagen gegeven met be-
houd van loon. Ten slotte zou de Fabrikantenbond bereid moeten zijn,
indien de prijsverhoging van de levensmiddelen het noodzakelijk maakt,
een duurtetoeslag te geven van 10% of een kindertoeslag.
Bij de aanbieding van het bemiddellingsvoorstel gaf de burgemeester

aan de vakorganisaties te kennen, dat hij van verdere bemiddeling zou af-
zien, indien men met akkoord ging. Aldus het verslag van Nijkamp.P"
Inmiddels zijn de vakorganisaties er achter gekomen, dat de burge-

meester al het eerste voorstel had geformuleerd alvorens hen te raadple-
gen. Ze zien in hem een 'loopjongen' van de Fabrikantenbond, die bo-
vendien niet geheel betrouwbaar is. Het hoofdbestuur van St. Severus
wijst het laatste voorstel af en maakt dat aan de leden bekend.l"? Over
hetzelfde bemiddelingsvoorstel wordt ook vergaderd door De Eendracht.
Daar wordt de verwachting uitgesproken dat bemiddelingspogingen van
de burgemeester met zullen slagen. Als commentaar op het voorstel,
schrijft De Textielarbeider, het orgaan van De Eendracht:

"De werkgevers hopen blijkbaar, dat het weerstandsvermogen der
arbeiders spoedig uitgeput is en deze genoegen zullen moeten ne-
men met de voorwaarden, die zij wenschen voor te schrijven. Zij
zullen echter ondervinden in deze zich erg te vergissen - zooals zij
zich reeds zoo dikwijls in dezen strijd vergisten" .1SO

148) Het Nieuwsblad van het Zuiden, 19 november 1917.
149) Idem.
J50) De Texiielarbeuler, 22 november 1917.
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De stemmingen bij St. Severus en De Eendracht over het voorstel van de
burgemeester leveren het volgende resultaat op: 2227 tegen en 21 voor
het voorsteL151Met deze uitslag komt aan de bemiddeling van de burge-
meester een einde.

d. Opnieuw de geestelijkheid

Wat begonnen is als een machtsstrijd tussen fabrikanten en arbeiders
wordt steeds meer een conflict tussen de geestelijkheid en de voorname-
lijk katholieke fabrikanten, die op economisch terrein geen inmenging
wensen. Dat voor de geestelijkheid het conflict verder reikt dan een ge-
schil om arbeidsvoorwaarden, blijkt uit een schrijven van rector Van
Liempd, de geestelijke adviseur van St. Severus. In een 'Oproep aan
mannen en vrouwen van Roomsch Nederland' schrijft hij:

"De weeromslag van dezen strijd, zal zich -ten goede of ten kwade-
doen gevoelen niet alleen op het gebied van de Roomsche arbei-
dersbeweging, maar over de gehele Roomsche linie, op ieder ter-
rein van het openbare Roomsche leven!"152

Ook het volgende persbericht van St. Severus past in deze gewijzigde kijk
op het conflict:

"In de op 21 November gehouden vergadering van het Utrecht-
sche R.K. Steuncornite deelde de voorzitter mede dat Z.D.H. Mgr.
de Aartsbisschop zijn volle sympathie voor de zaak der arbeiders
had uitgesproken en daarbij ook fmancieelen steun verleend
had".153

Na de mislukking van de berniddeling van de burgemeester wenden de
deken en de pastoors van Tilburg zich in een open brief tot het bestuur
van de Fabrikantenbond. Zij stellen voor dat St. Severus en De Een-
dracht de werkstaking bij de twee fabrieken opheffen. Vervolgens dient
de Fabrikantenbond de algemene uitsluiting in te trekken. Onder de
oude arheidsvoorwaarden wordt het werk hervat. Terstond moeten dan
de onderhandelingen weer beginnen. Leiden de onderhandelingen, bin-
nen acht dagen na opheffing van de werkstaking, niet tot een oplossing
dan wordt overgegaan tot een scheidsgerecht. In overleg dient te samen-
stelling en het functioneren van het scheidsgerecht te worden geregeld.
De deken en de pastoors voeren twee argumenten aan voor het instel-

151) Nieuuie Tilburgsche Courant, 20 november 1917.
J52) Het Nieuusblad van het Zuiden, 17 november 1917.
J 53) Nieuuie Tilburgsche Courant, 24 november 1917.
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len van het scheidsgerecht. Ten eerste verwijzen ze naar de encycliek Re-
rum Novarum, waar Paus Leo XIII arbitrage tot beslechting van geschil-
len tussen patroon en werkman heeft aangeprezen. Verder wordt verwe-
zen naar het communique van de bisschoppen van Nederland van
september 1916, waarin zij schrijven:

"De Vakorganisatie heeft te zorgen voor het voorkomen van
werkstaking en in zooverre zij invloed kunnen uitoefenen op de pa-
troons, ook voor het voorkomen van uitsluitingen door alle geschil-
len te laten onderwerpen aan een scheidsgerecht" .154

Een brief met dezelfde strekking wordt verstuurd naar de beide vakorga-
nisaties. Dat wil zeggen dat voor de geestelijkheid De Eendracht in deze
fase van het conflict als onderhandelingspartner wordt aanvaard. Geza-
menlijk ondertekenen de hoofdbesturen van St. Severus en De Een-
dracht de brief, waarin zij mededelen met de nieuwe voorstellen ten volle
in te stemmen.155

De Fabrikantenhond accepteert het voorstel niet om het conflict door
arbitrage te beeindigen. Als reden wordt opgegeven, dat de indruk be-
staat dat de hoogste geestelijke en kerkelijke overheid achter de arbei-
ders staat.

"Indien dit waar mocht zijn, dan zullen, waar de arbiters naar alle
waarschijnlijkheid Katholieken zouden zijn, deze arbiters als Ka-
tholieken, hoe onpartijdig ook, reeds v66r dat hun onderzoek der
zaak een aanvang neemt, geprejudicieerd zijn ten voordeele der ar-
beidersbonden, zoodat de kansen voor beide partijen allerminst
gelijk staan" .156

Met dat antwoord is de arbitrage van de baan. De fabrikanten wensen
zich niet te schikken naar de geestelijkheid.

Voor De Eendracht blijft het een strijd tussen arb eiders en fabri-
kanten:

"Precies als alle werkgevers maken de heeren er in Tilburg een
machtskwestie van. De heeren geven hun arbeiders een lesje in
klassenstrijd, zooals geen liberaal patroon het zijn arbeiders beter
geven kon".157

J54) Nieuwe Tilburgsche Courant, 23 november 1917.
J 55) Nieuwe Tilburgsche Courant, 24 november 1917.
J56) Nieuwe Tilburgsche Courant, 28 november 1917.
157) De Textielarbeider, 6 december 1917.
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e. Rechtstreekse onderhandelingen

Nu de arbitrage van de baan is, ontstaan er nieuwe contacten tussen de
vakorganisaties en de Fabrikantenbond. Ditmaal vervult de deken de rol
van bemiddelaar. Een voorstel van de deken wordt door de besturen van
De Eendracht en St. Severns aanvaard, hoewel ze liever vooraf ophelde-
ring omtrent enige punten hadden gewild.158 Na diverse conferenties
tussen de besturen van de vakorganisaties en de Raad van XIV van de
Fabrikantenbond kan op 14 december aan de leden het volgende resul-
taat voorgelegd worden:
- voor wevers een werkdag van's morgens 6 uur tot's avonds 7 uur en
een 12-mige werkdag voor de spinners;
- doorbetaling van loon op de drie kermisdagen;
- zaterdagmiddag tot 5 uur werken;
- algemene duurtetoeslag van 5 procent;
- het bovenstaande vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst
voor de dum van een jaar. 159
Op de ledenvergadering van St. Severns worden vele vragen gesteld

over dit resultaat. De arbeiders zijn er niet tevreden over. Uiteindelijk wil
de vergadering er mee akkoord gaan, mits de Fabrikantenbond een con-
cessie doet: zaterdagmiddag tot 4 uur werken of een duurtetoeslag van
5% voor ongehuwden en 10% voor gehuwden.l60 Ook De Eendracht
gaat akkoord om een van deze twee eisen te laten vallen om het conflict te
beeindigen. Een dag later, zaterdagmiddag 15 december, zijn er beslis-
sende ledenvergaderingen over de laatste voorstellen. De Fabrikanten-
bond wil niet wijken, geen van beide concessies worden ingewilligd. De
deken komt met een tussenvoorstel: voor elk kind een duurtetoeslag van
25 cent per week te geven.161 De besturen van De Eendracht en St. Se-
verns adviseren de leden om akkoord te gaan met de bijgestelde arbeids-
voorwaarden en het werk te hervatten.162 De uitslag van de stemming
over de voorstellen: bij De Eendracht 143 voor en 113 tegen; bij St. Se-
verns 1279 voor en 534 tegen.163

158) Mededeling van Nijkamp in vergadering van 4 december, in: Het Conflict 1917 in de
uolindustrie; 54.
159) A.w.,54.
160) A.w .• 55.
161) De Textielarbeider, 20 december 1917.
102) Het conflict 1917 in de uolindustrie, 55.
16J) Nieuiue Tilburgsche Courant. 15 december 1917; De Texiielarbeider, 20 december
]917.
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Op maandag ] 7 december vindt een laatste gesprek plaats tussen de
besturen van de vakorganisaties en de Fabrikantenbond. Beide partijen
gaan akkoord met de gemaakte afspraken, die in een collectieve arbeids-
overeenkomst zullen worden vastgelegd. In de loop van de week zullen
de diverse afdelingen van de fabrieken weer worden opgestart. 164

§ 8. Betekenis van 'november 1918'

Kort na het beeindigen van het textielconilict werken De Eendracht en
St. Severus nog samen. Zij verzenden begin 1918 bijvoorbeeld een
schrijven aan burgemeester en wethouders met het verzoek om tot een
steunregeling voor werkloze textielarbeiders te komen.165

Door de textielfabrikanten en de geestelijkheid wordt met argusogen
naar deze samenwerking gekeken. Onder de titel 'Het socialistische ge-
vaar in Tilburg' verschijnt inmaart 1918 op de voorpagina van de Nieu-
we Tilburgsche Courant een artikel van L. van Heeswijk, geestelijk advi-
seur van de katholieke Werkliedenvereeniging. Hij wijst op het succes
van de afdeling Tilburg van De Eendracht, welke reeds 800 leden telt.
Door dit succes was het mogelijk geworden om een propagandist voor het
Zuiden aan te stellen. Hij waarschuwt dat deze ontwikkeling niet op zich-
zelf staat. Wanneer men het aantalleden van de verschillende NVV-bon-
den inTilburg optelt, komt men volgens Van Heeswijk "tot het onrustha-
rend getal van 1300 a 1400". Het NVVnoemt zichzelf 'Moderne Vakhe-
weging', maar dat doet zij alleen om haar zuiver socialistisch karakter te
verbergen. Voor Van Heeswijk is het NVVgeheel een met de SDAP. De
groei van De Eendracht wordt volgens hem mede veroorzaakt door onbe-
kendheid met het verderfelijke karakter van deze organisatie. Hij brengt
verder in herinnering dat de bisschop van het Diocees 's-Hertogenbosch
onlangs bekend heeft gemaakt, dat iemand die lid is van een NVV-orga-
nisatie niet beschouwd kan worden als katholiek in zijn levensgedrag. AI-
leen omdat de geestelijkheid in Tilburg nog uitgaat van onkunde en goe-
de trouw van de arbeiders, heeft men op leden van socialistische vereni-
gingen nog niet de strenge straf van het weigeren van de sacramenten
toegepast. Hij besluit het artikel met de oproep:

"Mogen allen, die krachtens hun positie en roeping er iets toe kun-

164) Nieuwe Tilburgsche Courant, 18 december 1917.
165) Nieuwe Tilburgsche Courant, 21 januari 1918.
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nen bijdragen het voortwoekerend socialisme in onze katholieke
stad Tilhurg te bestrijden, de hand aan het werk slaan" .166

In het blad van De Eendracht verschijnt in dezelfde maand een artikel
van de propagandist Bart van Pelt, waar hij ingaat op deze hetze. Hij
constateert, dat van alle kanten de bestrijding van De Eendracht op gang
begint te komen. Eerst maakt S1.Severus de mensen wijs, dat wij tegen
godsdienst en tegen de kerk zijn. Nu begint de geestelijkheid in de kerk
hetzelfde te verkondigen en leert, dat zij die lid zijn of worden van De
Eendracht voor eeuwig verloren zijn.167 In mei verschijnt in De Textielar-
beider wederom een artikel over deze kwestie. Nogmaals wordt bena-
drukt dat neutrale vakorganisaties, zoals De Eendracht, hun leden vrij la-
ten wat betreft de godsdienst. Ze verwachten een zelfde behandeling
door de geestelijkheid als tegen leden van de neutrale Fabrikantenbond.
Zij zijn geheel vrij en van een onthouden van de genademiddelen van de
Kerk is geen sprake.168

De Fabrikantenbond blijft zijn eigen koers varen. Wanneer in 1918 de
werkloosheid in de textiel toeneemt, gaat hij niet over tot een wachtgeld-
regeling. De firma Vanden Bergh-Krabbendam, niet aangesloten bij de
Fabrikantenbond, doet dat wel. Het Hoog-Ambacht, het orgaan van St.
Lambertus waartoe St. Severus behoort, begrijpt daar niets van. Van de
wachtgeldregeling, sinds mei 1918 ingevoerd door het Koninklijk Natio-
naal Steuncomite, behoeft de fabrikant slechts 57% voor zijn rekeningen
te nemen! Letterlijk schrijft Het Hoog-Ambacht: "Snappen niet dat rege-
ling uit blijft, terwijl fabrikanten grote winsten hebben gemaakt. Ze drij-
ven arbeiders tot 't uiterste". 169 Een week later komt ze nog eens op de
kwestie terug. In andere textielplaatsen is de steunregeling wel inge-
voerd, alleen de Fabrikantenbond in Tilburg laat het afweten. "Dit laat-
ste wekt natuurlijkerwijze groote ontevredenheid onder de arbeiders en
bereidt daardoor een gunstige bodem voor het socialisme". 170 St. Seve-
rtlS zegt dat ze wel hard wil werken om "verdwaalde arbeiders" op het
goede pad terug te brengen, maar daLze dan ook hulp van anderen nodig
heeft.!"!
Uiteindelijk voert de Fabrikantenbond, vanaf 1 september, een wacht-

W,) Nieuue Tilburgsche Courant, 28 maart 1918.
'(7) De Textielarbeider, 14 maar! 1918.
1(8) De Textielarbeider, 23 mei 1918.
1(9) Citaat uit het Hoog-Ambacht, in: Nieuue Tilburgsche Courant, 13 juli 1918.
17()) Citaat uit het Hoog-Ambacht, in: Nieuwe Tilburgsche Courant, 20 juli 1918.
171) Nieuwe Tilburgsche Courant, 27 juli 1918.
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geldregeling in en, wederom in navolging van Van den Bergh-Krabben-
dam, wordt de duurtetoeslag op het verdiende loon tijdelijk verhoogd van
25% naar 33,5%.172

Ondanks de rivaliteit is er op dat moment nog steeds een samenwer-
king tussen St. Severus en De Eendracht. Zo neemt begin september St.
Severus het initiatief om De Eendracht uit te nodigen om de bestaande
Collectieve Arbeidsovereenkomst te bespreken.U''

En dan is er ineens, in november, die revolutionaire situatie. Troelstra
zou hebben opgeroepen om de macht over te nemen. Enige dagen later
zal hij in het parlement verklaren, dat men hem verkeerd begrepen heeft.
Op dat moment komt St. Severus met een circulaire uit, waarin ze mede-
deling doet van een belangrijke vergadering met de Fabrikantenbond. Ze
verwijst daarbij naar het verleden, toen de Fabrikantenbond de toezeg-
ging gedaan zou hebben om met voorstellen te komen bij stijgende prij-
zen. Vandaar dat St. Severus met de Fabrikantenbond heeft vergaderd
met als resultaat: een hoger bedrag voor de wachtgeldregeling; een extra
uitkering, welke met Kerstmis herhaald zal worden; en extra duurte-
toeslagen voor de komende 13 weken.
De circulaire besluit met een oproep om lid te worden van St. Severus

en met het bericht: "Aan het plaatselijk bestuur van 'De Eendracht' werd
door ons mededeeling gedaan van bovenstaande resultaten". 174
De Eendracht is dus van onderhandeling buitengesloten. Ze is zeer

verbolgen over de handelwijze van St. Severus: "is het wel ridderlijk als
organisaties gezamenlijk actie voeren, de een achter de rug van de ander
naar patroons gaat!"175Bovendien plaats ze een kanttekening bij het be-
haalde resultaat: St. Severus denkt toch niet dat het aan haar onderhan-
delen ligt, dat de fabrikanten ineens "zo arbeidsvriendelijk of democra-
tisch" geworden zijn? "Wij vermoeden dat de oorzaak dezelfde is, als die
welke de groote kapitalistische organ en ineens hervormingsgezind maak-
ten. De vrees voor het roode spook" .176
Een week later: "De Tilburgsche Fabrikantenvereeniging heeft met al-

gemeene stemmen besloten, de neutrale vereeniging om te zetten in een

172) Nieuwe Tilburgsche Courant, 29 augustus en 12 oktober 1918.
173) Nieuwe Tilburgsche Courant, 11 september 1918.
174) Nieuwe Tilburgsche Courant, 16 november 1918.
175) De Teaielarbeider, 5 december 1918.
176) De Texiielarbeider, 21 december 1918.
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Katholieke. De niet-Katholieke werkgevers kunnen hospitant worden".
En in hetzelfde bericht:

"Maar nu mag er ook geen enkele katholieke arbeider buiten de
Katholieke organisatie blijven. Katholiek bij Katholiek-in de veree-
niging Katholiek met Katholiek- de vereenigingen van patroon en
arbeider in het yak. Dat wordt goede bedrijfsorganisatie". 177

De Textielarbeider heeft een andere kijkop de zaak. Ineens zijn de textiel-
fabrikanten, onder wie protestanten en joden, tot het inzicht gekomen dat
zij hun neutrale organisatie moeten omdopen in een katholieke organisa-
tie. Dat is toch niet geloofwaardig. Het is schijn, schrijft het blad, want de
Fabrikantenbond blijft gewoon aangesloten bij het neutrale Verbond van
Nederlandsche Fabrikantenvereenigingen. 178

Na 'november 1918' worden de machtsverhoudingen opnieuw be-
paald. Er wordt een nieuwe coalitie gesloten. De bestuurders van St. Se-
verus worden als gevestigden geaccepteerd, op voorwaarde dat ze De
Eendracht laten vallen. De Fabrikantenbond wordt weer door de geeste-
lijkheid volledig geaccepteerd, omdat hij zijn neutraliteit laat varen. Bei-
de stappen moeten leiden tot een verzwakking van De Eendracht en de
met haar verwante organisaties zoals de SDAP. De rijen worden gesloten
omdat noch de elite, noch de bestuurders van katholieke organisaties er
baat bij hebben, dat de buitenstaanders nog grotere invloed zouden ver-
werven.

Er voIgt nu een propaganda offensief, waarin St. Severus De Een-
dracht als een socialistische organisatie bestempelt, waar geen katholieke
textielarbeiders thuishoren. De geestelijke adviseur laat in een vergade-
ring weten, dat door de november-gebeurtenissen er geen twijfel meer is
"omtrent de kleur van het NVV en evenzo van De Eendracht" .179 Vol-
gens de propagandist Mos heeft het NVVin november getoond dat ze niet
meer een neutrale doch zuiver socialistische instelling is, "die niet alleen
met de S.D.A.P. opmarcheert, maar als het moet zelfs de toon aan-
geeft" .180

Het wordt voor De Eendracht, met haar vele katholieke leden, nog
zwaarder als eind december 1918 het episcopaat met een herderlijk

177) Nieuwe Tilburgsche Courant, 23 november 1918.
178) De Textielarbeider, 5 december 1918.
179) Nieuwe Tilburgsche Courant, 27 november 1918.
180) Nieuwe Tilburgsche Courant, 13 december 1918.
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schrijven komt. De volgende passage uit het schrijven treft De Een-
dracht:

"Een katholiek mag zich niet aansluiten bij vereenigingen, die of-
schoon zij den naam anarchistisch of socialistisch niet dragen, toch
verbonden zijn met anarchistische of socialistische vereenigingen
of deze metterdaad steunen" .181

In De Textielarbeider komt Bart van Pelt met een commentaar op de
bestrijding van katholieke zijde. De aanval, in Tilburg ingezet door de
geestelijke adviseur Van Heeswijk van de katholieke Werkliedenvereeni-
ging in maart 1918, had geen succes. De Eendracht groeide tot ongeveer
800 leden. Nu is het episcopaat met het verbod gekomen. Bovendien
worden in de Tilburgse pers de kolommen tegen ons gevuld. De geeste-
lijkheid koopt de arbeiders om, ze deelt onderkleding uit, betaalt de con-
tributie, als ze lid worden van St. Severus. Hij roept de katholieke leden
op:

"Laat u in een zuiver wereldsche zaak niet dwingen. Weest trouw
aan den modernen bond, die het beste uwe belangen behartigt,
waar het geldt u een menschwaardig bestaan te verschaffen" .182

Vermoedelijk staan de leden van De Eendracht achter dit verhaal, maar
de sociale druk is groot. Het ledental zallangzaam teruglopen.

Na van de eerste schrik van de revolutionaire woelingen bekomen te
zijn, lijkt het erop dat de Fabrikantenbond spijt heeft van haar toezeggin-
gen en het accepteren van S1.Severus als gesprekspartner. Half decem-
ber blijkt bijvoorbeeld dat er nog niets is uitgekeerd volgens de nieuwe
wachtgeldregeling. 183 Een commissie moet ingesteld worden om geschil-
punten over de regeling te bespreken. Het is dan al februari 1919P84 In
de ledenvergadering van april moet de propagandist van St. Severus aan
de leden mededelen, dat de Fabrikantenbond niet is ingegaan op voor-
stellen om de duurtetoeslagen tijdelijk te verhogen in verband met de
gestegen prijzen.185
In het voorjaar van 1919 moet het de textielarbeiders van Tilburg dui-

delijk zijn geworden. Ondanks de overwinning van 1917 staan ze weer
aan de kant. Eerst werd De Eendracht en vervolgens wordt St. Severus
uitgeschakeld.

181) Nieuwe Tilburgsche Courant, 23 december 1918.
182) De Textielarbeider, 13 februari 1919.
183) Nieuuie Tilburgsche Courant, 13 december 1918.
184) Nieuue Tilburgsche Courant, 9 Iebruari 1919.
185) Nieuwe Tilburgsche Courant, 21 april 1919.
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Kort na de verkiezingen in 1919 geeft de propagandist van St. Severus
een verklaring voor de uitslag: de belangrijkste oorzaak is de zeer ge-
rechtvaardigde ontevredenheid van de arbeiders; ook de houding van de
Tilburgse patroons heeft een belangrijke rol gespeeld. 186

§ 9. Samenvatting en conclusies

In het Zuiden komen de NV-ers op voor de neutraliteit van het NVV,
omdat ze anders nooit een rol van betekenis kunnen spelen. Dat leidt tot
een conflict, zelfs een tijdelijke afscheiding. De afdeling verliest veelle-
den en het duurt tot 1919 voordat ze het oude ledental weer bereikt heb-
ben. Voor St. Raphael zijn deze interne verwikkelingen binnen de NV
gunstig geweest. Ze vertelt de Tilburgse katholieke arbeiders van de
Werkplaats, dat die zogenaamde neutraliteit niet zoveel voorstelt. Vanaf
1913 is de afdeling van S1.Raphael groter dan die van de NV (zie tabel
20). Vanuit deze maehtspositie gaat St. Raphael met de NV samenwer-
ken. Vooral in de jaren 1915-1916 blijkt er een hechte samenwerking te
zijn. De NYwint het vertrouwen terug van de oud-leden, die de vakorga-
nisatie na het conflict hebben verlaten. S1.Raphael slaagt erin om de on-
georganiseerde katholieke arbeiders van de Werkplaats aan de zijde van
de organisatie te krijgen. Door omstandigheden die buiten het maehts-
veld van de lokale afdelingen liggen, versleehtert tussen de NV en S1.
Raphael de samenwerking. Het betreft de houding van de geestelijkheid
en 'november 1918'.
Het grote belang van de samenwerking tussen de arbeiders van de

Werkplaats is de voorbeeldfunctie voor de Tilburgse textielarbeiders.
Deze laat aan hen zien, dat het zin heeft om als arbeiders, ongeaeht ge-
100fof politieke richting, gezamenlijk de materiele belangen te beharti-
gen. De afdeling Tilburg van de NY bewijst, dat met een NVV-organisatie
valt te werken. Bovendien dat ze desnoods be reid is een conflict aan te
gaan met de eigen landelijke organisatie om de neutraliteit hoog te
houden.
Bij de eerste sehermutselingen rond lonen is S1.Severus nog de enige

vakorganisatie van omvang in de textiel. De aeties gaan eehter groten-
deels buiten hen om. De textielarbeiders vinden dat S1.Severus te weinig
opkomt voor hun belangen. Deze situatie is gunstig voor De Eendracht
om opnieuw een afdeling op te richten. Vanaf de tweede helft van 1916

186) Nieuwe Tilburgsche Courant, 23 mei 1919.
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begint ze gezamenlijk op te treden met St. Severus. Ze opereert tactisch
zeer slim. Ze zorgt ervoor niet alleen in acties te komen staan, zoals inder-
tijd gebeurde tijdens de staking bij de firma Wed. De Beer en Zonen.
Door haar optreden weet ze in 1916 vele leden te winnen.

Het textielconflict van 1917 zorgt voor een nog hechtere samenwer-
king tussen De Eendracht en St. Severus, dit tot ongenoegen van de ge-
vestigden. In de zeven weken durende uitsluiting wordt door katholiek
Nederland en de elite in Tilburg getracht de discussie over het loonge-
schil te vervangen door een discussie over neutraal of katholiek organise-
ren. In die laatste discussie ligt de oorzaak van het voortduren van het
conflict bij de fabrikanten, omdat zij niet katholiek georganiseerd zijn en
zich niet willen neerleggen bij een bindende arbitrage door de geestelijk-
heid. Voor de fahrikanten is het conflict een economische kwestie, waar-
in ze vrij willen handelen. Het uiteindelijke resultaat is dat de eisen van
de vakorganisaties voor een belangrijk deel ingewilligd worden. Voor de
Tilburgse textielarbeiders is duidelijk geworden dat De Eendracht aan
hun kant staat en een goede belangenbehartiger blijkt te zijn. Op dat mo-
ment zijn de leden van De Eendracht geen echte buitenstaanders meer.
Ze worden geaccepteerd, nemen deel aan het overleg en kunnen als 'ge-
vestigd' worden beschouwd.
In de pers wordt gewezen op het onchristelijk karakter van de gedrags-

wijze van de fabrikanten. Door een uitsluiting komen duizenden arbei-
ders op straat te staan. Er wordt op gewezen dat de fabrikanten niet ka-
tholiek georganiseerd zijn. Het conflict speelt zich vervolgens op twee ni-
veaus af. Op plaatselijk niveau de textielarbeiders van St. Severus en De
Eendracht en de ongeorganiseerden tegen de fabrikanten voor het verbe-
teren van lonen; op bestuursniveau is er een hechte samenwerking tussen
De Eendracht en St. Severus. Verder is er grote financiele en morele
steun van de katholieken in Nederland, die de katholiek georganiseerde
arbeiders help en tegen de neutraal georganiseerde fahrikanten.
Steun vanuit het land is er nauwelijks voor De Eendracht-arbeiders in

Tilburg. De socialisten en de neutraal-georganiseerde arbeiders kunnen
moeilijk tegen de Tilburgse textielfabrikanten ageren, omdat zij zich neu-
traal hebben georganiseerd. Hun eigen bestaansrecht hangt juist af van
de erkenning dat mens en zich vrij kunnen organiseren. Een sterke on-
dersteuning vanuit de SDAP of de socialistische pers kan ook niet om het
neutrale karakter van De Eendracht niet in gevaar te brengen.
De samenwerking tussen St. Severus en De Eendracht raakt steeds

meer op de achtergrond. WeI blijven de besturen van De Eendracht en
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St. Severus gedurende het gehele conflict op een lijn zitten en treden zij
gezamenlijk naar buiten. De katholieke pers, de katholieke bestuurders
van andere organisaties en de geestelijkheid verzwijgen deze samenwer-
king zoveel mogelijk. De Eendracht is ook niet te luidruchtig over deze
samenwerking, waarschijnlijk om geen aanleiding te geven voor proble-
men. Het is een unieke situatie: tijdens het conflict gaat De Eendracht
steeds akkoord met de rol van de geestelijkheid; ze maakt dat ook be-
kend. Voor de geestelijkheid is dat lastig, omdat neutraliteit op zich geen
belemmering hoeft te zijn om ideeen van de geestelijkheid te aan-
vaarden.

Het textielconflict is ook te beschouwen als het aangaan van wiselende
coalities. Tijdens het conflict gaat St. Severus een coalitie aan met De
Eendracht om de Fabrikantenbond concessies af te dwingen. De Een-
dracht werkt samen met St. Severus om een vaste plaats aan de onder-
handelingstafel te verwerven. Het lukt. Ze raken gevestigd. De Fabrikan-
tenbond moet macht inleveren aan de vakorganisaties en de geestelijk-
heid. Nadien wordt de conclusie getrokken dat de macht van De
Eendracht zodanig toeneemt, dat ze voor aIle andere partijen schadelijk
kan worden. 'November 1918' geeft St. Severus, aangespoord door an-
dere katholieke organisaties, gelegenheid om de coalitie met De Een-
dracht te breken. St. Severus schat, dat het meer profijt geeft om samen
te werken met de Fabrikantenbond. De Fabrikantenbond neemt een ka-
tholieke signatuur aan, omdat hij niet buiten spel wil komen te staan. Bin-
nen de katholieke organisaties, die nu met elkaar de dienst uit maken, is
hij de sterkste partner.

Het textielconflict van 1917 kan ook vanuit het oogpunt van verzuiling
bekeken worden. Het gaat mij dan niet om de ideologische kant, maar
om de sociale processen.
Verzuiling wordt hier opgevat als "een strijd waarin bestaande confessio-
nele bindingen werden gebruikt om nieuwe machtsconcentraties op te
bouwen" .187 De strijd van de geestelijkheid tegen de neutraal georgani-
seerde fabrikanten gaf hen de mogelijkheid om een coalitie met de katho-
lieke vakorganisatie aan te gaan. Vanuit die nieuwe machtsconcentratie
werd het mogelijk de fabrikanten over te halen zich op katholieke grond-

J87) Coudsblom, Kanttekeningen bij "de Nederlandse samenleving in een ontwikke-
lingsperspectief", in Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, VII (1980) 2, 174.
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slag te verenigen. De coalitie die St. Severus met De Eendracht in het
conflict had gesloten wordt in eerste instantie geaccepteerd. Met de steun
van De Eendracht hoopt de geestelijkheid om de katholieke fabrikanten
onder hun juk te krijgen. De fabrikanten weigeren echter zich neer te leg-
gen bij de hegemonie van de geestelijkheid omtrent het bepalen van de
arbeidsvoorwaarden. De arbeiders menen voortaan ook de vrijheid te
hebben om lid te worden van of te stemmen op die arbeidersorganisaties
die het best opkomen voor hun materiele belangen. Een hechte coalitie
ontstaat tussen de geestelijkheid en het bestuur van St. Severus. 'Novem-
ber 1918' geeft alsnog de mogelijkheid om de Fabrikantenbond in de ka-
tholieke zuil te halen en De Eendracht voor katholieke arbeiders verbo-
den te verklaren.
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HOOFDSTUKX

NAAR SUCCES VOOR DE SDAP

§ 1. Inleiding

Na de verloren staking bij de firma Wed. De Beer en Zonen durft geen
enkele textielarbeider zich nog bij de SDAP aan te sluiten. Daarnaast
hebben de ruzies binnen de SDAP-afdeling remmend gewerkt op de wer-
ving onder de arbeiders van de Werkplaats. Het conflict binnen de NV
rond 1912 heeft ook zijn negatieve weerslag op het ledental en het func-
tioneren van de afdeling. Daarna herstelt de afdeling zich en zal ze de
volgende jaren in ledental groeien.

In deze periode draait alles om het winnen van de gunst van de arbei-
ders. Dat geldt niet alleen voor de SDAP maar ook voor de RK Kiesveree-
niging. Door de uitbreidingen van het kiesrecht gaan de arb eiders een
beslissende rol spelen in de verkiezingen. De politieke elite moet dus de
arbeiders een plaats geven in de kiesvereniging en in de raad. Maar hoe,
zonder de eigen machtspositie echt prijs te hoeven geven?
De arbeiders vinden langzamerhand dat zij beter zelf hun belangen

kunnen behartigen. Om dit te bereiken richten zij een politieke organisa-
tie op, de RK Politieke Studieclub, om zo tactisch mogelijk binnen de RK
Kiesvereeniging district Tilburg te kunnen opereren. Dat leidt tot allerlei
spanningen en conflicten. In 1918 wordt hun organisatie, Ons Politiek
Recht welke is voortgekomen uit de RK Politieke Studieclub, verboden
door de geestelijkheid. Dit leidt er mede toe dat het vertrouwen in de eli-
te, al danig geslonken tijdens het textielconflict in 1917, bij de arbeiders
verder daalt. De uitslag van de SDAP in Tilburg bij de Kamerverkiezing
van 1918 en de gemeenteraadsverkiezing van 1919 is hier mede door te
verklaren. Tussen beide verkiezingen speelt de kwestie van 'november
1918'. Daarmee wordt de affaire bedoeld die ontstaat na de uitspraak
van Troelstra, dat de tijd rijp is voor een bewind van de arbeidersklasse.
Welk effect dat heeft op de lokale verhoudingen, zal worden beschreven.

Ten slotte moet opgemerkt worden dat de aanwezigheid van de vele mi-
litairen en Belgen in de stad tussen 1914 en 1918, als een katalysator
heeft gewerkt op de verhoudingen.
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§ 2. Neergang en opbloei van de SDAP

a. De SDAP-ers van omstreeks 1912

Op 1 januari 1912 bestaat de SDAP-afdeling uit 23leden. Er zijn com-
plete ledenlijsten van september 1910, maart 1911 en oktober 1911 be-
waard gebleven. Op de laatste lijst komen 22 namen voor. Daarna zijn er
nog twee leden bijgekomen, waarvan een spoedig weer opzegt.! Onder-
zoek naar beroep en bedrijf gaf als resultaat, dat de werkplaats van het
spoor nog steeds de belangrijkste 'Ieverancier' bleek te zijn voor de
SDAP-afdeling (zie tabeI22}.
Van de 23leden zijn er 16 a£komstigvan de Werkplaats en een arbeider
had er gewerkt, maar is inmiddels leer ling-machinist geworden. Verder
bestaat de afdeling uit een machinist, een sigarenmaker, een metselaar
en twee rijksambtenaren, commies resp. bij de Rijksbelastingen en de
Post en Telegrafie. Van een partijlid zijn geen gegevens te achterhalen.
De beroepsachtergrond van de leden geeft een goed beeld van de samen-
stelling van de SOAP tot de eerste helft van 1914.
Uit het onderzoek naar activiteiten blijkt dat de grote inbreng vanuit de

Werkplaats niet dezelfde kwalitatieve betek~nis heeft. Bestuursfuncties
en diverse ad hoc functies blijken in behoo;lijke mate ook vervuld te wor-
den door rijksambtenaren. Van de Werkplaats zijn de locomotiefbank-
werkers en in mindere mate de zadelmakers de actiefste leden.F
De SOAP -ers blijken ook bijna allemaallid te zijn van een vakorganisatie.
Van de zestien leden afkomstig van de Werkplaats zijn er vijftien lid van
de NV. Van een arbeider van de Werkplaats is het onbekend. De leer-
ling-machinist en de machinist zijn ook lid van de NV. Van de twee rijks-
ambtenaren is er een georganiseerd. De sigarenmaker is aangesloten bij
de Internationale Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond en de met-
selaar is ongeorganiseerd.f
Over 21 van de 23 leden kan een en ander gezegd worden over hun

I) lISC, archiefSDAPTilburg 1910-1921 (inv. nr. 1231), ledenlijst SOAP aIdelingTilburg
30 september 1910, 31 maart 1911, 90ktober 1911 en voorbedrukte staten van 1911;
CAT, bevolkingsregisters 1900-1910,1910-1920.
2) Deze indruk is ondeend aan opgaven in: Arbeidersjaarboekjes SDAP, 1910-1919; de ver-
slagen van ledenvergaderingen en bijeenkomsten in de pers.
3) Vande 23 leden komen er 22 voor op de ledenlijst van oktober 1911. Het is de enige le-
denlijst in het archief waar achter de naam het lidmaatschap van een vakorganisatie staat ver-
meld. IISC, archiefSDAP Tilburg 1910-1921 (inv. nr. 1231), 'Ledenlijst der Afdeeling TiI-
burg van de S.D.A.P. 9 October 1911'.
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Tabel22: Samenstelling SDAP afdeling Tilburg 1912

Naam Beroep Ceboorte- Jaar Kerk
plaats vestiging genoot-

Tilburg schap

L. Akkermans schilder(W) Tilburg 1881 geen
H. de Beer metselaar Tilburg 1866 RK
A. Beerens bankwerker(W) Tilburg 1887 RK
M. Bensing loc bankwerker(W) Zutphen 1900 geen
P. de Blaeij rijksambtenaar Uzendijke 1903 geen
A. van den sigarenmaker Tilburg 1873 RK
Boogaard
P. de Bruijn plaatwerker(W) Tilburg 1875 RK
W. Dekker draaier(W) Boxtel 1908 ?
G. van den stoffeerder(W) ? ? ?
Esschert
A. Hallebeek draaier(W) Tilburg 1889 NH
F. Omans wagenmaker(W) Leeuweradeel 1907 RK
1. Oostrijck zadelmaker{W} Etten-leur 1906 geen
A. Plantenga rijksambtenaar Amsterdam 1906 NH
Chr. Sauer Sf zadelmaker(W) Amsterdam 1854 NH
Chr. Sauer jr draaier{W} Tilburg 1878 NH
D. Sauer zadelmaker(W) Tilburg 1880 NH
K. Sauer loc.bankwerker(W) Tilburg 1884 NH
L. Schellekens ? ? ? ?
A. Timmer machinist Rotterdam 1901 NH
G. Timmer leerl. machinist Rotterdam 1901 NH
A. van der Veen loc. bankwerker(W) Tilburg 1879 RK
F. van Weereld draaier(W) Tilburg 1881 RK

Bron: lISG, archiefSDAP Tilburg 1900-1909 (inv. ill. 1230) en archiefSDAP Tilburg
1910-1921 (inv, nr. 1231), Ledenlijsten SDAP afd. Tilburg 30 september 1910, 31
maar! 1911, 9 oktober 1911 en voorbedrukte staten uit 1911-1912; GAT, bevolkings-
registers 1900-1910 en 1910-1920; Archief NS Utrecht, Algemeen Stamboek van het
Person eel der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen

herkomst. Elf van hen zijn in Tilhurg geboren, twee in Noord-Brabant
(excl. Tilburg) en de rest in Nederland (excl, Noord-Brabant). Hieruit
blijkt dat in 1912 de SDAP duidelijk op weg is een 'Tilburgse partij' te
worden. Toch moet hier nog een kanttekening geplaatst worden. Bij ver-
der onderzoek naar de elf in Tilburg geboren SDAP-ers werd duidelijk
dat hun ouders, op drie na, van buiten Tilburg kwamen. Voor een be-
hoorlijk deel zijn het dus tweedegeneratie allochtonen, die 'autochtone
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trekken' beginnen te vertonen. Het laat zien dat de SDAP zich in de Til-
burgse samenleving begint te wortelen. Er is een aanwijzing dat dit pro-
ces zich verder voltrekt. Bijvoorbeeld door te kijken met wie die Tilburg-
se SDAP-ers waren getrouwd. Een blijkt er in 1912 ongehuwd te zijn.
Van de overige tien socialisten zijn er acht met vrouwen van Tilburgse af-
komst getrouwd. Stap voor stap dringen de SDAP-ers via verwantschaps-
relaties de Tilburgse samenleving binnen."

Over de kerkelijke gezindte en de mate van ontkerkelijking van de
SDAP-leden in 1912 kunnen slechts enige tendenzen worden gegeven.5

De patronen en verschuivingen worden zichtbaar door een vergelijking te
trekken tussen de kerkelijke gezindte van de SDAP-Ieden in 1905 (tabel
16) met die van 1912 (tabe122):
- in 1905 zijn er dertien katholiek, vijf nederlands hervormd, en een
geeft op 'geen kerkgenootschap';
- in 1912 zijn er zeven katholiek, acht nederlands hervormd, vijf socia-
listen geven op 'geen kerkgenootschap' en van drie leden is het niet te
achterhalen.

Vit deze gegevens blijkt dat de SDAP een politieke partij is met christe-
nen uit diverse gezindten. Verder is er een tendens naar ontkerkelijking
waar te nemen.

Van de 22 te traceren SDAP -ers wonen er 17 in dezelfde buurt, name-
lijk de Besterd.? Deze buurt ligt aan de noordkant van de spoorlijn, waar
de meeste arbeiders van de Werkplaats wonen. De SDAP-ers wonen bij-
na allemaal in straten rond het Volksgebouw. Buurtgenoot en lidmaat-
schap van de SDAP blijken in grote mate samen te vallen, dat wil zeggen
het gaat om dubbele bindingen.

Samengevat: de SDAP is op weg zich te wortelen in de Tilburgse sa-
menleving door geboorte en huwelijk. De kern blijft echter bestaan uit ar-
beiders van de Werkplaats, die vaak dicht bij elkaar in de buurt wonen.

b. De neergang tot 1914

Vanaf 1911 tot begin 1912 schommelt het ledental tussen de 22 en
24. De houding die de SDAP in het conflict binnen de Nederlandsche

4) GAT, bevolkingsregisters 1900-1910 en 1910-1920.
5) We willen hier van tendenties spreken, omdat geen absolute zekerheid over de betrouw-
baarheid van dergeJijke gegevens uit bevoIkingsregisters kan worden gegeven. Zie hierover
Perry en Schoot Uiterkamp, Herkomst, gezindte en beroep van SDAP-Ieden inMaastricht, in
Tijdschrift voor sociale geschiedenis, XIV (1988) 3, 254-257.
6) GAT, bevoIkingsregisters 1900-1910 en 1910-1920.
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Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel aanneemt, is aanleiding
voor diverse partijgenoten in Tilburg, waaronder Van der Veen, om de
partij in juli 1912 te verlaten." Zonder enig gevoel voor de negatieve
konsekwenties van haar standpunt voor de afdeling Tilburg houdt de
SDAP vast aan haar veroordeling van Sneevliet, de voorzitter van de NY
(zie hoofdstuk IX par. 3). Het ledental daalt tot 15 leden. In 1913 is er
een licht herstel; Van der Veen en de zijnen worden weer lid. PJ. de
Blaeij wordt als secretaris opgevolgd door MJ. Holzenbosch.f In de zo-
mer van 1913 komt de afdeling op 251eden.9
De bestuurswisselingen en het verloop van het ledental zijn aanwijzin-

gen voor de neergang en de malaise van de afdeling.

c. De opbloei na 1914 en de betekenis van de Sociaal- Democratische
Mobilisatieclub

Het uitbreken van de oorlog heeft voor Nederland vele gevolgen. Door
een houding van neutraliteit weet ons land weliswaar een bezetting te
voorkomen, maar het leidt tot spanningen. Dienstplichtigen worden on-
der de wapenen geroepen en naar de grensgebieden gestuurd. In Tilburg
en de omliggende dorpen worden enige regimenten gelegerd. Vooral sol-
daten uit Friesland en uit de grote steden van het westen blijken in Til-
burg terecht te komen. Het achttiende regiment infanterie, veelal in de
stad aanwezig, blijkt grotendeels uit socialistische sympathisanten te be-
staan.!" Ze besluiten in Tilburg een Sociaal-Democratische Mobilisatie-
club op te richten, zoals ook op diverse plaatsen langs de grens gebeurt.
Het Volksgebouw wordt als ontspanningslokaal gebruikt voor de 'partij-
genoten-militairen'.
De aanwezigheid van hen werkt als katalysator voor de afdeling Til-

burg. Wanneer na een maand, september 1914, het 7e en 18e regiment
infanterie Tilburg alweer verlaat, wordt op het afscheidsfeest medege-
deeld dat er bij de afdeling van de SDAP tien nieuwe leden zijn bijgeko-
men.l ' Het vertrek betekent ook dat er weer een nieuwe voorzitter moet
komen. Ongeveer driehonderd personen zijn bij de installatie van de
nieuwe voorzitter aanwezig. De feestavond levert drie nieuwe leden op

7) De Strijd, 13 juli 1911.
8) Arbeidersjaarboekjes SDAP, 1912 en 1913.
9) De Strijd, 3 mei 1913.
JO) Kleijngeld, Gemobiliseerde militairen in Tilburg tijdens de Eerste Wereldoorlog, 123-124.
II) Het Volk, 25 september 1914.
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voor de SDAP.12Met K.A. Sauer als secretaris in de jaren 1914 en 1915
komt er weer stabiliteit in de afdeling, het ledentalloopt in 1915 op tot
ruim 40.13
De Sociaal-Democratische Mobilisatieclub in Tilburg vormt een cornbi-

natie van afdelingen in de verschillende regimenten infanterie. Ze ken-
nen kortere oflangere tijd ieder een of meer onderafdelingen. Het is een
actieve club, die vele sociaal-culturele avonden organiseert. Er worden
ook belangrijke politieke en rnaatschappelijke vraagstukken behandeld.
Voor het laatste komen kaderleden uit de SDAP en het NVV, zoals Suze
Groeneweg en Hendrik Spiekman, naar Tilburg voor een openbare
spreekbeurt. 14

Naast de bijeenkornsten trekt de mobilisatieclub de aandacht in relatie
tot de 'augustus-rellen' in 1915.15 In Het Yolk wordt de aanleiding van
de rellen beschreven. AI geruime tijd verzochten verschillende rnilitairen
naar garnizoens in de nabijheid van hun woonplaats overgeplaatst te wor-
den. Ontevreden over de weigering tot overplaatsing scholen sommige
militairen op de Heuvel, een plein in het centrum van de stad, sarnen
voor het hotel waar de generaal zijn intrek heeft genornen. Na weigering
van de generaal om te verschijnen, wordt het plein schoongeveegd door
cavalerie en marechaussee. Dat gebeurt zonder incident. Op het nabije
Piusplein komt het tot een botsing. Een steen wordt naar een militair ge-
gooid. Toen begonnen de ongeregeldheden. Enige keren wordt met
blanke sabel charges uitgevoerd. Het bleef rumoerig. Twee militairen en
een burger worden gearresteerd.l? De volgende dagen breken nieuwe
rellen uit. Deze demonstraties hebben vooral betrekking op de eis voor
een betere verlofregeling.!? Half augustus verschijnt een open brief van
de Sociaal-Democratische Mobilisatieclub afdeling Tilburg in Het Yolk:

"De motie door onze club op 31 juli in Bet Yolk gepubliceerd,
waarin wij de verantwoordelijkheid voor de herrie, die wijvoorvoel-
den, afwezen, bewijst dat wij het met de opzet van de aktie niet eens
waren. De aktie voor een petitionnement met doel divisieverplaat-

12) Het Volk, 28 en 30 september 1914.
13) Arbeidersjaarboekjes SDAP, 1914 en 1915; voor het aantalleden: USC, archief SDAP
Tilburg 1910-1921 (inv. nr. 1231), staten en notities over aanmelden, royeren wegens wan-
betaling en opzeggen van leden.
14) Kleijngeld, a.w., 124-125.
15) Voor een uitgebreid verslag van de rellen: Kleijngeld, a.w., 99-118.
16) Het Volk, 2 augustus 1915.
17) Het Volk, 4 augustus 1915.
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sing en het feit dat deze met een demonstratie gepaard moest gaan,
zooals het uit de circulaire van het in de haast opgerichte komitee
blijkt, beviel ons niet, alhoewel ook wij onze grieven hadden, welke
wij echter langs wettelijk weg en beter geargumenteerd wilden ken-
baar maken". 18

De Mobilisatieclub afdeling Tilburg heeft contact opgenomen met de Ka-
merfractie van de SDAP en haar grieven en wensen kenbaar gemaakt.
Deze heeft steun toegezegd. Ook heeft ze haar grieven aan de minister
van Oorlog bekend gemaakt. Langs deze weg zijn beter resultaten te be-
reiken, dan via de "ongeorganiseerde dwarsdrijvers", volgens de afde-
ling.19 Deze duidelijke stellingname van de mobilisatieclub, dat men
wars is van rellen, is van positieve betekenis voor de SDAP-afdeling Til-
burg. Immers voor de Tilburgers zijn ze verwant aan elkaar, ze houden
bijeenkomsten in hetzelfde gebouw en organiseren gezamenlijk openba-
re bijeenkomsten.
De betekenis van de Sociaal-Democratische Mobilisatieclub voor het

gevestigd raken van de buitenstaanders is van indirecte aard. Kwantitief
neemt het aandeel buitenstaanders toe. Er zijn meer activiteiten, waar de
SDAP ook van profiteert. Door het houden van vergaderingen in het
Volksgebouw zijn er informele contacten met gelijkgestemden mogelijk.
Tot aan het einde van 1918 zal de SDAP-afdeling van de aanwezigheid
van honderden sociaaldemocratische militairen en van hun organisatie in
Tilburg blijven profiteren.

Het gaat vanaf 1915 steeds beter met de afdeling. Het ledental blijft
groeien. In verband daarmee wordt het bestuur in de loop van 1915 met
twee leden uitgebreid.F" Van juli 1915 is een opgave bekend van 42 le-
den.21 Een jaar later zijn het er vermoedelijk 50. Op dat moment is A.
van der Veen secretaris van de afdeling. In de volgende jaren zal J.A.
Oostrijck die rol vervullen.V Het zijn mensen met grote organisatorische
kwaliteiten. De echte doorbraak vindt plaats na het gewonnen textielcon-
flict in 1917. Omstreeks september 1917 zijn er 59 leden, daarna ver-
dubbelt het ledental tot 118leden in oktober 1918. Tijdens de gemeen-

18) Het Volk, 11 augustus 1915.
19) Het Volk, 11 augustu en 15 september 1915.
20) Het Volk, 15 mei 1915.
21) Dit en volgende cijfers zijn ontleend aan: zie noot 4.
22) Arbeidersjaarboekjes SDAP. 1916-1919.
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teraadsverkiezingen van 1919 bestaat de afdeling uit ongeveer 130 le-
den, van wie 20 vrouwen.P

§ 3. Socialistische pers en bijeenkomsten

a. De Strijd en Het Yolk

Op zaterdag 11 juli 1911 verschijnt het eerste nummer van De Strijd,
weekblad van de Federatie Noord-Brabant der Sociaaldemocratische Ar-
beiderspartij.F" De redactie is in handen van H.A. Koomans uit Breda.
De administratie wordt in Eindhoven gevoerd, maar vanaf het derde
nummer gaat die ook naar Breda. De SDAP afdeling Tilburg is niet be-
trokken bij de uitgave, gezien de malaise is dat wel begrijpelijk.

In het eerste nummer wordt een verklaring gegeven voor de naamswij-
Zlgrng:

"Op de laatste federatievergadering werd besloten de Eendracht te
veranderen in 'De Strijd', een naam die thans beter weergeeft in
welk stadium van ontwikkeling de soc.-dem. Arbeiderspartij in
Noord-Brabant, het donkere Zuiden, gekomen is".25

Meteen al uit het eerste nummer blijkt, dat het in Tilburg niet goed gaat.
Uit aile plaatsen zijn artikelen en berichten opgenomen, uit Tilburg is er
slechts een klein berichtje over een feestavond bij de SDAP. De cor-
respondent krijgt meteen een reactie in het blad: "0. te T. Ongeschikt;
wat noodig is zijn berichten betreffende plaatselijke toestanden, de vak-
vereenigingen enz". 26Na dat commentaar verschijnen er wel berichten
over Tilburgse activiteiten in De Strijd.

In oktober wordt een eerste balans opgemaakt. In het Volksgebouw in
Tilburg wordt een Federatievergadering gehouden met als enig punt op
de agenda De Strijd. Aileen Breda en Den Bosch zijn goed vertegenwoor-
digd. Tilburg verschijnt een uur te laat! Over het afrekenen van de ver-
kochte bladen wordt overeenstemming bereikt, aileen Tilburg houdt het
recht hier op terug te kunnen kornen.f" Ze maakt ook gebruik van dat

23) IISG, archief SDAP Tilbucg 1910-1921 (inv, nr. 1231), voorgedcukte staten en brieven
over opgave van led en, 19171919.
24) Over naamsverandering en koerswijziging Van Caal. Socialisme en zelfstandige arbeiders-
beweging in 's-Hertogenbosch. 1886-1923, 168-170.
25) De Strijd, 11 juli 1911. Op dat moment hebben Eindhoven en Breda flinke afdelingen.
's-Hertogenbosch en Tilbucg hebben weinig leden.
26) De Strijd, 11 juli 1911.
27) De Strijd, 14 oktober 1911.
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recht om met de administratie van het b1ad over de financien te praten.F"
In de Federatievergadering van begin februari 1912 wordt medege-

deeld, dat het aantal abonnees op De Strijd sterk gestegen is. Er is een
batig saldo van bijna 100 gulden, zodat het garantiefonds geheel aange-
wend kan worden voor de afbetaling van de schulden van De Een-
dracht.29 In juni kan opnieuw medegedee1d worden, dat het aantal abon-
nees is gestegen, nu tot bijna 1000.30 Helaas worden geen cijfers per
plaats genoemd.

Bij de buitenstaanders in Tilburg zijn in de zomer van 1912 grote pro-
blemen ontstaan door het conflict binnen de Nederlandsche Vereeniging
van Spoor- en Tramwegpersonee1 (NY). Er verschijnen in De Strijd nog
nauwelijks berichten over Tilburg. Ongetwijfeld heeft dat ook te maken
met de berichtgeving over dat conflict. In Tilburg is men daar ontevreden
over. De correspondent weigert berichten te sturen. De Strijd vraagt of er
geen ander aangesteld kan worden.U Dat gebeurt niet en in de volgende
maanden zullen in De Strijd geen berichten verschijnen over Tilburg.
Het blad hu1digt zonder voorbehoud het afwijzend standpunt van de Ian-
delijke SDAP ten opzichte van Sneevliet en zijn r01binnen de NY. 32 Niet
aileen Tilburg is kwaad over deze houding. In een open brief geeft de
voorzitter van de NY afdeling Breda zijn opvatting over de kwestie. De ar-
tikelen over Sneevliet zijn vo1gens hem geplaatst om stemming te maken
tegen Sneevliet onder het spoorwegpersoneel in het Zuiden. De SDAP
moet van de NV afhlijven, die de neutraliteit wil handhaven. Volgens
hem is Sneevliet naar de SDP gegaan, omdat zij wel de neutraliteit van de
NV respecteert, terwij1 de SDAP de NY wil gebruiken voor een groter
macht. 33 Deze kwestie staat niet op zichzelf en beperkt zich niet aileen tot
Tilburg. De Strijd is een uitgave van de Federatie, die het blad vooral ge-
bruikt om de landelijke lijn van de SDAP te propageren en weinig begrip
opbrengt voor lokale situaties.f"

Pas in april 1913, nadat het conflict binnen de NV is bijge1egd, ver-
schijnen er weer berichten over de SDAP in Tilburg. Tijdens de huishou-
delijke vergadering van eind april wordt J.A. Oostrijck door de afdeling

28) De Strijd. 28 oktober 1911.
29) De Strijd, 17 februari 1912.
30) De Strijd, 22 en 29 juni 1912.
31) De Strijd, 24 en 31 augustus 1912.
32) De Strijd, 27 juli en 3 augustus 1912.
33) De Strijd, 10 augustus 1912.
34) Van Gaal, a.w., 169-170. De ingeslagen weg met De Eendracht (orgaan van de partij)
word! voortgezel.
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tot correspondent van De Strijd benoemd.F' Enige maanden is er weer
een geregelde berichtgeving over Tilburg. Vanaf half juli tot begin janua-
ri 1914 valt het weer stil; er verschijnt geen enkel bericht meer over ver-
gaderingen of activiteiten van de buitenstaanders. Voor een deel is het te
wijten aan de zwakte van de SDAP-afdeling in Tilburg, maar ook aan de
redactie van De Strijd. Ook de berichtgeving over de actieve afdeling
Eindhoven bijvoorbeeld loopt slecht. De correspondent Westerhof is het
niet eens hoe met zijn verslagen wordt omgegaan en neemt als zodanig in
oktober ontslag.J" Over de gang van zaken wordt ook door de redacteur
kritiek geuit:

"Over een paar weken gaat de derde jaargang in. Hoe het kan, is
ons nog 'n raadsel. Is er sprake van, dat het zou moeten opdoeken?
Nu vrienden, zoover is het niet maar toch zijn wij zeer ontevreden.
AIleen Breda heeft behoorlijk aantal abonne's en eigenlijk nog te
weinig. Andere steden zooals Den Bosch, Eindhoven en Tilburg
vallen erg tegen" .3 7

Voor het eerst worden dergelijke woorden gebruikt. Het begin van het
einde? De Federatie besluit om alles op alles te zetten om De Strijd te be-
houden. Begin april zal er een 'Roode Week' georganiseerd worden om
leden te werven. Afdelingen zuIlen vergaderingen houden om de aktie
voor te bereiden. Uiteindelijk worden ruim 200 nieuwe abonnees gewor-
yen, de krant had echter op 500 gerekend. Het aantal nieuwe abonnees
is te gering. In mei 1914 houdt de krant op te bestaan.P" Voor Tilburg is
het een ongelukkig moment, net nu de afdeling redelijk begint te draaien
en er een neutrale vakorganisatie voor de textielarbeiders is opgericht.
Van de andere kant is de vraag wat de afdeling Tilburg aan het voortbe-
staan van De Strijd verder had gehad. Het was een krant van de partij om
haar standpunten te verkondigen en niet van de afdelingen.

Voor de aankondiging en verslaglegging van de activiteiten is de afde-
ling voortaan aangewezen op Het Volk, het dagblad van de SDAP. Helaas
is de berichtgeving over Tilburg erg wisselvallig. Soms is er een tijdje een
goede correspondent, dan zijn er veel berichten, en erna is het weer afge-
lopeno Dat gaat zo op en neer. Vanaf eind 1915 begint er een geregelde
berichtgeving te komen. De afdeling is kennelijk zo tevreden, dat ze in

35) De Strijd, 3 mei 1913.
36) Jaarverslag der Federatie Noord-Brabant, in: De Strijd, 21 februari 1914.
37) De Strijd, 24 januari 1914.
38) De Strijd, 28 februari, 21 maart, 18 april en 2 mei 1914.

238



september 1916 besluit een krachtige actie te voeren om abonnees te
werven.P? Het geeft aan dat er in Tilburg behoefte is aan een goede be-
richtgeving. De legering van vele sociaal-democratische militairen, de
aanwezigheid van de Sociaal-Democratische Mobilisatieclub, de groei
van de SDAP-afdeling en toenemende activiteiten, zijn allemaal redenen
voor deze behoefte. Een provinciaal blad zou daar nog beter aan kunnen
voldoen.
In 1917 wordt binnen de Federatie een discussie gevoerd over de her-

uitgava van De Strijd. Niet elke afdeling is er voor, gezien de ervaringen
met het verleden.t" In de loop van 1918 gaat De Strijd weer wekelijks
verschijnen."! De redactie wordt vanuit Vlissingen gevoerd door G.F.
Lindeijer. 42 In de zomer van 1923 zal het laatste nummer verschijnen,
omdat het aantal lezers op Het Volk veel groter is geworden dan dat van
De Strijd.43
De Strijd en Het Yolk hebben voor de SDAP-afdeling Tilburg vooral be-

tekenis gehad vanwege hun informatie over de standpunten van de lan-
delijke SDAP. Zoals beschreven, werd dat meestal niet gewaardeerd. Als
communicatiemiddel voor het aankondigen en het verslag leggen van 10-
kale activiteiten zijn de bladen slechts in beperkte mate geslaagd.

b. De vergaderingen en openluchtmeetings

In de komende jaren zullen Bergmeijer, Spiekman, Oudegeest en an-
dere bekende partijgenoten op bijeenkomsten in Tilburg optreden.
Een nieuw accent, naast scholing, zijn de culturele avonden en feeste-

lijke bijeenkomsten in het Volksgebouw, welke mede door de SDAP wor-
den georganiseerd. Het is een mogelijkheid om de onderlinge band tus-
sen de leden van de SDAP en de afdelingen van diverse NVV-organisa-
ties te versterken. De drempel voor een neutraal-georganiseerde om lid
te worden van de SDAP wordt erdoor lager. Behalve het een meifeest
wordt vanaf 1911 ook voortaan elk jaar het S1. Nicolaasfeest gevierd.

39) Het Yolk, 26 september 1916.
40) Van Caal, a.w .. 300.
41) Helaas is van deze heruitgave weinig bewaard gebleven. In het lISC is het eerst aanwezi-
ge nummer dat van 14 oktober 1922.
42) Opgave van Sociaal-Democratische pers in Nederland, in: Arbeidersjaarboekje SDAP,
1918; Zie over de figuur Lindeijer: Aliena, 'Eeti broeinest der anarchie', 287·289.
43) De Strijd, 23 juni 1923.
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Ouders met hun kinderen zijn aanwezig. De muziekvereniging 'Kunst
aan 't Yolk' treedt meestal op en er zijn dia-vertoningen.f"
In 1912 houdt J. Bergmeijer de rede op het een Meifeest. 45 Het partij-

leven met ledenvergaderingen en openbare bijeenkomsten krijgt in de
zomer van dat jaar een flinke knauw door de problemen binnen de NY.
De malaise houdt aan tot eind maart 1913. Daarna begint er weer leven
in de afdeling te komen. In een gecombineerde vergadering met de pas
opgerichte Bestuurdersbond wordt besloten een gezamenlijk Meifeest te
houden. Als spreker wordt Westerhof, propagandist voor het Neder-
landsch Verbond van Vakvereenigingen in Noord-Brabant, uitgenodigd.
De harmonie 'Kunst aan 't Yolk' wordt gevraagd en er zal een propagan-
distisch toneelstukje worden opgevoerd.j? Rond de Tweede Kamerver-
kiezing van juni 1913 zijn er ledenvergaderingen over de kandidaatstel-
ling en openbare vergaderingen.V In het najaar van 1913 en het voor-
jaar van 1914 is er weinig activiteit te bespeuren. Ondanks de malaise in
de afdeling vindt er weer het Een Meifeest plaats. Dit maal is I. Samson,
een partijgenoot uit Amsterdam, uitgenodigd. Hij houdt een "opgewekte
feestrede". Verder zijn er voordrachten en zang.48 Een jaar later wordt
het Meifeest gevierd op zaterdagavond 1 mei. Bevers uit Enschede houdt
een bezielend betoog. Naast zijn rede is er ook een toneelstukje door ei-
gen leden en verder muziek en zang."? Het is slim een vakbondsman uit
de textiel te vragen, nu De Eendracht in Tilburg in opkomst is. De Een-
dracht-leden komen zo in het Volksgebouw en leren SDAP-ers kennen.
Op de een mei-viering van 1916 houdt Westerhof een pakkende rede.
Er worden enige toneelstukjes opgevoerd. Er is sprake van een "talrijk
opgekomen publiek". 50

Vanaf 1915 begint de SDAP-afdeling zich steeds nadrukkelijker te
mengen in de gemeenteraadsverkiezingen. Behalve het een Meifeest, het
St. Nicolaasfeest en af en toe een cursusreeks wordt aile energie op die
verkiezingen gericht. Op de openbare vergaderingen voeren vooral Van
der Veen en Oostrijck het woord. Zij zijn de politieke leiders van de afde-

44) De Stnjd, 9 december 1911.
45) De Strijd, 11 mei 1912.
46) De Strijd, 5 april 1913.
47) De Strijd, 3 en 24 mei en 7 juni 1913.
48) He! Volk.4 mei 1914; zie over de k.Ieurrijke figuur Samson: Uittenhout, 1.1. Samson. in
Bulletin ederlandse arbeidersbeweging (1985) 6, 5-23.
49) Het Volk, 3 mei 1915.
50) Het Volk, 2 mei 1916.
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ling. Rond de Kamerverkiezingen komen SDAP-Ieden van de Tweede
Kamer naar Tilburg. Er worden grote openluchtmeetings georganiseerd.
In de jaren 1918-1919 is het geen probleem meer voor de SDAP om za-
len of terreinen te huren. In de volgende paragraaf zal op de bijeen-
komsten voor de verkiezingen terug gekomen worden.

Vanaf 1918 wordt de afdeling Tilburg in het organiseren van bijeen-
komsten sterk gesteund door de Federatie Noord-Brabant van de SDAP.
Dat gaat geleidelijk over in het bepalen van welke sprekers er komen. De
nieuwe secretaris, P. Haalman uit Breda, is de initiatiefnemer. In een
brief aan het secretariaat van de SDAP kondigt hij een bezoek aan om
besprekingen te voeren, daar het in zijn bedoeling ligt "de boel eens funk
en krachtig aan te pakken, doch dat daarbij de hulp van het partijbestuur
niet ontbeerd kan worden". 51 In een vervolgbrief dringt hij nogmaals
aan op spreekbeurten van SDAP-Kamerleden in Noord-Brabant. De se-
cretaris van de SDAP schrijft hem, dat hij met het hoofdbestuur van de
Bond van Mobilisatieclubs wi1 praten over gezamenlijke propaganda in
Brabant. S2 Het leidt uiteindelijk tot een overleg in Tilburg tussen afge-
vaardigden van mobilisatieclubs, partijgenoten-gemobiliseerden, afge-
vaardigden van de Brabantse afdelingen in plaatsen waar militairen lig-
gen, en afgevaardigden van het gewestelijk bestuur van Noord-Brabant,
Zeeland en Limburg. Het is bedoeld om de grondslag voor een organisa-
tie te leggen, welke de verkiezingspropaganda onder de rnilitairen in de
Zuidelijke provincie leidt. 53 Van deze gezamenlijke actie zal ook de afde-
ling Tilburg profiteren, omdat de sprekers hun reis naar Noord-Brabant
combineren met diverse optredens.

§ 4. Verkiezingen: de strijd om de arbeiders

a. Naar een algemeen kiesrecht

Het in 1908 ontstane samenwerkingsverband tussen de SDAP en het
NVV had nieuwe perspectieven geopend voor kiesrechtacties. De jaar-
lijkse betogingen op de derde zondag van september groeiden in om-
vang.54 Het richtte de aandacht van de arbeiders meer en meer op de po-

51) IISG, archief SDAP Federatie Noord-Brabant 1918 (inv. nr. 3624), brief van Haalman,
secretaris Federatie, aan secretaris SDAP, 4 februari 1918.
52) IISG, archiefSDAP Federatie Noord-Brabant 1918 (inv. nr. 3624), brief van Van Kuyk-
hof, secretaris SDAP, aan Haalman, 23 februari 1918.
53) IISG, archiefSDAP Federatie Noord-Brabant (inv. nr. 3624), brief van Van Kuykhof aan
Haalman, 28 maar! 1918.
54) Van del' Meer e.a., De SDAP en de kiesreclustnjd; 120.

241



litiek en het parlement. In hoeverre de neutraal-georganiseerden in Til-
burg hierdoor ook meer bewust raakten van de politiek valt niet te
zeggen. Zoals in het navolgende beschreven zal worden, is wel omstreeks
deze tijd een politieke beweging onder katholieke arbeiders te signale-
ren. Op dat moment, 1908-1909, is in Tilburg 43% van de volwassen
mannen kiesgerechtigd.P''

De kiesrechtstrijd krijgt een nieuwe impuls door het besluit van de
SDAP in 1910 om een petitionnementsactie te houden. Met het NVV
werd overeengekomen dat deze zou samenwerken, maar de lei ding van
de actie in handen zou blijven van de SDAP. Van november 1910 tot en
met maart 1911 is men druk in de weer om de actie te organiseren en de
handtekeningen v66r een algemeen kiesrecht op te halen.56 In het Zuid-
en slaat de actie nauwelijks aan. In Het Volk wordt geschreven over ar-
moede, domheid en broodvrees om de situatie in Noord-Brabant en Lim-
burg te typeren. Daarmee is alles verklaard. Oat de socialisten in het
Zuiden mogelijk andere strijdpunten hebben, komt bij de SDAP en Het
Volk niet op. In vele zuidelijke districten van de SOAP is geen actie ge-
voerd.V Vermoedelijk behoort Tilburg daar ook toe, daar geen enkel be-
richt over actie bekend is.

Het eerste bericht over kiesrechtactie in Tilburg dateert pas van augus-
tus 1911. Op de ledenvergadering van de SOAP wordt dan besloten om
twee afgevaardigden te sturen naar de 'Roode Dinsdag'. Het is de kies-
rechtdemonstratie, die in Den Haag zal worden gehouden. Behalve de af-
gevaardigden gaan nog veertien leden en zes echtgenotes mee. Ook twee
afgevaardigden van de afdeling Tilburg van de NY en ruim twintig leden
zullen gaan demonstreren.F' Het is voor het eerst dat de demonstratie op
een werkdag wordt gehouden, desondanks is de opkomst, 20.000 deel-
nemers, niet zoveel minder als die tijdens de vorige demonstraties op de
zondag.59 Voor de afgevaardigden uit Tilburg moet het indrukwekkend
geweest zijn. Men behoorde bij een grote en machtige beweging.

In het kader van deze 'Roode Dinsdag' is weer een petitionnementsactie
voor het algemeen kiesrecht opgezet. In Tilburg worden nu ook handte-
keningen opgehaald. Ruim 1200 arb eiders scharen zich achter het peti-

55) Rossen, Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid in Nederland, 125.
56) Van der Meer e.a., a.w., 120 en 131.132.
57) A.w., 141 en 189 noot 78.
58) De Strijd, 26 augustus en 16 september 1911.
59) Van der Meer e.a., a.w., 150.
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tionnement. En dit ondanks de angst, dat het ontdekt zou worden:
"De menschen waren bang durfden niet te teekenen, de geestelijke
moest het eens te weten komen, de patroon kreeg misschien nog
wel eens zoo'n lijst onder zijne oogen, de buurman had nog niet ge-
tekend en de anderen in de buurt zouden zijn handteekening
zien ... Daarbij kwam nog dat iedereen die de Tilburgsche Courant
of andere Christelijke bladen las, had gelezen dat het teekenen van
het petitionnement eigenlijk was het teekenen van het socialistisch
program" .60

Deze 1200 handtekeningen geven aan dat in Tilburg het kiesrecht begint
te leven en een doorbraak voor de SDAP mogelijk zou zijn. Het is een
graadmeter voor de uitslag van een geheime individuele stemming bij al-
gemeen kiesrecht.

Dat de Kiesrechtactie niet alleen in Tilburg maar in geheel Noord-Bra-
bant meer betekenis gaat krijgen, blijkt uit de grote provineiale kiesrecht-
meeting die in de zomer van 1914 door de Federatie Noord-Brabant van
de SDAP te Breda wordt georganiseerd. Sprekers zijn de Kamerleden
Duys en Kleerekooper. Van Tilburgse zijde zijn er afgevaardigen van de
SDAP en de NY. In Tilburg lijkt men in de ban van de kiesrechtactie te
komen. Voor de tweede Roode Dinsdag in september worden ruim 4000
vlugschriften over het kiesreeht verspreid.P! De aetie krijgt een extra sti-
mulans, omdat de burgemeester van Den Haag weigert toestemming te
geven voor een optocht.62 Ondanks deze weigering gaat de Kiesrecht-
meeting door. Onder de 20.000 deelnemers zijn enige honderden uit
Noord-Brabant afkomstig, waaronder ook uit Tilburg.63 Het loopt net
niet uit op een confrontatie met de politie, maar het is de SDAP duidelijk
dat men zo niet voort kan gaan. Besloten wordt in het vervolg geen Roode
Dinsdag meer te houden. Ze rieht haar aandaeht weer op het parlement.
De SDAP hoopt via de parlementaire weg, met behulp van de liberalen,
een uitbreiding van het kiesrecht te realiseren. De kiesrechtbeweging
raakt in het slop. In de herfst van 1915 komt de regering met voorstellen
over het kiesrecht. Algemeen kiesrecht voor mannen, een blaneoregeling

60) De Strijd, 30 september 1911. In Nederland worden 317.500 handtekeningen opge-
haald, waarvan ruim 11.000 in Limburg en Noord-Brabant. Van der Meer e.a., a.w., 148;
Vliegen, Die onze kracht ontuiaken deed. II, 405.
61) Jaarverslag vkn de Federatie Noord-Brabant, in: De Strijd, 14 februari 1914.
62) Van der Meer e.a., a.ui., 152.
63) De Strijd, 14 februari 1914.
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voor het vrouwenkiesrecht, evenredige vertegenwoordiging en opkomst-
plicht.P" Als een en ander weer op de lange baan dreigt te gaan, besluit
de SDAP nog eenrnaal een betoging voor algemeen kiesrecht te organise-
ren. Op zondag 17 september 1916 vindt in Amsterdam de betoging
plaats. Onder de 40.000 demonstranten is ook een delegatie uit Tilburg.
Behalve een groep SDAP-ers en leden van de NV is er ook een afvaardi-
ging van De Eendracht. Een 20-tal textielarbeiders en hun vrouwen gaan
mee.65

In het najaar van 1916 en het voorjaar van 1917 wordt de grondwets-
wijziging in verband met het kiesrecht door beide Kamers aanvaard. De
Kamerontbinding, die daarop volgt, brengt de Kamers in dezelfde sa-
menstelling terug, omdat de partijen overeengekomen zijn geen kandida-
ten te stellen tegenover zittende Kamerleden. Ook deze Kamer keurt de
grondwetswijziging goed. Binnen een jaar moeten er nieuwe verkiezin-
gen gehouden worden, zo is in een aanvullend artikel in de grondwet be-
paald.P?
Wat betekent dat voor Tilburg? Uit onderzoek weten we, dat in 1915

slechts 55% van de volwassenen mannen kiesgerechtigd is.67 In Neder-
land bedraagt in 1916 dit percentage 64%.68 Uit deze cijfers mag gecon-
cludeerd worden, dat Tilburg nog achter liep op de landelijke situatie.
Het opmaken van de kiezerslijst voor de periode van 25 maart 1918 tot

15 mei 1919 heeft voor het eerst plaats overeenkomstig de bepalingen
van de nieuwe kieswet. In principe krijgt voortaan elke man, die voor of
op 2 januari 1918 de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt, kiesbevoegdheid.
In Tilburg stijgt het kiezerstal van ruim 7.300 tot circa 13.000 (zie tabel
23), een vermeerdering van ongeveer 80% van het aantal kiezers.v?
Bovengenoemde cijfers geven aan dat de kans reeel aanwezig is op gro-

te verschuivingen in de Tilburgse politieke verhoudingen. De 1200
handtekeningen voor het petitionnement in 1912 waren daarvoor al een
eerste indicatie geweest. Bij de Kamerverkiezing in 1918 zal blijken, hoe
de nieuwe politi eke verhoudingen eruit zullen zien.

b. De politieke verhoudingen: SDAP - Ons Politiek Recht - RK Kiesver-
eemgmg.

64) Vander Meere.a.,a.w., 170.
65) De Texuelarbeider, 17 augustus en 14 september 1916.
66) Van derMeere.a.,a.w., 172-173.
67) Rossen, a.w .. 125.
68) Vliegen, Die onze kracht ontwaken deed, III. 208.
69) Zie tabel 23 en Nieuuie Tilburgsche Courant. 17 januari 1918.
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Tabe123: Aantal kiezers gemeente Tilburg 1912-1919

Iaar Gemeenteraad Tweede Kamer

1912 5641 5786

1913 5927 6279

1914 6027 6188

1915 6558 6703

1916 6901 7090

1917 7157 7328

1918 12318 13048

1919 13076 13560
Bron: Verslagen gemeente Tilburg, 1912-1919

Tot 1910 hebben de Tilburgse arb eiders zich in grote mate afzijdig ge-
houden van de politiek. De RK Kiesvereeniging wordt beheerst door de
elite. De fabrikanten vinden, dat zij ook de belangen van hun arb eiders in
de gemeenteraad vertegenwoordigen. Vele arbeiders van de Werkplaats
en de progressieve textielarbeiders voelen zich vertegenwoordigd door
A. Arts en met hem verwante raadsleden. De SDAP vindt zichzelf de eni-
ge politieke partij, waarop de arbeiders zouden moeten stemmen. Strijd
om de arbeider ontbrandt binnen de RK Kiesvereeniging tussen Arts en
de 'Artsianen', de arbeiderskandidaten en de fabrikanten. In de komen-
de jaren zuilen wisselende coalities, dwars door de partijen binnen de
kiesvereniging, gesloten worden. Of zoals het treffend in de Nieuwe Til-
burgsche Courant wordt geformuleerd:

"de heerlijke en christelijk politiek, die het publieke leven van Til-
burg vergiftigt en vertroebelt: die de burgers opzweept tegen de
burgers; de fabrikanten tegen de arbeiders; de arb eiders tegen de
arbeiders en zelfs de fabrikanten tegen de fabrikanten en families
tegen families" .70

70) Nieuwe Tilburgsche Courant, 15 juli 1911.
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De strijd tussen de verschillende stromingen binnen de RK Kiesvereeni-
ging is goed te volgen bij de vacature van een tussentijdse vrijgekomen
zetel in district I voor de gemeenteraad in 1912. Deze werd bezet door
de fabrikant M. Aelen. Kandidaat stellen zich van arbeiderszijde 1. van
den Niellwenhllizen, de fabrikant en 'Artsiaan' Jos. Brouwers en de fa-
brikant A. Aelen. Bij de eerste stemming valt de arbeiderskandidaat Van
den Nieuwenhuizen af. Een herstemming volgt, Volgens De Strijd zijn de
arbeiders onnozel genoeg zich door beide partijen te laten gebruiken als
stemvee:

"AIle huurrijtuigen waren door de rijke textielfabrikanten afge-
huurd waarmede zij des middags den in hunne fabrieken werkza-
me slaven naar het stembureau lieten rijden. Toen een sociaal-de-
mocratisch arbeider tegen hen opmerkte dat Troelstra gelijk had
met de opmerking, dat arbeiders voor rijken niets anders dan stem-
vee en werkvee zijn, moest hij zich vlug uit de voeten maken om
geen pak slaag van hetzelfde stemvee te krijgen. Doch deze arbei-
der had gelijk. Na stemmen moest men weer terug op de fabriek om
te werken". 71

Jos. Brouwers wint de herstemming.P Dat wil zeggen, de stroming Arts
is op dat moment nog steeds van groot belang binnen de lokale politieke
verhoudingen.

In de RK Kiesvereeniging gaat de strijd om de wijzigingvan de statu-
ten, dat wil zeggen om de macht, onverminderd voort. Op de algemene
vergadering van april 1912 komt het bestuur met een voorstel tot wijzi-
ging van de statu ten over het stemmen. Er is nogal wat oppositie uit de
vergadering. Diddens en Van Rijzewijkdringen erop aan het punt van de
agenda af te voeren, omdat zij en anderen te laat een oproep voor de ver-
gadering hebben gehad. Schatten zij in, dat het voorstel wel eens een
meerderheid zou kunnen krijgen? Van Rijen vindt, dat er met het voor-
stel niets wezenlijke verandert. De voorzitter, Strater, laat het tot een
stemming komen. Het voorstel haalt het met en er wordt een brede COID-

missie ingesteld om wijzigingvan de statu ten voor te bereiden.P Februa-
ri 1913 wordt de volgende algemene vergadering gehouden van de RK
Kiesvereeniging, waarin opnieuw de statuten aan de orde komen. Op de
voorgestelde wijziging komt een amendement van Van Rijzewijk, on-

71) De Strijd. 25 mei 1912.
72) Verslaggemeente Tilburg over 1912. 66-67.
73) Nieuuie Tilburgsche Courant. 23 april 1912.
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dersteund door Van den Nieuwenhuizen. Het bestuursvoorstel wordt
door Van Rijzewijk en Diddens tijdens de vergadering bekritiseerd. Het
bestuursvoorstel wordt door Strater in stemming gebracht: 93 leden zijn
voor en 46 tegen. Het voorstel wordt aangenomen met een stem meer-
derheid, omdat twee derde van de uitgebrachte stemmen werd vereist.
Vervolgens komen er ailerlei afkeuringen over het optreden van het
bestuur vooraf en tijdens de vergadering. Twee dagen later verschijnt er
een ingezonden brief in de Nieuwe Tilburgsche Courant. Volgens de
schrijver hebben niet aile leden een toegangsbiljet ontvangen en zijn er
biljetten aan niet-leden gegeven.74

Voor de arbeiders-leden is de maat voL Z6 blijven opereren binnen de
RK Kiesvereeniging heeft geen zin. Ze besluiten in maart 1913 tot
oprichting van de RK Politieke Studieclub, waarin ze eerst hun eigen
keuze en strategie kunnen bepalen om vervolgens daarmee in de RK
Kiesvereeniging te gaan werken.I''
De Kamerverkiezing van 1913 moet uitsluitsel geven over de machts-

verhoudingen in de lokale politiek. Is de 'stroming Arts' nog zo sterk, dat
A.H.A. Arts opnieuw verkozen zal worden? Moet de SDAP voortaan als
een serieuze machtsfactor erkend worden?
Reeds in de zomer van 1912 waren de eerste schermutselingen over

de opvolging van Arts begonnen. In De Strijd verschijnen voortdurend
kleine berichten over het optreden van Arts in de Tweede Kamer. Bij-
voorbeeld over zijn wegblijven bij de stemming van de Bakkerswet over
verbetering van de werktijden en het intrekken van zijn eigen motie over
verbetering van de salarissen van de onderwijzers. De ondertoon is
steeds hetzelfde: is hij nu de zogenaamde 'proletariersvrind', moet er
geen andere kandidaat in 1913 komen? Ook tijdens een vergadering van
Unitas, naar aanleiding van een afgekondigd verbod van lidmaatschap
voor katholieke arbeiders, komt de verkiezing ter sprake. Daar besluit de
afdeling Tilburg zich af te scheiden van de landelijke Unitas en een poli-
tieke vereniging te worden. Vervolgens wordt besloten om H. Oldenkot-
te, voorzitter van Unitas te Tilburg, in 1913 tegenover Arts als kandidaat
voor de Tweede Kamer te stellen.I? Mede vanuit dit initiatief van de Uni-
tas-afdeling is de eerder genoemde RK Politieke Studieclub voortgeko-
men. Op haar eerste vergadering wordt ook de gedachte van een arbei-

74) Nieuwe Tilburgsche Courant, 17 en 19 februari 1913.
75) Nieuioe Tilburgsche Courant, 21 rnaart 1913.
76) De Strijd, 22 en 29 juni 1912.
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derskandidaat overgenomen, zonder echter de naam van Oldenkotte te
noemen.

"Het werd tijd dat de arb eiders ernstige pogingen gingen aanwen-
den om enige vooraanstaanden in de R.K. Arbeiders, speciaal vak-
beweging naar de Tweede Kamer afgevaardigd te krijgen. Even-
eens was men van gevoelen dat deze poging moet gewaagd worden
in arbeiders-centra, waarvoor het District Tilburg in aanmerking
komt".77

Binnen de RK Kiesvereeniging gaan de arbeiders zich hier voor inzetten.
Tegenover aftredend lid A. Arts en J. Slotenmakers wordt Van Rijzewijk,
vanuit de studieclub, kandidaat gesteld voor de vacature in de Tweede
Kamer.I" Het eerdere besluit om Oldenkotte te kandideren wordt dus
niet uitgevoerd. Mogelijk speelt de grotere bestuurlijke ervaring van Van
Rijzewijk een rol. De aanbeveling van Diddens tijdens een vergadering
over de kandidaatstelling wijst in deze richting:

"De S.D.A.P. brengen steeds meer en meer hun voormannen naar
voren en om tegen dezen invloed van R.K. zijde een dam op te wer-
pen, hebben spreker en zijn vrienden, den voorzitter van het R.K.
Vakbureau candidaat gesteld". 79

Ook F. Smulders beveelt Van Rijzewijk aan. De heer Bedaux spreekt, als
arbeider, zich uit voor Arts. Hij en vele arbeiders in Tilburg en Coirle be-
schouwen de heer Arts nog steeds als de arbeiders-kandidaat.f"
De stemming over de kandidaatstelling bij de leden vanuit het gehele

district Tilburg levert als resultaat op: 487 stemmen voor Arts, 162 voor
Van Rijzewijk en 13 voor Slotenmakers. Derhalve wordt A.H.A. Arts
door de RK Kiesvereeniging kandidaat gesteld. Bekijken we de uitslag al-
leen met leden uit de stad Tilburg, dan zijn er 197 stemmen voor Arts,
120 voor Van Rijzewijk en 11 voor Slotenmakers.P! Met de omliggende
dorpen erbij, is Arts nog steeds veruit de populairste politicus, in Tilburg
begint Van Rijzewijk echter een serieuze bedreiging te worden. Ondanks
de uitslag trekt Van Rijzewijk zich niet terug. Dat wil zeggen, hij wordt of-
ficieel kandidaat gesteld voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer. 82
Enige dagen later zal in de krant het bericht verschijnen dat Van Rijze-
wijk niet meer voor de Kamerverkiezing in aanmerking wenst te ko-

77) Nieuwe Tilburgsche Courant, 21 maart 1913.
78) Nieuwe Tilburgsche Courant, 15 mei 1913.
79) Nieuwe Tilburgsche Courant, 19 mei 1913.
80) Idem.
8l) Nieuwe Tilburgsche Courant, 26 mei 1913.
82) Nieuwe Tilburgsche Courant, 3 juni 1913.
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men.83 Er wordt geen reden genoemd. Onduidelijk blijft, wat zich achter
de schermen heeft afgespeeld. Hoe dan ook zijn naam zal voorkomen op
de officiele verkiezingslijst.
Door de SDAP is Bergmeijer als kandidaat voor het district Tilburg

gesteld.P" In een strooibiljet wordt tegen de kandidatuur van Arts gea-
geerd. Hierin verwijt de SDAP hem zijn afwezigheid wanneer het in de
Kamer over zijn afwezigheid wanneer het in de Kamer over arbeidersbe-
langen ging, vooral wanneer er gestemd moest worden. De Tilburgse ar-
beiders moeten gaan inzien dat met hun belangen wordt gespeeld.
Tenslotte worden de arbeiders in het strooibiljet opgeroepen zich te vere-
nigen achter Bergmeijer, de enige arbeiderskandidaat voor Tilburg.85
Eind mei is er een openbare bijeenkomst in verband met de aanstaande
Kamerverkiezing. Er zijn ruim ISO mensen. Suze Groeneweg beveelt
Bergmeijer als kandidaat aan. A.H.A. Arts en de RK Kiesvereeniging
zijn uitgenodigd tot debat, maar verschijnen niet. 86
De uitslag in het district Tilburg van de Kamerverkiezing luidt: Arts

4290 stemmen, Van Rijzewijk 850 en Bergmeijer 443. In de gemeente
Tilburg is de uitslag: Arts 2878 stemmen; Van Rijzewijk 727; Bergmeij-
er 378.87 Ongeveer 64% van de kiesgerechtigden in Tilburg heeft mee-
gedaan aan de verkiezingen en daarvan hracht ongeveer 9% zijn stem uit
op de SDAP-kandidaat. De uitslag is voor de SDAP in Tilburg teleurstel-
lend. Er zit geen vooruitgang in. In 1909 haalde de partij met Spiekman
363 stemmen en nu met Bergmeijer 378 stemmen.f" Zowel de provinci-
aal als landelijk niveau gaat daarentegen de SDAP vooruit. 89
Voor de stagnatie in Tilburg kunnen enige verklaringen worden gege-

yen. Het optimisme van rond 1909 bestaat niet meer: De Eendracht is
opgeheven en de propagandisten zijn verdwenen. Er heerst grote interne
verdeeldheid binnen de NV, wat doorwerkt op de SDAP. Kortom de ma-
laise bij aile organisaties van de buitenstaanders vindt zijn weerslag in de
verkiezingen. Bovendien is voor het eerst een katholiek arbeider als kan-

83) Nieuwe Tilburgsche Courant, 7 juni 1913.
84) De Strijd, 3 mei 1913.
85) Samenvatting van de tekst van het strooibiljet in De Strijd, 24 mei 1913.
86) De Strijd, 7 juni 1913.
87) Verslaggemeente Tilburgover 1913,40.
88) De Strijd, 21 juni 1913; Verslagengemeente Tilburgover 1909 en 1913, resp. 16 en 101.
89) Het aantal SDAP-stemmers in Noord-Brabant groeit van 2040 in 1909 naar 2506 in
1913. Het aantal Kamerzetels voor de SDAP gaat van 7 naar IS. Van der Meer e.a., De
SDAP en de kiesrechtstrijd, 164; Vliegen, Die onze kracht ontwaken deed, Il, 509.
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didaat gesteld. Ongetwijfeld heeft dat de SDAP-kandidaat sternmen ge-
kost.

In het najaar van 1913 zijn er twee tussentijdse verkiezingen voor de
gemeenteraad. A. Cools verhuist naar Amsterdam, waardoor zijn zetel in
district III vacant komt. Hij wordt niet opgevolgd door de arbeiderskan-
didaat F. Smulders, maar door C. Kocken, kandidaat van de mid-
denstand.j" Ook A.H.A. Arts dient zijn ontslag in als lid van de gemeen-
teraad, waar hij sinds juni 1901 onafgebroken in had gezeten.Y' In de
RK Kiesvereeniging wordt mr. P.M. Arts, zoon van Arts, kandidaat
gesteld. Horvers, van de RK Politieke Studieclub, bestrijdt de kandida-
tuur in de vergadering van district II van de kiesvereniging.V In de wijk
Besterd, welke bij district II behoort en waar vele arbeiders van de Werk-
plaats wonen, wordt een comite gevormd om de kandidatuur van Arts te
steunen. In de zaal van de Zouavenbroederschap wordt door het comite
een openbare vergadering belegd, waar P.M. Arts als kandidaat op-
treedt. In het debat tussen Arts en Van der Veen, ook kandidaat in dis-
trict II, blijken er niet zoveel inhoudelijke verschillen te zijn. Van der
Veen betwijfelt echter of Arts door partijgenoten gesteund zal worden,
terwijl bij hem de hele partij achter hem staat.93 Enige dagen later wordt
een vergadering gehouden onder leiding van Van Rijzewijk. S. van Mou-
rik, lid van de RK Politieke Studieclub en ook kandidaat in district II,
houdt de rede. Hij beschouwt zich als kandidaat uit de Besterd. Van de
elf zetels in district II is er slechts een bezet door iemand uit deze wijk, de
rest komt van de wijk de Heuvel. In het debat geeft F. Smulders aan dat
de leden van de RK Politieke Studieclub zich hebben "Iosgescheurd"
van de richting - Arts, omdat de toegezegde steun voor een arbeiders-
kandidaat steeds uitbleef. Diddens, bestuurslid van de studieclub, ver-
klaart dat er niet besloten is Van Mourik als kandidaat uit te roepen en te
steunen. Hij wordt door een deel ondersteund, omdat hij een katholiek
georganiseerde is. Binnen St. Raphael is een deel voor Van Mourik en
een ander deel voor Arts. Van Rijzewijk sluit de vergadering af, met een
opwekkend woord tot de kiezers van Van Mourik te steunen, daar de ar-
beiders op een billijke verdeling van de raadszetels, recht hebben.t"

90) Verslaggemeente Tilburgover 1913,56-57.
9J) Nieuwe Tilburgsche Courant, 7 oktober 1913.
92) Nieuwe Tilburgsche Courant, 21 november 1913.
93) Nieuwe Tilburgsche Courant, 2 december 1913.
94) Nieuwe Tilburgsche Courant, 4 december 1913.
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De uitslag van de verkiezing: mr. P. Arts 615, S. van Mourik 329 en A.
van der Veen 147 stemmen. Arts is bij eerste stemming gekozen. 95Kan-
didaten van de RK Politieke Studieclub leggen het af tegen de 'stroming
Arts'. De Besterd, van oudsher de politieke basis van de stroming Arts,
blijft in hun handen. En de SDAP? Ze doen wel mee, maar spelen nog
geen rol van betekenis.

In 1914 zal een definitieve machtsverschuiving binnen de RK Kiesve-
reeniging optreden. Leden van de RK Politieke Studieclub zuilen vele
bestuurszetels bezetten.
In maart 1914 opent Van Rijzewijk de aanval op de bestuurders van de

RK Kiesvereeniging in district I. Ze houden volgens hem nieuwe ontwik-
kelingen tegen.96 Desondanks worden bijna aile bestuurders, ook in de
andere districten, tijdens de verkiezingen herbenoemd. In district I wen-
sen echter de textielfabrikanten E. van Dooren en dr. H. Diepen hun be-
noeming niet te aanvaarden. In district II stappen vrijwel aile bestuurders
Op.97Als opvolgers in district I worden benoemd J. van Rijzewijk als
voorzitter.T. van den Oudenhoven, bakker, als vice-voorzitter en A. van
Rijen als secretaris. In district II worden gekozen: F. Smulders als voor-
zitter, P. Mommers als vice-voorzitter, A. Prins, hoofdredacteur van de
Tilburgsche Courant, als secretaris en als leden C. Bedaux, W. Diddens
en F. Reijnen.98 Aile nieuwe bestuursleden, behalve mogelijk Mom-
mers, zijn lid of aanhanger van de RK Politieke Studieclub. De elite heeft
definitief de macht verloren over de kiesvereniging. Uiteindelijk zullen in
1915 de statuten gewijzigd worden, waardoor de leden duidelijk invloed
kunnen uitoefenen.f"

De SDAP-afdeling zal steeds meer in strijd moeten treden met de ar-
beiders-kandidaten van de RK Kiesvereeniging. Ze gaat deze strijd niet
uit de weg. Ze besluit om voortaan in elk district mee te doen. In juli
1915, wanneer weer de periodieke verkiezingen plaatsvinden voor tien
leden van de gemeenteraad, is de eerste gelegenheid. De SDAP stelt als
kandidaten 1. Oostrijck, A. van der Veen en W. de Vroom.U'? De RK Po-

95) Verslaggemeente Tilburgover 1913,59.
96) Nieuwe Tilburgsche Courant, 23 maar! 1914.
97) Nieuwe Tilburgsche Courant, 11 en 15 april 1914.
98) Nieuwe Tilburgsche Courant, 25 april en 4, 16 en 25 mei 1914.
99) Nieuwe Tilburgsche Courant, 1 april 1915.
1(0) Nieuwe Tilburgsche Courant. 1 juli 1915.
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litieke Studieclub stelt zich ten doel om in elk district minstens een arbei-
derskandidaat gekozen te krijgen. Het lijkt erop dat men daarvoor een
coalitie afsluit met enige middenstanderskandidaten. Een grote adver-
ten tie in de Nieuwe Tilburgsche Courant roept "Arbeiders, Arbeiders-
vrienden en Middenstanders" op, hun stem uit te brengen in district I op
1. van den Oudenhoven en 1. van den Nieuwenhuizen, in district II op J.
Horvers en in district III op F. Smulders.I''!

De uitslag van de verkiezingen levert op, dat in district II Horvers
rechtstreeks gekozen wordt en dat er een herstemming voor de andere
twee zetels zal zijn tussen Van der Veen en drie middenstandskandida-
ten.l02 Dit is de eerste keer dat er een herstemming plaatsvindt waar een
SDAP-er bij betrokken is. Voor de RK Kiesvereeniging doet zich nu het
probleem voor, dat de enige arbeiderskandidaat waar arbeiders op kun-
nen stemmen een SDAP-er is. Over deze kwestie verschijnen diverse in-
gezonden brieven. Bijvoorbeeld van "R" over Van der Veen:

"Men verlieze echter niet uit het oog, dat deze candidaat niet
gesteld is omdat hij arbeider is maar omdat hij is sociaal-demo-
craat. Het geldt dus mer niet een arbeiderscandidatuur, maar een
socialistische candidatuur. Wie derhalve zijn stem op den socialisti-
schen candidaat uitbrengt pleegt verraad aan zijn katholiek begin-
sel. En des te zwaarder mag dit beginsel-verraden aangerekend
worden aan een katholiek arbeider, die zou zijn van een katholieke
vakvereeniging als bijvoorbeeld St. Raphael. Arbeiders kiezers gij
moogt in geen geval uw stem geven aan den socialist uit protest om-
dat andere standen in 't verleden uw katholieke arbeiderscandida-
ten hebben tegengewerkt". l03

Voor de SDAP ligt de situatie anders. Eindelijk beginnen ze een bedrei-
ging te vormen voor de gevestigden. De Sociaal-Democratische Mobilisa-
tieclub in de stad is zo opgetogen dat voor de campagne tijdens een cultu-
rele avond spontaan een collecte wordt gehouden. De opbrengst is
f 3,55 en uit de clubkas wordt er nog f 5,- bijgedaan.i'f

Enige dagen voor de herstemming verschijnen in de lokale pel'S grote
advertenties van het 'Algemeen R.K. Arbeiderscornite", waarin ze de ka-
tholieke arbeiders oproept in geen geval op Van del' Veen te stemmen. In
district I moet men op J. van den Nieuwenhuizen stemmen, in district II

101) Nieuwe Tilburgsche Courant, 6 juli 1915.
102) Nieuuie Tilburgsche Courant, 10 juli 1915.
103) Nieuwe Tilburgsche Courant, l3 juli 1915.
104) Bet Yolk, 17 juli 1915.
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op de middenstander H. van der Velden en in district III op F. Smulders.
In een advertentie van middenstanders wordt gevraagd in district III op
de arbeider F. Smulders te stemmen.U"
De einduitslag van de verkiezing kan een groot succes voor de arbei-

derskandidaten genoemd worden. Naast Horvers' verkiezing bij de eer-
ste stemming in district II, worden Van den Nieuwenhuizen in district I
en Smulders in district III in de herstemming verkozen. In district II haalt
Van der Veen het niet, hij krijgt 353 stemmen.l'" Nog nooit heeft een
SDAP-kandidaat zoveel stemmen behaalt. Het Yolk is ook opgetogen
over de uitslag: "Bij de eerste stemming kreeg onze partijgenoot 181
stemmen, zoodat ons stemmencijfer bijna verdubbeld is. Het begint goed
te gaan" .107
In 1916 zal binnen de RK Kiesvereeniging een opzienbarende coalitie

worden gesloten. Het begint met het tussentijds vrijkomen van twee ze-
tels voor het district Tilburg in de Provinciale Staten. Voor de verkiezing
worden in de RK Kiesvereeniging de volgende kandidaten gesteld: 1. van
de Mortel, H. Blomjous, P. Arts en F. Verbunt. Gekozen worden Blorn-
jous en Van de Mortel. Hoewel Arts niet is verkozen, besluit hij toch mee
te doen aan de Provinciale verkiezingen.U'" Het is een vreemde zaak.
Enige dagen voor de verkiezingen onthult Arts, wat zich achter de scher-
men heeft afgespeeld:

"Te voren heeft de heer van Rijzewijk eene overeenkomst gesloten
met den heer Blomjous om geen werkman te doen candidaat stellen
in de Kiesvereeniging, waar tegenover de toezegging werd gedaan
dat in 1917 de partij van den heer Blomjous wederkeerig zou hel-
pen bij de Tweede Kamerverkiezing" .109

Van Rijzewijk erkent in een reactie deze handelwijze. Het is echter geen
persoonlijke daad geweest, maar het is in overleg met de RK Politieke
Studieclub gebeurd. Volgens Smulders is Arts nooit de afspraak nageko-
men om elkaar te helpen. 110 De RK Politieke Studieclub heeft een coali-
tie met de 'partij van Blomjous' gesloten, omdat ze denkt daarmee meer
politieke macht te verwerven. Voor Blomjous en de zijnen geldt dat ook.

105) Nieuwe Tilburgsche Courant, 17 juli 1915.
106) Verslag gemeenle Tilburg over 1915,53-55.
107) Het Volk, 22 juli 1915. Op dat moment zit in Noord-Brabant geen enkele SDAP-er in de
gemeenteraad. V1iegen, Die onze kracht ontwaken deed, III, 119.
lOS) Nieuwe Tilburgsche Courant, 7 en 29 januari 1916.
109) Nieuuie Tilburgsche Courant, 1 februari 1916.
"0) Idem.
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De coalitie geeft de mogelijkheid om de politieke macht van de familie
Arts te breken.
Naar aanleiding van de diverse mededelingen over het monsterver-

bond, verschijnt een ingezonden brief van een oud-lid van de anti-socia-
listische spoorwegvereniging 'Recht en Plicht'. Deze brief geeft inzicht in
de samenstelling van de stroming Arts, waarom Van Rijzewijk Arts
bestrijdt en Van Rijzewijk bij de politiek bewuste textielarbeiders niet zo
goed zal vallen. Volgens de briefschrijver heeft Van Rijzewijk het Cornite-
Arts, opgericht voor diens herverkiezing, een "verdacht gezelschap" ge-
noemd, omdat het oud-Ieden waren van 'Recht en Plicht' en van
Unitas.1ll

Door zijn uitlating en zijn handelwijze, een verbond sluiten met een
textielfabrikant, stelt hij de steun van de textielarbeiders zwaar op de
proef.
De officiele uitslag van de verkiezingen in het District Tilburg voor de

Provinciale Staten: 1. van de Mortel en H. Blomjous gekozen; niet geko-
zen P. Arts. Bezien we de uitslag van de verkiezing alleen in de gemeente
Tilburg, dan krijgen we een ander beeld: Arts 2261 stemmen; Van de
Mortel 2160 stemmen; en Blomjous 1766 stemmen.l+' De kiesgerech-
tigde Tilburgse arbeiders zijn slechts gedeeltelijk eens geweest met het
monsterverbond tussen Blomjous en Van Rijzewijk.

Vermoedelijk is op het einde van 1916 of begin 1917 in Tilburg Ons
Politiek Recht opgericht. Het is te beschouwen als de opvolger van de RK
Politieke Studieclub. Met deze oprichting sluit men in Tilburg aan bij de
landelijke organisatie Ons Politiek Recht, die ook wil bevorderen dat ka-
tholieke arbeiders lid worden van de lokale RK Kiesvereenigingen. Ze
kiest wel voor een bredere opzet. Het gaat niet alleen om arbeiderskandi-
daten voor publiekrechtelijke lichamen, maar ook kandidaten die de ar-
beiders welgezind zijn.113 Die bredere opzet is ook terug te vinden in de
samenstelling van het bestuur in Tilburg: dr.C. Kusters, secretaris van de
Nederlandsche Christelijke Boerenbond, voorzitter; 1. van Rijzewijk, vi-
ce-voorzitter; A. Prins, journalist, secretaris; C. Bolsius, arbeider aan de
Werkplaats, penningmeester en J. van Oudenhoven, middenstander,
lidY4 Van de vijf bestuurszetels zijn er slechts twee door arbeiders
bezel.

III) Idem.
112) Verslag gemeetue Tilburg over 1916,45.
113) Het vsu; 11 oktober 1916.
1l4) Nieuwe Tilburgsche Courant, 18 en 25 oktober 1917.
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Ondanks deze bred ere opzet is er een toenemend verzet in Tilburg te-
gen een dergelijke vereniging. Tijdens de vergadering van de RK Kiesver-
eeniging in maart 1918 stelt mr. P. Arts dat in de statuten vastgelegd
moet worden, dat een gelijktijdige lidmaatschap van de RK Kiesvereeni-
ging en Ons Politiek Recht als onverenigbaar moet worden geacht. AJ.
Prins, op dat moment voorzitter van de RK Kiesvereeniging en lid van
Ons Politiek Recht, wenst niet dat daarover gesproken wordt. Hij wordt
daar in gesteund door Smulders, Horvers en Van Rijzewijk, allen OPR-
ers.11S In mei komt de kwestie opnieuw aan de orde, omdat een 60-talle-
den een vergadering heeft aangevraagd. Zij willen over een motie stem-
men, waarin Ons Politiek Recht als kiesvereniging wordt aangeduid en
als gevolg van de statuten dus onverenigbaar is met lidmaatschap van de
RK Kiesvereeniging. Na een uitgebreid debat wordt besloten om de de-
ken van Tilburg te verzoeken een onpartijdige commissie te benoemen
om de kwestie te onderzoeken en verslag uit te brengen.1l6 Daarna gaan
maanden voorbij met overleg over de samenstelling van de arbitrage-
commissie.U"
Het probleem is niet specifiek voor Tilburg, maar blijkt in diverse

plaatsen te spelen. Uiteindelijk, eind december 1918, komt er een uit-
spraak van de Nederlandse bisschoppen, die de landelijke organisatie
van Ons Politiek Recht afkeuren. Daarmee komt ook een einde aan de or-
ganisatie in Tilburg.118 Het betekent dat de katholieke arbeiders en voor-
uitstrevende katholieke burgers bij de gemeenteraadsverkiezing van
1919 zich niet meer apart kunnen manifesteren. De SDAP is de enige
partij, die alleen voor de specifieke belangen van de arb eiders hoeft op te
komen.

c. De Kamerverkiezing van 1918

Voor de politieke verhoudingen en ontwikkelingen is het textielconflict
van 1917 een zeer belangrijke gebeurtenis. In de Nieuwe Tilburgsche
Courant, is een stuk overgenomen uit De Gelderlander, ondertekend door
'x', die het verloop van het textielconflict koppelt aan de komende Ka-
merverkiezing van 1918:

"De Katholieke Kiesvereeniging zal de komende zomer zwaar heb-

I 15) Nieuwe Tilburgsche Courant, 11 maart 1918.
I 16) Nieuioe Tilburgsche Courant, 14 mei 1918.
I 17) Nieuwe Tilburgsche Courant, 13 juni en 24 juli 1918.
118) Nieuuie Tilburgsche Courant, 18 december 1918.

255



ben te zwoegen, wil zij te Tilburg van de Roomsche Textielarbei-
dersstemmen de overgroote meerderheid op de christelijke volks-
vertegenwoordigers laten stemmen. Voor en onder en na een ge-
meenschappelijke stakingsbeweging van Rood en Roomsch wordt
het immers hartroerend 'paisch en vree' tusschen die beide, vier-
kant tegenovergestelde partijen. Inzonderheid hebben zij dan,
door en met hun zelfde stoffelijke belangen, maar een en dezelfde
volkswil, een en dezelfde politieke actie, en een en hetzelfde gevoe-
len voor de heeren, die in de Tweede Kamer voor de rechten van
den werkrnan het 'kranigst' opkomen. Het verdragen van de Til-
burgsche patroons-tirannie is niet zoo'n ramp v66r den Tilburgsche
werkman als een maandenlange kameraadschappelijke omgang en
samenwerking met de sluwe machtige vijanden van zijn katholieke
geloof, zijn katholieke zeden en zijn christelijke regeering" .119

Begin 1918 schrijft de Nieuwe Tilburgsche Courant uit arbeiderskringen
te hebben vernomen, dat bij de aanstaande Kamerverkiezing de sociaal-
democraten wel eens een paar duizend stemmen zouden kunnen beha-
len. Vooral door de Belgische gelnterneerden wordt, volgens de krant, op
de fabrieken veel propaganda voor de SDAP gemaakt.F?
Kort voor de verkiezing worden "anti-socialistische kinderoptochten"

gehouden. Ongeveer 300 kinderen krijgen van de zusters van de bijzon-
dere scholen de opdracht om de verkiezingsbiljetten van de SDAP af te
trekken. De politie kijkt lachend toe. WeI 500 kinderen brengen een be-
zoek aan een SDAP-er, die naast het politiebureau woont. Met modder
wordt naar de ruiten gegooid, een politieman staat erbij en lacht alleen.
Een poging om bij het Volksgebouw te komen, wordt verijdeld door vrou-
welijke partijgenoten van de SDAP. Volgens de kinderen is het hen opge-
dragen door het hoofd van de bijzondere school in de Besterd.V!
De SDAP wendt zich tot de burgemeester om erger te voorkomen en

maatregelen te nernen voor de openbare meeting van zondag 30 juni.
Vierduizend mensen komen opdagen om Oudegeest en Stenhuis te ho-
ren spreken, hoewel katholieke propagandisten het gerucht hadden ver-
spreid dat de meeting niet doorging. Een dag later erkent de Nieuwe Til-
burgsche Courant, dat ze gematigd spraken.122

De uitslag van de Kamerverkiezing in de gemeente Tilburg: 9869

119) Nieuwe Tilburgsche Courant, 20 november 1917.
120) Nieuuie Tilburgsche Courant, 22januari 1918.
121) Het Volk, 27 juni 1918.
122) Het Volk en Nieuwe Tilburgsche Courant, 1 juli 1918.
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stemmen voor de 'Roomsch Katholieken' en 1671 stemmen voor de
SDAP, daarnaast doen nog 16 andere partijen mee die minder dan 150
stemmen elk halen.123 Deze sensationele uitslag leidt tot ingezonden
brieven en redactionele commentaren. Op de eerste plaats blijkt, volgens
enige leden van de RK Gildenbond in een ingezonden brief, dat de af-
spraak niet nagekomen is om af te zien van voorkeurstemmen bij de
'Roomsch-Katholieken'. Propagandisten van de RK Gildenbond hebben
onder de arbeiders gepropageerd om met voorkeur te stemmen op hun
voorzitter J. van Rijzewijk. Tussen de bestuursleden van de RK Gilden-
bond zijn daarover wrijvingen ontstaan. Volgens de briefschrijvers

"zal het gekonkel oorzaak zijn dat het vertrouwen in de R.K. Orga-
nisatie bij de massa arbeiders verloren gaat, en zij hierin een motief
zoeken om zich te scharen bij onze tegenstanders, de socia-
listen". 124

Onder de kop 'Een ernstige zaak' verschijnt in de Nieuwe Tilburgsche
Courant, een hoofdartikel over de verkiezingsuitslag: in Tilhurg moet
men goed doordrongen zijn van de betekenis van de ruim 1750 stem-
men, die op een socialistisch kandidaat, inclusief die van de SDP, zijn
uitgebracht. Het betekent ruim 14% van de stemmen, dat wil zeggen dat
zij volgend jaar ongetwijfeld hun aandeel in de gemeenteraadszetels zul-
len opeisen. In Tilhurg zal er voortaan een strijd zijn met politieke tegen-
standers.P''
De socialisten zijn zeer verheugd over de uitslag, met name omdat juist

in het Zuiden de voorzitter van het NVV, de gesmade Oudegeest, is ver-
kozen:

"De verfoeilijke reaktie van 1903 is hiermee schitterend gewroken
door diezelfde katholieke arbeiders, die voor vijftien jaren de hulp-
troepen waren, waarmee het verwaten klerikalisme de ontluikende
arbeidersbeweging trachtte neer te slaan" .126

De toon van deze reactie in Het Volk zal niet elke buitenstaander in Til-
burg verwelkomd hebben. Tijdens het textielconflict hebben ze goed sa-
mengewerkt met de katholieke arbeiders, waarbij de aandacht alleen ge-
richt werd op de materiele belangenbehartiging van de arbeiders. Dat
heeft toen succes gebracht en zal ook in belangrijke mate de verklaring
zijn geweest voor de gunstige verkiezingsuitslag voor de SDAP. Binnen

123) Verslaggemeente Tilburg over 1918, 46.
124) Nieuuie Tilburgsche Courant, 11 juli 1918.
125) Nieuwe Tilburgsche Courant,S juli 1918.
126) Het Volk, 5 juli 1918.
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de Tilburgse verhoudingen is het beter om de katholieke Kerk niet aan te
vallen. Ret Yolk wakkert daarmee de tegenstelling katholiek - socialist
aan, terwijl het voor de socialisten beter is de tegenstelling arbeider - eli-
te aan te scherpen.

d. 'November 1918'

Voor de 'Roomsch-Katholieken' begint de SDAP na de Kamerverkie-
zing van juli 1918 een serieuze bedreiging te vormen, vooral in het Zuid-
en. In 1913 was de verhouding nog 'Roomsch Katholieken' 25 Kamerze-
tels en SDAP 15, in 1918 is het gewijzigd in 'Roomsch Katholieken' 30
en SDAP 22 KamerzeteIs. Bovendien ontstaat er in de zomer en het na-
jaar van 1918 in Europa een onzekere en revolutionaire situatie met het
aflopen van de oorlog. Tegen deze achtergrond moeten de navolgende
gebeurtenissen in november 1918 in Nederland gezien worden.
Op 12 november 1918 spreekt Troelstra in de Tweede Kamer de rege-

ring toe. Volgens hem kan de regering niet langer rekenen op leger en po-
litie en dient ze plaats te maken voor een bewind van de arbeidersklasse.
TroeIstra laat zich op dat moment leiden door de revolutionaire situatie in
Duitsland en schat in dat ook Nederland rijp is voor een omwenteling. Hij
vergist zich.127
De revolutionaire situatie in Europa aan het einde van de oorlog heeft

in Nederland wel tot gevolg, dat diverse sociale verbeteringen ineens
worden ingevoerd en de christelijke arbeidersbeweging wordt geaccep-
teerd.

Hoe heeft een en ander zich in Tilburg afgespeeld? Op 11 november
gaat J. van Rijzewijk, als voorzitter van het RK Vakbureau en vertegen-
woordiger van de katholieke organisaties in Tilburg, naar Den Haag om
in overleg te treden met andere vertegenwoordigers over de dreigende
revolutionaire situatie. Het is een initiatief van W.H. Nolens, voorzitter
van de Tweede Kamerfractie van de 'Roomsch Katholieken', om indien
nodig een tegenoffensief op te kunnen zetten. Ze besluiten een manifest
in een oplage van vijfhonderdduizend exemplaren te verspreiden, een
massameeting in Den Haag te houden en burgerwachten op te richten.
Op dat moment is er sprake van een nog ongewisse toekomst. In haar
commentaar op 12 november formuleert de Nieuwe Tilburgsche Courant
heel voorzichtig haar standpunt:

127) Scheffer, November 1918,113-117.
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Alb. 14. De textielfabriek van de firma E. Elias (aan de spoorlijn en nabij de Werkplaats),
waar Bart van Pelt tussen 1901 en 1915 als weverwerkt.

Afb. 15. Bart van Pelt in militaire dienst, mei
1917. Hij zit in het midden op de eerste rij.





"wij kunnen niet inzien dat een eventuele socialistische republiek,
met Troelstra als president, den toestand werkelijk beteren
zou".128

Het is opvailend, dat van een radicale afwijzing geen sprake is.
Bij de buitenstaanders in Tilburg heerst een stemming, waardoor ver-

schillende personen gaan geloven, dat er een omwenteling zal plaatsvin-
den.129Het gewestelijk bestuur van de SDAP in Noord-Brabant doet een
oproep om waar mogelijk tot aetie over te gaan:

"Wij Brabantse Sociaal-Democraten zuilen natuurlijk met onze ge-
organiseerde mede-arbeiders ervoor zorgen, dat wij zoo kraehtig
mogelijk aan de gebeurtenissen die op til zijn deelnemen. Partijge-
nooten, laat ons opgewekt de komende dagen en dingen tegemoet
zien gesterkt door de overtuiging dat onze beginselen moeten zege-
pralen en de verwezenlijking onzer idealen aanstaande is" .130

Dat gezwoilen taalgebruik staat ver af van de feiteljke situatie in Tilburg.
De 120 leden van de SDAP-afdeling hebben geen plannen het heft in
handen te nemen. Er worden geen manifesten verspreid of demonstratie-
ve optochten gehouden. Ze wachten rustig af.

De gevestigden doen net alsof de buitenstaanders de revolutie in Til-
burg hebben uitgeroeperi.P! De RK Gildenbond neemt het initiatief. In
een verklaring aan de 'Roomsche Arbeiders' maant ze aan tot kalmte,
wijst ze op hun plichtsbesef en roept op tot bezoek aan huis van "zwakke
leden",132 Bovendien nodigt ze besturen van de ehristelijke en katholie-
ke organisaties uit om te overleggen wat het beste gedaan kan worden.
Zoals op vele plaatsen wordt ook hier besloten een Cornite van Actie en
Verweer op te richten. Van Rijzewijk maakt in de vergadering bekend dat
ze in Tilburg als het moet geweld tegenover geweld zuilen plaatsen.133

Mr. P. Arts dringt er op aan de komende vergaderingen van het Comite
open te steilen voor aile katholieken, ook als ze niet in katholieke vereni-
gingen georganiseerd zijn. Vooral zij moeten horen, hoe ze door de socia-
listen worden misleid.134 In het Cornite van Aetie en Verweer wordt ook

128) Nieuwe Tilburgsche Courant, 12 november 1918.
129) Mededeling van J. Janssens op 7 november 1980.
130) Van Gaal, a.w., 308-309.
131) Eenzelfde houding zien we bij de autoriteiten in 's-Hertogenbosch: Van Gaal, a.w.,
305-3lO.
132) Nieuwe Tilburgsche Courant, 13 november 1918.
133) Nieuwe Tilburgsche Courant, 14 november 1918.
134) Nieuwe Tilburgsche Courant, 15 november 1918.
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plaats ingeruimd voor de fabrikanten. Voorzitter wordt J. Horvers.135
Verder neemt het Comite het initiatief tot het vormen van een burger-
wacht om de orde te handhaven en zich eventueel te kunnen verweren te-
gen revolutionair geweld.P" In feite is op dat moment de revolutionaire
dreiging al voorbij. Troelstra heeft reeds in de Tweede Kamer verklaard
dat hij met zijn eerdere uitspraken geen staatsgreep had bedoeld.P" Dat
in ieder geval de tijd er nog niet rijp voor is, blijkt uit de grote demonstra-
tie voor de monarchie op 18 november in Den Haag. Naar aanleiding van
deze succesvolle demonstratie geeft het Comite in Tilburg dit commen-
taar:

"Zullen nu de ogen opengaan van nog zoovelen onzer broeders,
die ongeorganiseerd staan buiten de christelijke beweging of wat
nog onverantwoordelijker is de tegenpartij door hun lidmaatschap
steunen en aldus den vijand de wapens leveren om ons te
bestrijden?" 138

De al eerder aangekondigde nationale biddag op 28 november krijgt in
Tilburg het karakter van een algemene feestdag. Er wordt een optocht ge-
organiseerd waaraan 112 verenigingen deelnemen. Een motie wordt op-
gesteld en aangeboden aan de Koningin:

"De Katholieke en Christelijke georganiseerde en ordelievende
burgers van Tilburg bijeen in de namiddag van Donderdag 28 No-
vember, spreken hunne verontwaardiging uit over de revolutionai-
re woelingen dezer dagen en betuigen hunne oprechte hulde en on-
wankelbare trouw aan H.M. de Koningin en aan Hare Regee-
ring" .139

Zo op het eerste gezicht lijkt de eenheid hersteld. De elite en de akatho-
lieke arbeiders lijken weer een front te vormen. Mag dat nu uit het voor-
gaande afgeleid worden?

Troelstra gaf door zijn optreden de gevestigden tesamen met de katho-
lieke arbeiders in Tilburg de mogelijkheid zich weer als eenheid te pre-
senteren, na de zichtbaar geworden tweespalt in het textielconflict van
1917. Verder gaf het de gevestigden een prachtige gelegenheid om tegen

135) Nieuwe Tilburgsche Courant, 14 en 15 november 1918; voor de volledige sarnenstel-
ling: K1eijngeJd, a.W'o 190.
136) Nieuue Tilburgsche Courant, 14 en 18 november 1918.
137) Scheffer, November 1918,160.
138) Idem.
139) Nieuwe Tilburgsche Courant, 29 november 1918.

260



de SDAP te propageren, die in Tilburg bij de Kamerverkiezingen in juli
1918 een groot aantal stemmen had gekregen.
Bij nader onderzoek naar de achtergronden van de vijfentwintig leden

van het Comite van Actie en Verweer, valt echter op dat de katholieke
textielarbeiders slechts door een persoon zijn vertegenwoordigd. Deze
neemt een ondergeschikte positie in. Daarnaast wordt in de vele vergade-
ringen, georganiseerd door het Comite, nooit het woord gevoerd door
een arbeider. Als sprekers komen we de fabrikant H. Blomjous, de jour-
nalist A. Prins, de advocaat mr. P. Arts en pastoor Sanders tegen.140 Een
paar weken na de oprichting van het Cornite wordt uitvoerig verslag ge-
daan van de activiteiten. Aan het einde van het verslag wordt het doel van
dit alles verklaard: "vooral om de organisaties van de Roomsch Katholie-
ken en Christelijken te versterken, hun invloed uit te breiden" .141 Bij
toeval wordt spoedig die invloed uitgebreid. Door het overlijden van het
Tweede Kamerlid W.H. Bogaardt uit de kieskring Tilburg wordt tijdens
een hoorzitting van het Centraal Stembureau Van Rijzewijk tot opvolger
benoemd.142 Hij heeft zijn verkiezing te danken aan de voorkeurstem-
men, die hij tijdens de verkiezing in 1918, tegen de afspraken in, heeft
geworven!

e. De gemeenteraadsverkiezing van 1919

Reeds aan het begin van 1919 constateert de Nieuwe Tilburgsche Cou-
rant bijzonder veel animo voor de verkiezingen.l+' Uit de verslagen van
vergaderingen en de commentaren blijkt, dat er binnen de RK Kiesve-
reeniging een strijd gaande is tussen het comite 'Gemeentebelang', waar
Arts achter zit, en de voormalige OPR-ers. Vanuit het voormalige Ons
Politiek Recht worden achttien arbeiderskandidaten naar voren gescho-
yen. 144 Via het cornite 'Gemeentebelang' worden uit elke groepering, 'de
heeren', 'het landbouwersmilieu', 'de middenstand en de arbeiders',
enige kandidaten genoemd, waaronder vijf arbeiders. 145 Op een openba-
re vergadering van het bovengenoemde comite trekt P. Arts van leer te-
gen de ex-OPR-ers, omdat ze het Tilburgsche yolk in tweeen splitsen: de-

140) Nieuwe Tilburgsche Courant, 15 november 1918.
141) Nieuwe Tilburgsche Courant, 23 november 1918.
142) Het Yolk, 27 november 1918.
143) Nieuwe Tilburgsche Courant, 27 februari 1919.
144) Nieuwe Tilburgsche Courant, 27 februari en 18 maar! 1919.
145) Nieuwe Tilburgsche Courant, 18 maar! 1919.
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mocratisch en niet-democratisch. Dat is volgens hem onjuist. Wie met tot
hen behoort, sluit men uit van katholieke democratie. Het gevolg, meent
Arts:

"Niets anders dan dit, dat de Sociaaldemocraten bij verkiezingen
al zeer spoedig aan onze groote arbeidersbevolking zullen voorhou-
den, dat in hare partij niets dan democraten zijn en bij de Katholie-
ke partij slechts een minderheid" .146

Door de elite wordt alles in het werk gesteld om te zorgen dat elke katho-
liek alleen zijn stem uitbrengt op een kandidaat van de RK Kiesvereeni-
ging. Men gaat zelfs nog een stap verder. am te voorkomen dat van de
lijst van de RK Kiesvereeniging teveel arbeiders gekozen worden, moe-
ten alle kandidaten een verklaring ondertekenen dat zij voorkeurstem-
men zullen trachten te voorkomen. Aan de kiezer wordt verzocht uitslui-
tend op nummer 1 van de lijst in zijn district te stemmen. Dat zijn geen ar-
beiderskandidaten, maar de fabrikanten H.E. van Dooren en F.N.
Mannaerts en mr. J. van de Mortel, voorzitter van de Raad van de Ar-
beid.147

Hoe op al deze maatregelen, welke vermoedelijk genomen zijn om on-
danks de uitbreiding van het kiesrecht de politiek door de elite onder
controle te houden, gereageerd zal gaan worden, wordt spoedig duide-
lijk.
Net voor de verkiezingen wordt door de gemeenteraad het besluit ge-

nomen tot invoering van een acht-urige werkdag en vrije zaterdagmiddag
voor het gemeentepersoneeL 148 De 'Roomsch Katholieken' in Tilburg
wil benadrukken dat men de SDAP met nodig heeft voor progressieve
maatregelen.
De SDAP houdt nog een grote openbare meeting in de open lucht. J.A.

Oostrijck, de lijsttrekker, voert het openingswoord. Vooral de arbeiders-
leden van de 'Roomscb Katholieken' in de gemeenteraad moeten het ont-
gelden. Volgens hem kunnen ze binnen die partij ook niet voor de arbei-
ders opkomen.U? Aan de vooravond van de verkiezing verschijnt in de
Nieuwe Tilburgsche Courant een uitgebreid redactioneel commentaar:

"Misschien is bet wel bet beste wat de Evenredige Vertegenwoordi-
ging heeft gebracht, dat 66k in onze katholieke omgeving, de strijd

146) Idem.
147) Nieuwe Tilburgsche Courant. 14 mei 1919.
148) Ret Volk; 30 april 1919. Tijdens 'november 1918' had Van Rijzewijk bierop aI in de
raad aangedrongen. Van Rijen, a1swethouder van sociale zaken, had het toegezegd. Het
Volk, 27 november 1918.
149) Nieuwe Tilburgsche Courant, 19 mei 1919.
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bij de gemeentelijke stembus een zuiverder karakter verkrijgt. En
de sociaal democraten - behoeven wij er veel over te zeggen? In de
laatste tijd is toch meer dan duidelijk gebleken, hoe vinnig de so-
ciaal-democratie staat tegenover onze Katholieke Kerk. Een Katho-
liek die op een sociaaldemocraat zou stemmen, stemt daarom
rechtstreeks tegen zijn eigen geloof" .150

Ieder voert zijn ~en strategie tijdens de verkiezing. De gevestigden ma-
ken de tegenstelling katholiek versus socialist tot centraal thema. De bui-
tenstaanders willen de tegenstelling arbeiders en elite benadrukken en
duidelijk maken dat arbeidersbelangen alleen door de SDAP behartigd
kunnen worden. De uitslag van de verkiezingen zal duidelijk moeten ma-
ken wie de gunst van de arbeiders gekregen heeft:

"Van de gisteren ter dezer steeds gehouden gemeenteraadsverkie-
zing kan niet anders getuigd worden, dan dat deze voor het Room-
sche Tilburg een bittere ontgoocheling heeft gebracht. Van het kie-
zerscorps stemde ruim een vierde gedeelte anti-Katholiek, meer
dan 2500 kiezers verklaarden zich te scharen aan de zijde der
S.D.A.P. welke partij bij den eersten slag zeven zetels in den raad
heeft heroverd ... Na afloop van de Kamerverkiezing in 1918 wezen
wij reeds op de betekenis der ruirn 1750 stemmen in onze stad op
een socialistische kandidaat uitgebracht. En thans nog geen jaar la-
ter verzamelt de roode partij reeds meer dan 2500 stemmen op ha-
re lijst zijnde meer dan 20 pet. Beziet men nauwkeurig de stem-
mencijfers, dan valt op te merken, dat de roode aanhang over de
geheele stad geleidelijk is verspreid" .151

De gekozen raadsleden voor de SDAP zijn: lA. Oostrijck, N. J. van Pelt,
H.L. Limborgh, EJ.C. van der Zande, W.A. de Vroom, K.A. Sauer en
lC.P. Roodzant. In de vergadering van de raad van augustus 1919 vindt
het onderzoek van de geloofsbrieven plaats en worden alle nieuwgekozen
leden benoemd met uitzondering van Van der Zande. Op de dag van de
uitslag blijkt hij geen ingezetene van de gemeente te zijn. Voor hem komt
in de plaats L.A. Akkerrnans.P'' Naast de zeven SDAP-ers, komt er nog
een lid van de Vrijzinnig-DemocratischeBond (VDB)in de raad. Het is O.
Plantenga, die voorheen ook een actieve rol in de SDAP-afdeling had
gespeeld. De winnaar maar tevens verliezer zijn de 'Roomsch Katholie-
ken' (RK) met 23 zetels (zie tabeI24).

150) Nieuwe Tilburgsche Courant, 17 mei 1919.
151) Nieuwe Tilburgsche Courant, 21 mei 1919.
152) Verslaggemeente Tilburg over 1919,59-61.
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TabeJ 24: Uitslag uerkiezing gemeenteraad 1919

Politieke Kies- Kies- Kies- Totaal Raads
partij kring kring kring abs. % zetel

I n III

RK 2984 2696 3277 8957 74 23

SOAP 888 770 903 2561 21 7

VOB 90 110 112 312 3 1

AR * 89 64 153 *

Lijst * 110 * 110 1 *
Oevenijns

Bron: Verslag gemeente Tilburg, 1919

Volgens Het Yolk is er een schitterend resultaat behaald. Het moet ge-
zien worden als een socialistische doorbraak.P'' De analyse van de Nieu-
we Tilburgsche Courant, van waar de stemmen komen, lijkt ook een aan-
wijzing in die richting. De aanhang beperkt zich niet tot de buurten, met
name de Besterd, waar de arbeiders van de Werkplaats wonen. Dat wil
zeggen dat ook textielarbeiders op de SDAP moeten hebben gestemd.
Toch moet de kwalificatie 'socialistische doorbraak' tussen aanhalingste-
kens geplaatst worden. In 1912 immers ondertekenden al1200 arbei-
ders een petitionnement voor het kiesrecht in Tilburg. Gezien de waar-
schuwingen in de Iokale pel'Skan ieder, die dat petitionnement onderte-
kende, beschouwd worden als een toekomstige stemmer op de SDAP?
Een arbeider die stemt op de SDAP, mag niet meteen als een socialist

heschouwd worden. WeI dat hij zijn vertrouwen uitspreekt in deze poli-
tieke partij. We moeten niet vergeten, dat in 1919 de SDAP-afdeling
slechts 120 leden telt. Het gaat dus meer om een acceptatie van en een
vertrouwen in de politieke partij van de buitenstaanders, dan dat men
zich massaal aansluit.

Nog een ander facet moet betrokken worden bij de analyse en verkla-
ring voor de verkiezingsuitslag. Het gaat om de volgorde van de kandida-
ten bij de 'Roomsch Katholieken' .

153) Het Yolk, 21 mei 1919.
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Tabel 25: Samenstelling gemeenteraad 1919

Naam Beroep

1 J. Ackermans leerlooier/fabrikant (wethouder)
2 L. Akkermans schilder (W)
3 A. van Arendonk schoenfabrikant
4 P. Arts advocaat en procureur
5 C. de Beer fabrikant van wollen stoffen
6 P. Blomjous chernisch wasser/fabrikant
7 L. de Brouwer landbouwer
8 1. Claesen steenbakker/fabrikant
9 H. van Dooren fabrikant van wollen stoffen
10 J. Horvers vrijgestelde St. Raphael
11 C. Kocken aannemer
12 C. Kolen landbouwer
13 G. Kusters ambtenaar (NCB)
14 H. Lirnborgh instrumentenmaker (W)
15 F. Mannaerts scboenfabrikant
16 1. van de Mortel plv. kantonrechter/voorzitter

Raad van de Arbeid (wethouder)
17 1. Oldenkotte wever
18 1. Oostrijck zadelmaker (W)
19 J. van Oudenhoven directeur coop. broodfabriek
20 N. van Pelt propagandist De Eendracht
21 O. Plantenga inspecteur der registratie
22 A. van de Pol boekhouder
23 A. Prins hoofdredacteur Tilburgsche Courant
24 P. Riel wolmaler/fabrikant
25 E. van Roessel sigarenfabrikant (wethouder)
26 1. Roodzant vuurwerker (W)
27 A. van Rijen secretaris Bossche Diocesane

Werkliedenbond (wethouder)
28 1. van Rijzewijk voorzitter Bureau RK Vakorganisatie
29 K. Sauer bankwerker (W)
30 F. Smulders kopergieter (W)
31 W. de Vroom wagenmaker (W)

SDAP

SDAP

SDAP

SDAP

SDAP

SDAP

SDAP

Bron: Verslag gemeente Tilburg, 1919; Archief NS Utrecht, Algemeen Stamboek van
bet Personeel der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen; Adresboekgemeen-
te Tilburg, 1919; Lauret, Stroomversnelling.
(W); arbeider op de Werkplaats van de spoorwegen

265



Zoals reeds beschreven waren de kandidaten, die als eerste geplaatst wa-
ren in de drie districten, geen arbeiders. De kans dat een arbeider voor
de 'Roomsch Katholieken' in de raad gekozen zou worden was beperkt
gezien de plaatsing op de lijst. Van de 23 zetels zou slechts een (allochto-
ne) textielarheider, Oldenkotte, een plaats krijgen! Verder kwamen er
twee arbeiders van de Werkplaats, Smulders en Horvers, en de 'arbei-
der-bestuurders' Van Rijzewijk en Van Rijen in de raad (zie tabel25).
Nog geen 20% van de beschikbare plaatsen voor de 'Roomsch Katholie-
ken' kwam terecht bij arbeiderskandidaten. Indien een arbeider stemde
op de SDAP, dan wist hij zeker dat zijn stem bij een arbeider terecht zou
komen. Verder dat het arbeidersbelang daar voorop stond en geen com-
promissen hoefden te worden gesloten. Bovendien stonden twee beken-
de en autochtone textielarbeiders, Van Pelt en Van der Zande, op ver-
kiesbare plaatsen.
De hierboven gemaakte vergelijking tussen de 'Roomsch Katholieken'

en de SDAP, vanuit het oogpunt van de arbeiders, zal ook door de be-
trokkenen gemaakt zijn. Een deel van de katholieke arbeiders zal daarom
voor de SDAP gekozen hebben.

§ 5. Samenvatting en conclusies

Vanaf 1914 is er een opgaande lijn geconstateerd in de SDAP-afde-
ling. Het aantalleden nam vanaf dat jaar toe. Belangrijk is, dat de tex-
tielarbeiders in contact kwamen met de SDAP. In dat verband is bij-
voorbeeld gewezen op het een Meifeest van 1915, met als spreker De
Eendracht-voorzitter J. Bevers. Bij de kiesrechtdemonstraties trekken
textielarbeiders samen op met arbeiders van de Werkplaats. Bovendien
ging De Eendracht eind 1916 voortaan vergaderen in het Volksgebouw.
De bestuurders van De Eendracht gaan in de Tilburgsche Bestuurders-
bond de bestuurders van de SDAP en de NV geregeld ontmoeten. AIle
bovengenoemde zaken dragen ertoe bij, dat autochtone textielarbeiders
lid worden van de SDAP. Dat is een noodzakelijke stap voor de SDAP om
in Tilburg gevestigd te raken, dat wil zeggen deel uit te maken van de ge-
meenteraad.
Een vraag is in hoeverre de SDAP de afdeling in haar activiteiten heeft

ondersteund. Er is vooral eenrichtingsverkeer: de SDAP bepaalt de
strijdpunten voor de afdeling, bijvoorbeeld het kiesrecht. De bladen De
Strijd en Het Yolk blijken vooral de opvattingen van de SDAP uit te dra-
gen. Ze ondersteunen nauwelijks de lokale activiteiten. Over dat eenrich-
tingsverkeer zijn diverse wrijvingen tussen de afdeling en de SDAP ge-
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weest. Daarnaast is het voor de afdeling gunstig geweest, dat de SDAP in
deze periode landelijk sterk in opkomst is. Er zit toekomst in, wat uit-
straalt op lokaal niveau.

Bij de RK Kiesvereeniging en de raadsleden van de 'Roomsch Katho-
lieken' is de eenheid sterk onder druk komen te staan door de conflicten
tussen de fabrikanten, Arts en de 'Artsianen', de geestelijkheid en de ar-
beiders.
De starheid van de politieke elite, met name de textielfabrikanten, om

nieuwe groepen zoals middenstanders en arbeiders niet toe te willen la-
ten tot hun kring gaat averechts werken. Uiteindelijk bedreigt dat de posi-
tie van de politieke elite. De macht binnen de RK Kiesvereeniging moet
ze in 1915 overlaten aan de goed georganiseerde katholieke arbeiders en
middenstanders.
Binnen de politieke elite werd de tweespalt tussen de fabrikanten ener-

zijds en Arts en de 'Artsianen' steeds duidelijker. De fabrikanten zagen
hier een mooie gelegenheid om zich te ontdoen van Arts en wat ruimte te
geven aan enige arbeiders-vertegenwoordigers zonder de eigen positie
prijs te hoeven geven. In dat kader viel ook de coalitie tussen de fabrikant
Blomjous en Van Rijzewijk,de arbeiderskandidaat, om elkaar wederzijds
te steunen, de een voor een positie in de Provinciale Staten en de ander
voor de Tweede Kamer. Dat laatste zou ten koste moeten gaan van het
Tweede Kamerlid Arts. De overeenkomst die Van Rijzewijk heeft geslo-
ten, valt deels verkeerd bij de eigen achterban.
Van Rijzewijkmaakt deel uit van de RK Politieke Studieclub. Katholie-

ke arbeiders hebben zich in deze club georganiseerd om als eenheid bin-
nen de RK Kiesvereeniging een plaats in de politiek te verwerven. Zij sla-
gen erin diverse arbeiderskandidaten in de gemeenteraad te krijgen.
Hun optreden is een teken dat de Tilburgse katholieke arbeiders de te-

genstelling arbeiders versus fabrikanten belangrijker beginnen te vinden
dan katholiek versus socialist. De elite wordt steeds minder gezien als een
die voor hen zorgt.
De betekenis van de RK Politieke Studieclub en daarna Ons Politiek

Recht is vooral de politieke bewustwording onder de katholieke arbei-
ders. Zij hebben daarmee ongewild het fundament gelegd voor het sue-
ces van de SDAP. De grote onderlinge verdeeldheid tussen de verschil-
lende katholieke vertegenwoordigers in de politiek heeft ook bijgedragen
aan het succes van de SDAP bij de verkiezingen.

Hoewel het textielconflict van 1917 niet een politieke kwestie is, moet
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het hier genoemd worden. De eendrachtige samenwerking van neutraal-
georganiseerd en katholiek-georganiseerde textielarbeiders is van groot
belang. De tegenstelling arbeider - elite is voor hen belangrijker dan de
tegenstelling katholiek - socialist. De geestelijkheid tracht in het conflict
de tegenstelling katholiek - socialist te benadrukken.
De Kamerverkiezing van 1918 brengt het eerste grote succes voor de

SDAP. Nu alle volwassen mannen kunnen stemmen, blijkt de grootte van
de SDAP-aanhang in Tilburg.
De vraag voor de politieke elite is, hoe daarop gereageerd kan worden.

Het optreden van Troelstra in november 1918 is 'een geschenk uit de he-
mel'. Op lokaal niveau opereren de socialisten verstandig. Ze laten zich
niet verleiden tot onbezonnen acties. Ze kennen hun positie binnen de 10-
kale machtsverhoudingen. De reactie op de gebeurtenissen in november
1918 komt vooral van de elite. De katholieke textielarbeiders blijken
geen noemenswaardige rol gespeeld te hebben.
De positie van de SDAP op lokaal niveau blijkt niet geleden te hebben

van 'november 1918'. Voor manifestaties rond de verkiezing voor de ge-
meenteraad in 1919 kan ze zonder problemen zalen en terreinen huren.
Het eigen Volksgebouw is te klein voor de groeiende aanhang.

Op de kandidatenlijst van de SDAP staan alleen arbeiders. De Tilburg-
se textielarbeiders kunnen op hun vakgenoten Van Pelt en Van der Zan-
de stemmen. Bij de 'Roomsch Katholieken' staat alleen de wever Olden-
kotte op een verkiesbare plaats. Als hij wordt verkozen, dan zal hij sa-
menwerken met de fabrikanten, die ook op de lijst van de 'Roomsch
Katholieken' staan! De arbeiders van de Werkplaats hebben zowel verte-
genwoordigers op de SDAP-lijst als bij de 'Roomsch Katholieken'. Bij de
SDAP zijn ze ruim vertegenwoordigd. Met deze kennis en al hun opgeda-
ne ervaringen met de elite tijdens conflicten binnen en buiten de politiek
gaan de arb eiders naar de stembus.
De uitslag, zeven zetels voor de SDAP, laat zien dat door een aanzien-

lijke groep arbeiders de SDAP als hun beste belangenbehartiger wordt
geZlen.
De verkiezingsuitslagen in 1918 en 1919 mogen uitgelegd worden als

acceptatie van de buitenstaanders op politiek terrein in de Tilburgse sa-
menleving. Met haar zetels in de gemeenteraad behoort de SDAP voort-
aan tot de gevestigden.
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HOOFDSTUK XI

LEVENSGESCHIEDENIS BARTVANPELT:
AUTOCHTOON, TEXTIELARBEIDER, VAKBONDSMAN EN

SOCIALIST

§ 1. Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is de naam van Bart van Pelt diverse
malen genoemd. Nog niet is gesehreven over zijn aehtergrond en de be-
weegredenen om zieh aan te sluiten bij de buitenstaanders. Weinig is ge-
zegd over zijn opvattingen en de speeifieke positie, die hij heeft inge-
nomen.
Bart van Pelt is niet de eerste Tilburger geweest, die lid wordt van een

neutrale vakorganisatie of van een soeialistisehe politieke partij. Wel de
eerste Tilburger, die op beide terreinen bestuursposten gaat bezetten.
Hij is vooral de figuur geweest, die de brug geslagen heeft tussen de Til-
burgers en de buitenstaanders.
Uitgangspunt voor dit hoofdstuk zijn de vier sehriften, die Bart van

Pelt aan het eind van zijn leven, in 1958, vol schreef met zijn herinnerin-
gen. Onder de titel Herinneringeri uit Brabant van een socialist en oak-
bondsman is het in verkorte vorm in 1981 gepubliceerd.1 Daarnaast
hebben we gebruik gemaakt van korte persoonlijk getinte artikelen, die
hij in de jaren vijftig voor het vakbondsblad De Eendracht sehreef.
Gesprekken zijn gevoerd met personen, die hem van nabij hebben ge-
kend.f Ten tijde van het ontstaan van De Eendracht heeft Bart van Pelt al
diverse herinneringen in bladen vastgelegd. De veelheid van bronnen
maakt het mogelijk om deze belangrijke figuur voor de buitenstaanders
goed te beliehten. We krijgen een idee wat bij een autoehtone textielar-
beider aanspreekt bij de organisaties en denkbeelden van de bui-
tenstaanders. Ook wat het betekent voor de Tilburger Bart van Pelt om
zich bij neutrale en soeialistisehe organisaties aan te sluiten. Zoals bij-

I) Van Pelt. Herinneringen uit Brabant van een socialist en vakbondsman, in laarboek voor
de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1980, 194-225.
2) Met name de gesprekken met zijn dochter mevr. H. de Bont-van Pelt en Joanneke Janssens
zijn belangrijk geweest. Over mijn gesprekken met Joanneke Janssens en zijn levensgeschie-
denis hebben we geschreven: Wagemakers, Een levensgeschiedenis in onderzoek, in Du
Bois-Reymond en Wagemakers, Mondelinge geschiedenis, 115-126.
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voorbeeld in botsing komen met je familie en omgeving. We volgen ook
de vakbondsgeschiedenis van Van Pelt. Hoe hij via Unitas bij de Een-
dracht terecht komt. En zijn onvermoeibare inzet om van De Eendracht
een hechte organisatie te maken.
Verder onderzoeken we zijn opvattingen over het socialisme. Hierbij

speelt vooral de vraag, kan een katholiek socialist zijn? En wat betekent
klassestrijd voor hem. Ook worden enige opmerkingen geplaatst over de
betekenis van zijn lidmaatschap van de SDAP voor de buitenstaanders.
Ten slotte laten we zien dat Bart van Pelt een echte 'Tilburgse socialist' is
aan de hand van zijn keuzes voor lidmaatschappen van commissies van
de gemeenteraad, waarvoor hij in 1919 is gekozen.

§ 2. Sociale achtergrond en sociale controle

Bart van Pelt begint zijn Herinneringen met een typering over de af-
komst van zijn ouders:

"Mijn vader kwam uit een weversfamilie en mijn moeder uit land-
bouwerskringen, zij waren beiden van R.K. huize en waren vrome
mensen'I.f

Het zijn geen fabrieksmensen, de ouders van Bart van Pelt. Zijn vader
komt uit een echte ambachtsfamilie, een Tilburgs weversgeslacht, die al
eeuwen in de buurtschap de Hasselt woont en werkt. In zijn Herinnerin-
gen schrijft Van Pelt, dat bij zijn vader nog thuis geweven werd.? Er wa-

ren vier handgetouwen in huis, wat op een zekere welstand wijst.
Zijn moeder is van boerenafkomst en komt van buiten de stad. Joanne-

ke Janssens, die bij Bart aan huis kwam, viel meteen haar vreemde tong-
val Op.5 Zp j .. -l __~ts tot haar achtste jaar naar school gegaan en kan niet
schri+

~oruari 1889 wordt Norbertus Joannes (Bart) van Pelt als
oudste zoon van Adrianus van Pelt en Helena Abeelen geboren. Na hem
volgen nog twee broers en drie zussen."
In het begin van het huwelijk is zijn vader nog thuiswever en boert."

3) VanPelt,t.a.p., 194.
4) Zie nool 3.
5) Mededeling van Joanneke Janssens op 4 juni 1973.
6) De Eendracht, 30 september 1957.
7) Persoonsgegevens van N.J. van Pelt en van familieleden in dit hoofdstuk zijn ontleend
aan: GAT, bevolkingsregisters 1910·1920.
8) Mededeling van mevr. De Bont-van Pelt op 8 mei 1981.
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Daarna, waarschijnlijk vanaf 1896, werkt hij als baas van de appretuur
bij de firma E. Elias."
Zoals vrijwel elk kind in Tilburg, gaat Bart naar de lagere school bij de

Fraters van Tilburg. Hoe het bij hem thuis aan toeging in zijn jongensja-
ren, tussen zijn zevende en elfde jaar, heeft Bart van Pelt later be-
schreven:

"Mijn vader had een loon van f 8,- per week en daar moesten wij
met z'n allen van in leven zien te blijven. Mijn ouders hadden daar-
om een paar geiten in de stal en als het mogelijk was een varken. Ik
moest daarom met de vacantie zorgen voor het nodige strooisel,
voor dat vee. Verder moest ik in de vacantie zorgen voor het nodige
sprokkelhout voor de a.s. winter, en met mijn moeder op het land
gaan werken" .10

Omstreeks 1902 komt hij voor het eerst in aanraking met het socialisme.
In de stad colporteert elke week een vrouw met de Vrije Socialist. De
jeugd gooit met modder naar haar en jouwt haar uit. Op een vraag van
Bart van Pelt aan de frater van de zondagsschool wat hij daarvan vindt,
antwoordt deze: "dan moet deze vrouw hier maar wegblijven". Voor Van
Pelt is het de aanleiding om de zondagsschool te verlaten: Zijn vader
geeft als enig commentaar: "Je moet het zelf maar weten, maar je behoeft
nooit bij mij aan te komen met dit of dat weet ik niet". Enige tijd koopt hij
van zijn zakcenten de Vrije Socialist van die vrouw.l '
De houding van de vader in dit conflict met zijn zoon laat zien dat er

een zekere ruimte is. Bart mag zelf beslissen, maar de gevolgen moet hij
dan ook alleen dragen!
Op dat moment speelt het socialisme bij de Tilburgse textielarbeiders

geen roL Dat hoort bij de Werkplaats van de spoorwegen. Omstreeks
1904 gaat er iets gebeuren, wat hen weI raakt. De oprichting van Unitas
geeft de textielarbeiders een reeel alternatief voor St. Severus. Unitas
stelt zich actief op in fabriekskwesties en kent geen geestelijk adviseur,
die invloed uitoefent. Vooral de textielarbeiders in de buurt de Hasselt,
spreekt deze opstelling van Unitas erg aan. Als buurtgemeenschap zijn ze
het langst buiten de fabriek gebleven, omdat ze liever hun zelfstandig-
heid als thuiswever willen behouden. Massaal kiest de Hasselt omstreeks

9) Mededeling van Janssens op 4 juni 1973.
10) De Eendracht, 15 september 1951. Omstreeks 1900 zijn er door de beroemde fotograaf
Berssenbrugge diverse foto's gemaakt, waarop de moeder van Bart, tegen de achtergrond van
huis, stal en werktuigen, staat afgebeeld. Deze bevinden zich in het GAT.
") Van Pelt, t.a.p., 195.

271



1905 voor Unitas, die in hun ogen niet aan de leiband loopt van de
geestelijkheid.V Bart van Pelt kiest daar ook voor, wat thuis geen preble-
men geeft.
De situatie wordt anders, wanneer Bart van Pelt omstreeks 1906-1907

lid wordt van De Eendracht en ook socialistische sympathieen gaat krij-
gen. In zijn Herinneringen geeft hij diverse voorbeelden van sterke socia-
le controle door gezin en omgeving. Naar aanleiding van zijn deelname
aan de grote Nationale Meeting van het NVV in juni 1909 in Tilburg,
schrijft hij:

"Ik was ook van de partij en mijn moeder stond op mij te wachten
met tranen in haar ogen. Zij verzocht mij niet met de socialisten
mee te lopen, maar ondanks dat ik veel van mijn moeder hield, wei-
gerde ik daaraan gevolg te geven" .)3

Ook zijn besluit, omstreeks 1910, om een abonnement op Het Volk te ne-
men, leidt tot problemen. Hij vraagt aan zijn vader toestemming, die ant-
woordt dat hij het zelf moet weten. De postbode bezorgt elke dag de
krant. Op een dag legt hij Het Yolk naast een beeldje van Maria met de
woorden "bier ligt de duivel naast Onze Lieve Vrouw". Zijn moeder
huilt. Bart van Pelt moet naar de hoofdbesteller om te regelen dat de
krant in het vervolg zonder commentaar wordt geleverd.l? Een ding is
zeker, door deze opschudding weet voortaan iedereen dat Bart van Pelt
op Het Yolk is geabonneerd. En dat zijn familie er niets tegen doet.
Een ander voorbeeld speelt zich enige jaren later af. Bart van Pelt is

dan 26 jaar en woont nog steeds thuis. Inmiddels heeft hij met enige an-
deren De Eendracht heropgericht en voor deze bond maakt hij voortaan
de maandstaat in orde. Op een nacht, dat hij ermee bezig is, komt zijn
moeder uit bed, pakt de papieren van tafel en scheurt die kapot met de
woorden, "hier met je rotzooi", Hij neemt het zijn moeder niet kwalijk.
Na een paar dagen vertelt hij haar, dat hij dat werk moet doen en dat ze
kan doen wat ze wil, maar hij dat werk niet zal prijsgeven. 15

Behalve thuis, ondervindt hij ook problemen met verkeringen. Zo
wordt een verkering afgebroken met de mededeling van het meisje:
"mijn vader wil niet hebben dat ik met een socialist verkering aan-
knoop" . J 6 Uiteindelijk treedt hij januari 1917 in het huwelijk met Lies

J2) Wagemakers, t.a.p, 121-125.
13) Van Pelt, t.a.p., 199.
J'I) T.a.p .. 199.
15) T.a.p., 201.
16) T.a.p .. 204.
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van Gastel. Op verzoek van zijn aanstaande vrouw trouwen ze ook voor
de kerk.I7 Bart van Pelt en zijn vrouw staan erop dat hun kinderen katho-
liek worden gedoopt en de eerste H. Communie doen.I8 Ze is de dochter
van een spoorwegarbeider! Symbolischer kan het haast niet, voor de
brugfunctie die Bart van Pelt vervult tussen textiel- en spoorwegarbeiders
en tussen katholieken en socialisten.

Tot zover is een beeld geschetst over de sociale achtergrond van Bart
van Pelt en hoe hij met de sociale controle van familie en omgeving om-
gaat. Alvorens zijn maatschappelijk optreden te beschrijven, moet nog
iets gezegd worden over zijn vriendschappen en zijn persoonlijkheid.
Van Pelt was met aileen bevriend met socialisten en neutraal-georgani-

seerden. Deze anecdote over hem is typerend: "Bart van Pelt kon met
een van de directeuren van de AaBe uitstekend opschieten. Deze direc-
teur was op dezelfde dag jarig als Bart van Pelt" .19 Met de raadsleden
Van Oudenhoven en Pius Arts van de 'Roomsch Katholieken' is hij goed
bevriend. De dochter van Bart van Pelt herinnert zich ook, dat in de jaren
twintig de familie Oldenkotte bij hen meermalen op bezoek komt. On-
danks hun verschil in opvatting, kan hij persoonlijk goed met Oldenkotte
opschieten.F?
Een paar uitspraken van mensen, die veel met Van Pelt te maken heb-

ben gehad, geven een idee van zijn persoonlijkheid. Jan Coolen, die om-
streeks 1916 lid werd van De Eendracht en spoedig daarna van de
SDAP, omschreefhem als volgt: "Het was een goeie vent, vooral mense-
lijk goed. Hij stond voor iedereen klaar. Het maakte hem niets uit of je
nou socialist was of katholiek". 21 Een herinnering uit de jaren twintig en
dertig sluit hierbij aan: "Ons huis stond voor iedereen open. Iedereen
hielp mijn vader of men nou socialist was of niet". 22

Joanneke Janssens, jaargenoot en vriend voor het leven: "het was een
echte ronde kerel". 23

Ten slotte zijn dochter: "Waarom vader socialist is geworden, weet ik
niet. Hij kwam uit een heel katholiek gezin. Zijn moeder bad altijd.

17) T.a.p., 204-205.
18) Mededeling van mevr. De Bent-van Pelt op 8 mei 1981.
19) Mededeling van P. van Beers, na 1945 een belangrijk NVV-bestuurder in Tilburg, op 17
mei 1973.
20) Mededeling van mevr. De Bent-van Pelt op 8 mei 1981.
21) Mededeling van J. Coolen op 9 mei 1973.
22) Mededeling van mevr. De Bent-van Pelt op 8 mei 1981.
23) Mededeling van Janssens op 4 juni 1973.
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Eigenlijk is zoiets niet te verklaren. WeI is het zo dat mijn vader absoluut
niet tegen onrechtvaardigheid kon. Daar streed hij tegen" .24

Door zijn sociale achtergrond, persoonlijkheid en manier van optreden
is Bart van Pelt de ideale persoon geweest om de autochtone katholieke
(textiel-)arbeiders aan de buitenstaanders te laten wennen, hen te accep-
teren of zelfs zich bij hen aan te sluiten.

§ 3. Textielarbeider en vakbondsman

"Toen ik mijn Eerste Communie had gedaan was het schoolgaan afge-
lopen en moest ik op een textielfabriek gaan werken". 25 En, zoals ge-
bruikelijk in die tijd, gaat Bart van Pelt naar de fabriek waar zijn vader
werkt, de firma E. Elias.

"Mijn loon was een gulden in de week en daar moest ik voor wer-
ken van des morgens 6 tot des avonds 7 uur, met een schaft van 1
1/2 uur. Om de andere dag moest ik werken tot des nachts 12 uur,
voor overuren werd 3 cent per uur betaald. Ik moest dus 84 uren
per week werken voor f 1,45 per week".26

De firma Elias is niet een 'echte' Tilburgse textielfabriek. De fabrikant is
een jood en afkomstig uit Eindhoven. In 1854 is de fabriek opgericht.
Tot 1895 blijft het een kleine fabriek, daarna wordt er flink uitgebreid.F?
De fabriek staat aan het spoor, dicht bij de Werkplaats van de spoorwe-
gen. Bart van Pelt zal er als wollenstoffenwever werken tussen 1901 en
1915.
Op 16-jarige leeftijd wordt hij lid van Unitas. Niet gewoon lid, maar hij

wordt propagandist en bode van die bond.28 Typerend is zijn aandacht
voor het organiseren. Voor Bart van Pelt is het Hendrik Oldenkotte ge-
weest, die omstreeks 1904, als bestuurder van Unitas beweging bracht
onder de Tilburgse textielarbeiders:

"Wij herinneren ons uit die tijd de avonden vol heftige bewogen-
heid en van hartstochtelijke debatten en op fabrieken werd vee! ge-
sproken over een vakbeweging voor Protestantse en Katholieke tex-
tielarbeiders" .29

24) Mededeling van mevr. De Bent-van Pelt op 8 mei 1981.
25) VanPelt,t.a.p., 194.
26) T.a.p., 194-195.
27) Van Gorp, Tilburg eens de uioistad van Nederland, 120.
28) Van Pelt, t.a.p., 195.
29) De Eendracht, 31 juli 1954.
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Unitas moet voor Bart van Pelt van grote betekenis zijn geweest voor zijn
bewustwording van de betekenis van vakorganisatie.
Op zondag 12 mei 1907 houdt het propagandacomite 'Kardinaal Man-

ning', een onderafdeling van Unitas, een openbare vergadering. Als
spreker treedt op A. Mensink, propagandist van Futura, met het onder-
werp 'Kan een katholiek Socialist zijn?' Hij wijst op een leerstelling van
Marx dat een katholiek geen socialist kan zijn. Een goed socialist behoort
het bestaan van God te loochenen. Van de gelegenheid tot debat wordt
door de propagandist A.F. Muller gebruik gemaakt. Volgens de verslag-
gever van de Nieuwe Tilburgsche Courant is er sprake van "een uitvoerig
en hardnekkig debat hetwelk echter begrijpelijker wijze geen bevredi-
gend resultaat opleverde" .30Voor Bart van Pelt ligt dat anders:

"Op de vergadering werd mij overduidelijk door Muller aange-
toond dat een katholiek socialist kon zijn en ik bedankte nog die-
zelfde avond voor Unitas".31

Het is een beslissende avond voor het verdere leven van Bart van Pelt.
Hij voelt zich aangetrokken tot het socialisme, maar wil geen afstand
doen van het katholicisme. Hier wordt voor hem op overtuigende wijze
aangetoond, dat beiden tegelijk kunnen. Heel zijn verdere leven zal hij
vasthouden aan dat standpunt.
Voor de buitenstaanders is deze stellingname van uitermate groot be-

lang, het maakt de weg vrij voor autochtone katholieke arbeiders om zich
bij hen aan te sluiten.
Spoedig na het debat wordt hij lid van De Eendracht. Het is echter van

korte duur. Twee jaar later moet de afdeling worden opgeheven na het
dramatisch verloop van de staking bij de firma Wed. De Beer en Zonen.
Ook Bart van Pelt zegt zijn lidmaatschap op. Het lijkt erop of hij op dat
moment twijfelt aan zijn eerder genomen beslissing. Zijn vriend Joanne-
ke Janssens komt hem in die tijd vaak tegen in danscafe's en Van Pelt
ontpopt zich als een gezellige drinker. 32 Maar als 1 mei 1910 nadert,
krijgt hij de opwelling om naar het feest toe te gaan:

"Ik was geen lid meer van een vakbond en toch wilde ik naar het
Meifeest. Mijn Moeder had mij verzocht er niet heen te gaan, maar
de drang in mij was zo sterk dat ik de raad vanmijn Moeder niet kon
opvolgen. Dat was het eerste Mei-feest dat ik meemaakte en toen
ik des avonds naar huis ging nam ik het besluit, nooit meer een Mei-

30) Nieuwe Tilburgsche Courant, 15 mei 1907.
31) Van Pelt, t.a.p., 195.
32) Mededelingen van Janssens op 4 juni 1973 en 7 november 1980.
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feest over te slaan, want toen eerst had ik begrepen wat het lied, dat
men zong, betekende: 'Ontwaakt verworpenen der aarde"'.33

Dit Meifeest geeft de definitieve wending in zijn leven. Hij zal zijn ideeen
omzetten in daden.

Bart van Pelt wordt in juni 1912 weer lid van de Iandelijke organisatie
De Eendracht.P" Met enige anderen gaat hij, half in het geheim, propa-
ganda maken. In eerste instantie helpt het niets: "De textielarbeiders wa-
ren te bang om lid te worden, zij waren bevreesd voor ontslag" .35

November 1913 roept Van Pelt, via een ingezonden brief in De Textie-
larbeider, de Tilburgse arbeiders op om lid te worden van De Eendracht:

"Ik, als oud-lid van Unitas, krijg al een paar weken 'De Textielar-
beider' aan huis bezorgd. Zooals hij mij dan vertelde worden in Til-
burg alle weken 'n 100 kranten verspreid om de menschen op de
hoogte te brengen met hetgeen de Bond is en wil. Velen weten dat
nog niet en denken dat de Bond bestaat om de godsdienst te bestrij-
den en de menschen ontevreden te maken. Ik voor mij wist wel be-
ter en zal ook van dezen dag af doen wat in mijn vermogenis om
hier in Tilburg te krijgen een flinke afdeeling van den Alg. Nederl.
Bond van Textielarbeiders 'De Eendracht'''. 36

Wanneer hij in 1914 met enige vrienden en de propagandist Westerhof
van het NVV kans ziet om De Eendracht her op te richten in Tilburg,
wordt hij niet lang daarna ontsiagen bij Elias. Elke textielarbeider waar-
van vermoed wordt dat hij lid van De Eendracht is, wordt in die eerste ja-
ren na de heroprichting ontslagen. Hoe dat in zijn werk gaat, heeft Van
Pelt beschreven. Aan het eind van 1914 staat in het weekblad De Een-
dracht, het blad van de SDAP in Noord-Brabant, een artikel over de
slechte toestanden op de fabriek waar Van Pelt werkt. De firmant komt
met de krant in zijn hand bij hem tussen de getouwen staan. Hij vraagt
hoe het gaat met zijn werk. Van Pelt verzoekt hem even te blijven staan,
dan kan hij het zien! De firmant blijft even kijken en vertrekt zonder iets
te zeggen. Er gebeurt niets. In 1915 gaan in De Textielarbeiderverschil-
lende artikelen over de firma Elias verschijnen. November 1915 is het
raak. Tijdens de middagschaft is Bart van Pelt met drie mede-leden van

33) De Eendracht, 30 april 1955.
34) Mededeling van Van Beers op 17 mei 1973. Hij baseert zich op een lijst met namen en
data van de oudste Eendracht-leden, welke is opgemaakt bij de heroprichting na de bevrijding
van Tilhurg in 1944. Van Pelt had hem toen verteld, dat hij in juni 1912 lid was geworden.
35) Van Pelt, t.a.p., 198.
36) De Textielarbeider, 13 september 1913.
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De Eendracht in de fabriek aan het colporteren met de brochure Een en
ander over de modeme vakbeweging van de NVV-propagandist in Noord-
Brabant 1.Westerhof. Ze moeten met z'n vieren op het kantoor komen. Ze
worden ontslagen. Een reden wordt niet gegeven.37
Bart van Pelt probeert vervolgens bij andere firma's aan de slag te ko-

men. Overal krijgt hij nul op het rekest, zonder opgaven van reden. Het
kan niet liggen aan tekort aan werk, want de vraag naar produkten begint
juist sterk toe te nemen. Uiteindelijk zegt een fabrikant hem onomwon-
den, waarom hij niet wordt aangenomen. De fabrikant vertelt hem dat hij
bij Elias heeft gemformeerd naar de reden van ontslag van Bart van Pelt
en wel omdat hij voorzitter van De Eendracht was. Op zijn beurt vertelt
Van Pelt dat aan hem de reden nooit is verteId, "maar dat noch de firma
waar ik werkte noch hij bij machte waren om mij te doen bedanken voor
de bond, dat zou ik zelf uitmaken". 38
Uiteindelijk lukt het hem om in een ander deel van de stad aan werk te

komen.P? Kennelijk is men alleen in het centrum van de stad op de hoog-
te van de rol van VanPelt in De Eendracht! Bij deze baas blijft hij werken
totdat hij wordt opgeroepen voor militaire dienst. Van 1917 tot 1918 is
hij landstormer.t'' Het betekent niet, dat hij zich niet meer bemoeit met
het reilen en zeilen van de afdeling. In verslagen over Iedenvergaderin-
gen wordt van tijd tot tijd de aanwezigheid van de "thans zich onder de
wapens bevindende oud-voorzitter Van Pelt" gemeId.41
Ook tijdens de uitsluiting van 1917 laat hij van zich horen. In De Tex-

tielarbeider roept hij op tot strijd: "En nu de patroons niet anders willen
dan strijd, strijdt dan kamaraden met alle kracht die in u is". 42 Enige we-
ken later komt hij nog eens op het conflict terug, door te wijzen op de mo-
gelijkheden voor De Eendracht:

De strijd, die nu ontbrand is, moet, als het eenigszins kan, door ons
arbeiders worden gewonnen, en het publiek van Tilburg moet zien,
dat ook hier modern georganiseerde arb eiders bij zijn; dat kunt gij
door kalm, maar fier te strijden tot het uiterste, en ook door de
kroeg te mijden, dan zal het publiek van Tilburg weI andere ge-
dachten krijgen van onze moderne organisatie". 43

37) Van Pelt, t.a.p., 202.
38) T.a.p.,201.
39) T.a.p., 203.
40) T.a.p., 206.
41) De Textieiarbeider, 27 september 1917.
42) De Texiielorbeider, 8 november 1917.
43) De Textielarbeider, 22 november 1917.
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Begin mei 1918 krijgt Bart van Pelt zijn benoeming tot districtsbestuur-
der, betaald propagandist van De Eendracht met als standplaats Til-
burg.44 Reeds op de algemene vergadering van de bond in 1916 had de
afdeling GoirleTilburg het voorstel ingediend om een bezoldigd propa-
gandist voor Noord-Brabant aan te stellen, "het liefst een uit die provin-
cie zelf en in overleg met de betrokken afdeelingen". 45 Het voorstel zal
het niet halen. WeI wordt toegegeven dat het Zuiden "wat stiefmoederlijk
wordt bedeeld" .46 Pas na de snelle groei van de afdeling, tijdens en na
het textielconflict in 1917, besluit het bondsbestuur tot het aanstellen
van een propagandist. Begin maart 1918 wordt Van Pelt voor die functie
benoemd. In overleg met de Brabantse afdelingen is dit besluit genomen.
Probleem is echter dat hij nog in militaire dienst zit.47 Op verzoek krijgt
hij werkverlof en begint op 8 mei met zijn nieuwe functie.48 In de jaren
die volgen, zal hij bij vele persoonlijke problemen en fabriekskwesties
voor de textielarbeiders, Eendracht-lid of niet, klaar staan.

§ 4. Socialist

Zoals reeds beschreven zegt Van Pelt zijn lidmaatschap van Unitas op
en wordt lid van De Eendracht, nadat hij tot de overtuiging is gekomen
dat een katholiek tegelijkertijd socialist kan zijn. Voor hem betekent dat
niet automatisch lid worden van de SOAP. Is hij bang voor repressie? Oat
ligt niet in zijn aard. Eerder lijken kwesties te spelen als hoe anti-katho-
liek en marxistisch is de SOAP? Valt klassestrijd te rijmen met katholi-
cisme? Opmerkelijk is bijvoorbeeld, dat hij in zijn Herinneringen aileen
de namen van 1. van den Brink en H.J. van Vorst noemt, als sprekers op
vergaderingen van de SOAP, waar hij reeds naar toegaat, voordat hij lid
van de SOAP is.49 Beiden waren op dat moment nog priesters, die bin-
nen de SOAP actief waren. Hij zal ongetwijfeld geluisterd hebben naar
hun opvattingen over de verhouding socialisme en katholicisme.
In zijn Herinneringen verhaalt Bart van Pelt veel over zijn botsingen

met de Kerk. Zijn conclusie, die waarschijnlijk veel over hem zelf zegt:
"Niet de rooms-katholieke modern georganiseerde arbeiders Iaten hun

~4) Van Pelt, t.a.p., 206.
~5) De Textielarbeider, 27 april 1916. De Iormulering lijkt te verwijzen naar de problemen
met de 'niet-Brabantse' propagandist Elfers.
46) De Textielarbeider, 25 mei en 22 juni 1916.
~7) De Texuelarbeider, 14 maart 1918.
48) Van Pelt, t.a.p., 206.
49) T.a.p., 204
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godsgeloof in de steek, maar de rooms-katholieke overheid laat deze
mensen in de steek". 50

Van hoe Bart van Pelt tegenover het socialisme staat, krijgen we een
idee door te kijken naar zijn opvattingen over de klassestrijd.
Wanneer hij in 1913 lid wordt van de SDAP, heeft hij nog geen uit-

gesproken socialistische gedachten.P! In het verslag van de Tilhurgsche
Bestuurdersbond van dat jaar roept hij, als secretaris, de leden op zich in
te zetten voor de organisatie, "om daardoor te komen tot een beter, een
rnenswaardig bestaan". 52 Dat verwijst meer naar zijn katholieke waar-
den. In hetzelfde jaar spreekt hij zich wel uit over klassestrijd, maar op
een terughoudende manier: "'De Eendracht' staat op het standpunt van
den klassestrijd, hem, door de werkgevers opgedrongen". 53

Enige jaren later, 2 maart 1916, geeft Bart van Pelt in De Textielarbei-
der een interessante beschouwing over de relatie SDAP-neutrale vakor-
ganisatie-katholieke vakbeweging.P" Omdat hier in meest complete zin
de opvattingen van Bart van Pelt staan geformuleerd, citeren we hieruit:

"nu wil ik de Tilhurgsche en Goirlese textielarbeiders eens aantoo-
nen, dat wij niet de S.D.A.P. zijn en we] merom, wijl bij zeer vele
arbeiders alhier de meening heeft post gevat, dat wij allen socia-
listen zijn. Niets is minder waar dan dat".

Van Pelt komt dan verder met landelijke cijfers van het aantalleden bij
de SDAP en het NVV: 25.000 en 100.000 leden. Ook verwijst hij naar
de Tilhurgse situatie: SDAP 50 leden en De Eendracht 75leden. Er valt,
volgens hem, maar een conclusie uit te trekken: de SDAP valt niet samen
met het NVV. Er is ook een duidelijk verschil: de vakbond beperkt zich
tot de economische toestand in het bedrijf. Op het verwijt dat De Een-
dracht, net als de SDAP, klassestrijd voert, geeft hij het volgende ant-
woord: "Wij aanvaarden en voeren den klassestrijd, maar die is door ons
niet gemaakt maar die wordt ons opgedrongen".
Van Pelt eindigt zijn artikel met de stelling dat er op dit punt ook geen

principieel onderscheid is met de katholieke vakbeweging:

50) Van Pelt, l.a.p., 214. Enige decennia later, na alle broodroof en morele chantage, zal hij
tegen een pastoor zeggen: "Zodra de bisschoppen toestaan dat katholieken die lid zijn van het
NVV en de SOAP de sakramenten ontvangen, zal ik misschien terugkeren tot de kerk", Van
Pelt, l.a.p., 216.
51) Zie voor de datum waarop hij lid is geworden van de SOAP: Van Pelt, t.a.p., 204.
52) Van Pelt, l.a.p., 205.
53) De Teaielarbeider, 23 januari 1913.
54) De volgende citaten zijn ontleend aan: De Textielarbeider, 2 maart 1916.

279



"dat door den geweldigen 66k de katholieke arbeiders meevoeren-
den drang der tijden bij groote loonstrijden de achterhoede van on-
ze (de moderne) vakbeweging vormen, deze katholieke vakbewe-
ging evenzeer de klassestrijd voert, zij het dan ook onbewust en on-
der het etiquet: belangenstrijd".

Tijdens de uitsluiting van 1917 schrijft Bart van Pelt een artikel voor
de Tilburgse textielarbeiders. Het optreden van de fabrikanten bevestigt
zijn opvatting: zij dringen de arbeiders de klassestrijd op.

"Zooals onze leden wel zullen weten, zijn we in Tilburg de organ i-
satie, die den klassestrijd predikt, dit wordt ons tenminste altijd ge-
zegd. Maar wat ziet men nu met eigen oogen? Omdat de textielar-
beidersorganisaties niet naar de pijpen van de patroons willen dan-
sen, smijten ze alle arbeiders op straat. Niemand kan toch zeggen:
dat is nu eens geen klassenstrijd, want hier staan toch aan de eene
kant de patroons en aan de andere kant alle arbeiders, dus ook de
katholieken. Of deze het klassestrijd noemen weet ik niet, maar ook
die zullen hun oogen wei opendoen" .55

Een jaar later gaat Bart van Pelt nog een stap verder. Een artikel over de
geschiedenis van de afdeling Tilburg sluit hij met de volgende woorden
af: "Op voor 'De Eendracht', de organisatie die den klassestrijd aan-
vaardt!"56

Zijn aanvaarding van de klassestrijd betekent niet voor hem, dat zijn
geloof heeft afgedaan. Alleen het terrein, waar het een rol speelt, perkt
hij in: "Wat de geestelijkheid leert inzake den godsdienst, kan ik als ka-
tholiek onderschrijven, maar voor de rest moesten zij de arbeiders laten
handelen, zooals deze zelf meenen, dat het moet". 57

Bart van Pelt heeft waarschijnlijk zijn opvattingen over klassestrijd en
socialisme binnen de vakbeweging ontwikkeld. Zijn lidmaatschap van de
SDAP, vanaf 1913, moet een marginale rol gespeeld hebben. In zijn Her-
inneringen komt hij niet verder dan dat hij een trouw bezoeker is geweest
van alle vergaderingen.P''

Het moet vooral zijn populariteit onder de Tilburgse textielarbeiders
zijn geweest om hem kandidaat te stellen voor de gemeenteraad.

55) De Textielarbeider, 22 november 1917.
56) De Textielarbeider, 9 mei 1918.
57) De Textielarbeider, 14 maar! 1918.
58) Van Pelt, t.a.p., 204.
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Na gekozen te zijn als gemeenteraadslid in 1919, gaat hij in een paar
commissies zitten, die kenmerkend zijn voor zijn persoonlijkheid en rna-
nier van optreden.
Hij neemt zitting in het Armbestuur. "Wij hebben daar veel vrienden

gemaakt onder de leden van het burgerlijk armbestuur. Men heeft daar
vaak van getuigd omdat ik de meest behoudzuchtigen te lijf durfde te
gaan".59 Van Pelt zet zich in om de uitkeringen te verhogen en merkt
daarbij op: "Wij hebben veel steun ontvangen van een lid van de katho-
lieke bond die ook in het bestuur zitting had". 60 Het gaat hier om Olden-
kotte. Voor de vergaderingen overleggen zij samen, wat ze zullen voor-
stellen.P! Kenmerkend voor Bart van Pelt is, dat hij waarde hecht aan
een goede verstandhouding met iemand van de katholieke bond. Zijn lid-
maatschap van de commissie volksconcerten is mogelijk nog kenmerken-
der voor Bart van Pelt. Hij laat zich hier kennen als een echte Tilburger
met liefde voor muziek. Bart van Pelt heeft voor commissies gekozen,
waar hij heel praktische resultaten voor de arbeiders kan behalen.

§ 5. Samenvatting en conclusies

De sociale achtergrond van Bart van Pelt, dat wil zeggen de beroeps-
achtergrond van zijn familie en de buurt waar hij opgroeit, geeft hem het
inzicht dat arbeiders hun eigen belangen moeten behartigen. Voor zijn
familie en de omgeving gaat hij weI een stap te ver, wanneer hij dat wenst
te realiseren binnen een neutrale vakorganisatie en een socialistische po-
litieke partij. Volgens Bart van Pelt valt zijn optreden binnen het katho-
liek geloof te rechtvaardigen. Niet hij, maar de geestelijkheid plaatst hem
buiten de kerkgemeenschap.
Door zijn ervaringen weet Bart van Pelt wat het betekent voor een au-

tochtone Tilburger om zich aan te sluiten bij de buitenstaanders. Hij
heeft er begrip voor, dat de arbeiders er vaak in eerste instantie niet ge-
makkelijk voor uitkomen. Mensen die hun lidmaatschap onder druk op-
zeggen, veroordeelt hij niet. Wel de onderdrukkers.
De ervaringen van Bart van Pelt als Unitas-rnan omstreeks 1905 en als

Eendracht-lid tijdens de staking bij Wed. De Beer en Zonen in 1908
moeten hem veel geleerd hebben over de machtsverhoudingen in Til-
burg en in het bijzonder in de textiel. Zeker de eerste jaren na de hero-

59) T.a.p.• 209.
60) Idem.
61) Mededeling van K. Andriesse op 13 juni 1973.
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prichting van De Eendracht moet hem dat geholpen hebben bij zijn op-
treden. Van Pelt weet dat De Eendracht nooit alleen in een fabrieks-
kwestie moet opereren op straffe van het teloor gaan van de afdeling.
Overigens past een dergelijke voorzichtige benadering bij zijn karakter.
Hij zoekt de strijd niet op, maar aanvaardt ze als ze zich voordoet. Mede
door zijn voorzichtig optreden ziet De Eendracht dit maal kans om zich
blijvend in Tilburg te vestigen.
Vastgesteld kan worden dat Van Pelt vooral vakbondsman is geweest.
Het succes van de SDAP bij de verkiezingen voor de gemeenteraad in

1919 is voor een deel te danken aan de kandidaatstelling van Bart van
Pelt. Voor de Tilburgse textielarbeider stond een man van hen op de lijst.
Van Pelt heeft de SDAP een Tilburgs gezicht gegeven.
Door zijn optreden voor zowel de SDAP als De Eendracht hebben deze

organisaties voor de Tilburgers een meer herkenbaar gezicht gekregen.
Hierdoor wordt de acceptatie, passief steunen of zelfs lid worden van een
organisatie verwant aan de buitenstaanders een reele mogelijkheid. Het
gevestigd raken van de buitenstaanders is, met name na 1912, sterk
bemvloed door Bart van Pelt.
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HOOFDSTUK XII

NABESCHOUWING
VANBUITENSTAANDERS NAAR GEVESTIGDEN

§ 1. Inleiding

De voorgaande hoofdstukken zijn beschrijvend en analyserend van ka-
rakter. Per hoofdstuk zijn conclusies getrokken. Het is nu mogelijk de
stof in haar geheel te overzien en te relateren aan de uitgangspunten van
hoofdstuk I.
In deze nabeschouwing wordt de betekenis van de ontwikkelingen per

beroepsgroep beschreven. De indeling per periode wordt gevolgd bij het
onderzoek naar de machtsbronnen, die de buitenstaanders verwerven.
Tevens worden uitspraken gedaan over de verschuiving van de machts-
balans ten nadele van de gevestigde groepen. Eenzelfde aanpak zal ge-
volgd worden met betrekking tot de ontwikkelingen in de politiek.
Dit hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies over het gevestigd raken

van de buitenstaanders.

§ 2. Arbeiders van de Werkplaats

In 1888 stonden de arbeiders van de Werkplaats buiten de Tilburgse
samenleving. De Werkplaats maakte een ontwikkeling door, die los stond
van de specifieke lokale verhoudingen en gebeurtenissen. De arbeids-
voorwaarden en de omvang van de Werkplaats werden buiten Tilburg
bepaald. De opeenvolgende ingenieur-chefs waren van buiten Tilburg af-
komstig en maakten in geen enkele periode deel uit van het lokale
bestuur.
Deze positie van de Werkplaats geeft de arbeiders ruimte zich te vere-

nigen. In 1891 wordt een afdeling van Steeds Voorwaarts opgericht. Op
dat moment heerst er onrust bij de Staatsspoorwegen. Er verschijnt een
'Grievencahier', waarin vele misstanden worden beschreven. Tegen de-
ze achtergrond moet de oprichting van de afdeling gezien worden. Steeds
Voorwaarts is socialistisch van karakter. Vermoedelijk zijn in de afdeling
dezelfde personen op de voorgrond getreden als bij de afdeling van
SDB/Socialistenbond.
Binnen de Werkplaats stelt Steeds Voorwaarts kandidaten voor diverse

commissies zoals het Zieken- en Ondersteuningsfonds. Meestal worden
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zij gekozen. De in 1894 opgerichte afdeling van de anti-Sociaal-Demo-
cratische vereeniging Recht en Plicht speelt geen rol van betekenis.
In 1897 worden de leden van Steeds Voorwaarts gedwongen om na te

denken over hoe ze in het vervolg willen optreden. In dat jaar wordt na-
melijk op nationaal niveau Steeds Voorwaarts opgeheven. In Tilburg
wordt dan de cooperatieve verbruikers- en productievereeniging Ons Be-
lang opgericht. Het is een eerste poging om zich opener op te stellen. In
Ons Belang verenigen zich oud-leden van Steeds Voorwaarts, ambtena-
ren en arbeiders van de Werkplaats en stationspersoneel, die zich neu-
traal willen organiseren. Deze vereniging is de wegbereider geweest voor
de oprichting van een afdeling van de Nederlandsche Vereeniging van
Spoor- en Tramwegpersoneel (NY) in 1900. Formeel heeft de NV een
neutraal karakter, maar in Tilburg wordt ze vooralsnog gedomineerd
door socialisten. Tot 1903 blijft dit gehandhaafd en is een goede verhou-
ding met de SDAP belangrijker dan het versterken van het neutrale ka-
rakter om de aantrekkingskracht onder Tilburgse en Brabantse arbeiders
van de Werkplaats te vergroten.
In deze eerste periode is de eenheid bij Steeds Voorwaarts groter dan

bij Recht en Plicht. AIleen al het gegeven, dat de laatste vereniging in een
jaar tijd vier presidenten verslijt, zegt iets van het instabiele karakter.
Ook een vergelijking van de bekwaamheden van de leiders van de

respectievelijke organisaties valt in het voordeel van Steeds Voorwaarts
uit. Uit de verkiezingsuitslagen voor het Zieken- en Ondersteuningsfonds
blijkt, dat de arb eiders van de Werkplaats een groot vertrouwen hebben
in de persoonlijkheden van Gerdingh en Horsman. De organisatorische
kwaliteiten van de laatste zijn in hoofdstuk V uitvoerig beschreven. Van
de kant van Recht en Plicht vernemen we niets bijzonders van haar lei-
ders.
Wat betreft de beschikking over een lokaal en mogelijkheden tot be-

richtgeving stond Recht en Plicht er beter voor dan Steeds Voorwaarts.
Soms had ze tijdelijk een lokaal, terwijl dat voor Recht en Plicht geen en-
kel probleem was. De Nieuwe Tilburgsche Courant besteedde veel aan-
dacht aan Recht en Plicht, in mindere mate kon Steeds Voorwaarts op
Recht voor Allen rekenen. Voor het verenigen van arbeiders op een loka-
tie, de Werkplaats, lijken deze machtsbronnen, eigen ruimte en krant,
niet zo belangrijk.

In de tweede periode van ons onderzoek, 1903-1912, staan de con-
frontaties centraal. Voor de Werkplaats betreft het de spoorwegstakingen
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van 1903. Daarnaast speelt de interne verdeeldheid bij de afdeling van
de NV een rol.
Het verloop van de spoorwegstakingen, waar in het Cornite van Ver-

weer de NV samenwerkt met de SDAP, werkt negatief uit voor de wer-
vingskracht van de NV onder de arbeiders van de Werkplaats met Bra-
bantse of Tilburgse achtergrond. Intern is er verschil van mening tussen
Horsman en andere leden van de afdeling over het wel of niet staken op
de Werkplaats.
Door deze verwikkelingen krijgt het net opgerichte S1. Raphael een

goede kans om leden te werven. Hoewel de NV zich in de loop van de vol-
gende jaren herstelt, is ze voorgoed de monopoliepositie op de Werk-
plaats kwijt. Omstreeks 1906 zijn de NV en S1.Raphael ongeveer gelijk-
waardige partners. Ze gaan samenwerken met betrekking tot belangen-
behartiging. De NV krijgt, door zich te richten op zuiver economische
belangenbehartiging, voor de buitenwacht een neutraal karakter. Daar-
door neemt haar populariteit toe. Vanaf 1906 ontwikkelt zich echter een
conflict rond de voorzitter van de afdeling. Door medebestuurders wordt
hem eigengereid en onbeschoft gedrag verweten. De aanbevelingen van
de landelijke bestuurders van de SDAP en de NV om zich als bestuurder
op lokaal niveau terug te trekken, wordt door hem niet opgevolgd. Uitein-
delijk stapt hij zowel uit de NY als de SDAP op. Met hem zeggen vele le-
den van de NY op. Daarentegen is bij S1. Raphael sprake van een stabiele
afdeling. Ze presenteert zich als een serieuze vakorganisatie, die opkomt
voor de materiele belangen van haar leden. De geestelijke adviseur
treedt niet op de voorgrond. S1.Raphael wordt de grootste vakorganisatie
op de Werkplaats.
Wat betreft de beschikking over vergaderruimte en toegang tot de pers

is er tussen beide vakorganisaties geen verschil. De NV kan vergaderen
in het Volksgebouw en in deze periode zijn er verschillende kranten en
een bondsorgaan waarin ze kan publiceren. S1. Raphael kan in diverse
lokalen terecht, de lokale pers neemt berichten op en ze beschikt ook
over een bondsorgaan.
Problematisch voor de NV is het noodgedwongen vertrek van haar

voorzitter Horsman. Een tijdlang is de afdeling stuurloos. Dan wordt Mi-
chielsen voorzitter. Hij bezit niet de kwaliteiten om eenheid te kweken,
laat staan versterken. Door zichzelf zo te profileren veroorzaakt hij juist
tweedracht. Bij S1. Raphael zijn er met de leiders geen problemen. De
eerste voorzitter, W. Diddens, is een echte verenigingsman. Daarna
neemt F. Smulders het over. Onder zijn leiding zal St. Raphael gaan
groeien. De persoonlijkheid en de bekwaamheden van een leider blijken
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zeer beslissend te zijn voor de positie, die een organisatie kan innemen.
Tijdens de spoorwegstakingen van 1903 kan de verhouding tussen de

NV en de afdeling als eenrichtingsverkeer getypeerd worden. Het uitroe-
pen van de werkstaking gebeurt zonder enig overleg. Zelfs als hoofd-
bestuurslid blijkt Horsman niet aan de besluitvorming daarover deelge-
nomen te hebben. Bovendien is er een zwakke landelijke organisatie en
een slechte communicatie tussen het organiserend comite in Amsterdam
en de lokale organisatie. Jaren later als het hoofdbestuur van de NV (met
anderen) tracht het conflict in de afdeling met Michielsen op te lossen, zal
ze daar niet in slagen. De NV is geen steun voor de afdeling.

De laatste periode, 1912-1919, wordt ingezet met een conflict, nu tus-
sen de afdeling en de nationale organisatie. In 1912 wordt op het con-
gres van de NV het besluit genomen, dat op vertrouwensposten SDAP-
gezinde bestuurders dienen te zitten. In feite is de motie bedoeld om
Sneevliet en andere SDP-gezinde bestuurders uit hun functies te zetten.
Voor de afdeling Tilburg wordt het neutrale karakter van de NV aange-
tast. Ze voert felle oppositie tegen de motie. Ze besluit zich af te scheiden.
Voor de afdeling Tilburg was het neutrale karakter van levensbelang, wil-
de ze onder de arbeiders van de Werkplaats leden blijven behouden, laat
staan werven.
Voor de geestelijkheid en katholieke vakbondsbestuurders is dat

besluit de gelegenheid om te wijzen op het feitelijk socialistische karakter
van de NV en dat haar neutraliteit niets voorstelt.
Na enige tijd komt een verzoening tot stand en zal de afdeling weer bij

de NV aansluiten. De wijzewaarop de afdeling zich in deze kwestie heeft
opgesteld, laat zien dat ze gekozen heeft voor acceptatie binnen de Til-
burgse verhoudingen. Dat wil zeggen dat congresbesluiten het werven
van leden en de acceptatie door de omgeving niet negatief mogen hem-
vloeden. Door de gekozen houding blijft de afdelin.g een rol spelen in de
belangenbehartiging van haar leden en behoudt een redelijke populari-
teit op de Werkplaats, die verder gaat dan haar leden. Het is niet ondenk-
baar dat als ze zich anders in deze kwestie had opgesteld, haar positie ge-
heel was kwijtgeraakt aan St. Raphael.
Het conflict met de NV leidt tot de verdeeldheid binnen de afdeling.

Het hoofdbestuur van de NVversterkt dat door in Tilburg vergaderingen
te beleggen. Nadat het conflict is bijgelegd komt er eindelijk rust in de af-
deling. Oud-Ieden sluiten zich weer aan. De eenheid is hersteld. De afde-
ling van St. Raphael functioneert goed. Er zijn geen interne problemen of
kwesties met de landelijke organisatie.
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Beide vakorganisaties hebben de beschikking over vergaderruimte en
kunnen in hun periodieken verslag doen van vergaderingen en behaalde
resultaten.
Zowel de NV als St. Raphael hebben met hun voorzitters, Van der

Veen en Smulders, bekwame bestuurders.
Over de relatie tussen de NV en de afdeling is al het een en ander ge-

zegd. In de besluitvorming op landelijk niveau wordt geen rekening ge-
houden met de consequenties op lokaal niveau. Het tijdelijk afscheiden
van de NV-afdeling geeft aan, dat voor de afdeling het goed kunnen ope-
reren op lokaal niveau belangrijker wordt gevonden dan de relatie met de
landelijke organisatie.

§ 3. Tilburgse textielarbeiders

De textielindustrie was stevig verankerd in de Tilburgse samenleving.
De fabrikanten speelden ook in het openbare leven een belangrijke ro1.
De sociale controle, zowel op als buiten de fabriek, maakt het voor de ar-
beiders moeilijk zich zelfstandig te organiseren.

In de eerste helft van de periode 1888-1903, ongeveer tot 1894, be-
vindt de textielindustrie zich in een crisis. Door de problemen in de land-
bouw is de binnenlandse vraag sterk verminderd. Daarna zet zich een
herstel in, die loopt tot 1900. In die economisch gunstige situatie hebben
we diverse initiatieven gezien om de arbeiders te verenigen.
In 1897 vindt de eerste poging plaats om de textielarbeiders in Tilburg

op niet-katholieke grondslag te organiseren. De oproep komt van de Al-
gemeene Wevers- en Spinnersbond (ANWS),waarbij zowel socialistische
als neutrale vakorganisaties zijn aangesloten. Tijdens de eerste vergade-
ring wordt het neutrale karakter benadrukt. Het lukt de ANWS een afde-
ling op te richten. Drie zaken vallen op. De bond verenigt weyers en spin-
ners in een organisatie. Dat is niet eerder gebeurd in Tilburg. Van katho-
lieke zijde zijn er twee vakorganisaties opgericht. Ondanks het neutrale
karakter blijken de sprekers op de bijeenkomsten bekend te staan als so-
cialist. Waarschuwingen van de geestelijkheid aan de arbeiders dat het
hier gaat om een zogenaamde neutrale bond bestuurd door socialisten en
doortrokken van een socialistische geest, zijn reeel te noemen. Verder is
het begrijpelijk dat we bij de oprichting of het verdere verloop van de
ANWS-afdeling geen arbeiders van de Werkplaats tegenkomen. Ze zijn
niet gemteresseerd in de Tilburgse textielarbeiders. Het zijn twee ver-
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schillende beroepsgroepen zowel in scholing als in werkomstandighe-
den. De afdeling van de A WS bestaat slechts een korte tijd.
In 1902 tonen de buitenstaanders voor het eerst solidariteit met de tex-

tielarbeiders, Zij nemen deel aan het 'Cornite voor Enschede' om staken-
de textielarbeiders te steunen. Een lid van het Cornite, de wever Her-
smis, leert zo de buitenstaanders kennen. Het resulteert enige jaren later
in een lidmaatschap van de SDAP. Hij behoort tot de eerste autochtone
textielarbeiders, die SDAP-er worden.
Cezien de korte tijd van haar bestaan kan weinig over de ANWS ge-

zegd worden. Ze is nauwelijks tot een eenheid kunnen groeien. Door de
oprichtingsperikelen bij de katholieke vakorganisaties is daar eveneens
weinig eenheid te bespeuren. In de volgende jaren behalen ze geen resul-
taten, dat bevordert de eenheid ook niet. De fabrikanten, die liever hun
zaken zelf regelen, beseffen dat het tijd wordt zich te verenigen. Zij rich-
ten de Fabrikantenbond op. Het is een hechte organisatie. In 1900 is er
een eerste inbreuk op de eenheid. Twee belangrijke fabrikanten verlaten
de bond, omdat ze geen zeggenschap van anderen wensen over het stop
zetten van het werk op hun fabriek (de zogenaamde uitsluiting).
Voor de mogelijkheden van de afdeling van de ANWS is de beschik-

king van een lokaal van groot belang. Tijdelijk kunnen ze tereeht in een
zaaltje, waar ook de Socialistenbond vergadert. Dat lokaal gaat eehter
weer verloren. Voor de katholieke vakorganisaties is het houden van ver-
gaderingen geen probleem. Wat betreft de pel'S zijn de leden van ANWS
vooral aangewezen op Recht voor A lien. Dat moet ze afgeschrokken heb-
ben, want het plaatst ze meteen binnen de socialistische kring. De Nieu-
we Tilburgsche Courant schrijft uitgebreid over St. Severus en St. Paulus
en stimuleert het lidmaatschap.
De afdeling van de ANWS wordt door de landelijke organisatie on-

dersteund door het sturen van sprekers. Dat zijn vooral bestuurders van
het NAS, die geen enkel verstand hebben van textiel. Voor de Tilburgse
textielarbeiders moeten deze sprekers weinig inspirerend zijn geweest.

Na de spoorwegstakingen van 1903 gaan de buitenstaanders zich ac-
tiever opstellen naar de omgeving. Zo staat bijvoorbeeld de een-meivie-
ring van 1904 in het teken van het arbeidsconflict bij een textielfabriek in
het naburige dorp Coirle. In een demonstratieve optocht gaan ze er naar
toe. Mede door deze aetie lukt het (weer) om een afdeling van een neutra-
le textielbond op te zetten. Er is ruimte voor een neutrale vakorganisatie,
omdat de katholieke vakorganisaties, St. Severus en St. Paulus, er niet in
geslaagd zijn aan belangenbehartiging te doen.
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Toch gaat De Eendracht in 1905 weer verloren. De reden is de aanwe-
zigheid van een alternatief voor de Tilburgers: Unitas. Het is een inter-
confessionele vakorganisatie, die gezien de geloofs-samenstelling van de
Tilburgse bevolking feitelijk een katholieke signatuur draagt. Met St. Se-
verus is er in Tilburg al een katholieke bond. Er is echter een groot ver-
schil tussen Unitas en St. Severus: bij Unitas bepalen de leden autonoom
het beleid en bij St. Severus dient men zich te schikken naar de ideeen
van de lokale geestelijkheid. Door zich aan te sluiten bij Unitas, loopt de
katholieke arbeider minder uit de pas dan als Eendracht-lid. Door haar
opstelling en grote aanhang kan Unitas resultaten behalen. Unitas wordt
binnen een jaar de belangrijkste vakorganisatie voor textielarbeiders. De
verklaring van het episcopaat in het voorjaar van 1906, waarin wordt
gesteld dat katholieke arbeiders zich op katholieke grondslag dienen te
organiseren, is het begin van de teruggang.
De verklaring van het episcopaat geeft een nieuwe kans om een afde-

ling van De Eendracht op te zetten, de toekomst van Unitas is immers on-
zeker geworden. In 1907 wordt een afdeling opgericht, die in 1909 weer
verloren zal gaan. Het wel en wee van de afdeling in 1908 en 1909 wordt
in belangrijke mate bepaald door de aanwezigheid van de propagandist
J.H. Elfers.
Over de mate van eenheid bij De Eendracht in deze periode kunnen

twee uitspraken gedaan worden. De eerste keer dat er sprake is van een
afdeling, is er vermoedelijk nauwelijks eenheid. Binnen het jaar is De
Eendracht verdwenen. In 1906 wordt een afdeling van De Eendracht
heropgericht. Ondanks de spanningen tijdens het conflict bij Wed. De
Beer en Zonen blijft de eenheid bewaard. Tegen het machtsgebruik van
de Fabrikantenbond is ze echter uiteindelijk niet bestand.
In de opbouw en haar strijd is de afdeling ondersteund door de lande-

lijke organisatie. De Eendracht heeft financiele middelen beschikbaar
gesteld om in Tilburg een propagandist te stationeren. Hij is erg actief
voor de afdeling.
Elfers is echter te voortvarend. Zonder enig overleg bepaalt hij bijvoor-

beeld, dat de vergaderingen van De Eendracht in het Volksgebouw ge-
houden moeten worden. Hiervan moeten de Tilburgse textielarbeiders
geschrokken zijn, voor hen is die plaats een socialistisch bolwerk. Die
verandering was niet per se nodig. In die tijd kon men wel een lokaaltje
bemachtigen.
Het grootste probleem is, dat de afdeling c.q. Elfers de lokale machts-

verhoudingen verkeerd schat. Hij roept een staking bij Wed. De Beer en
Zonen uit, waar weliswaar veelleden van De Eendracht werken, maar
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verkijkt zich op de steun van Unitas en St. Severus. Dat is vragen om
moeilijkheden! Elfers wil met de fabrikant onderhandelen, maar deze
weigert hem categorisch te ontvangen. Achter de fabrikant staat de Fa-
brikantenbond, zij wensen De Eendracht niet als belangenbehartiger te
erkennen. Dat beseft Elfers te laat. St. Severus buigt voor de macht van
de Fabrikantenbond. Unitas slikt haar standpunt niet in, maar zet de
strijd niet verder voort. De Eendracht had de minste kijk op de verhou-
dingen en de afdeling moet in 1909 worden opgeheven.

De volgende jaren blijft het rustig binnen de textielindustrie. Vanaf de
tweede helft van 1912 begint de bedrijvigheid toe te nemen. Er moet
overgewerkt worden. Er komen loonkwesties. De 'Europeesche Oorlog'
(later bekend als de Eerste Wereldoorlog) breekt uit, de Tilburgse textiel
gaat op volle toeren draaien voor de vele legerorders en de binnenlandse
markt. De behoefte aan belangenbehartiging neemt toe. Tegen deze ach-
tergrond moet de heroprichting en daarna de snelle groei van De Een-
dracht gezien worden. De eerste leden komen van de fabrieken die in de
buurt van de Werkplaats liggen. De weyers zijn de belangrijkste groep en
het zijn deels vroegere 1edenvan De Eendracht en oud-Unitas1eden. Om-
streeks 1916-1917 zal de aanhang zich verbreden.
Diverse gegevens over De Eendracht-Ieden in deze periode leveren te-

samen dit profiel op: het behartigen van hun sociaal-econornische belan-
gen is het be1angrijkst; de behartiging kan alleen door eigen mensen ge-
beuren, ze wensen geen geestelijke adviseur; de r01van de Kerk moet
zich beperken tot het religieuze terrein; de SDAP wordt veela1 passief
gesteund (door erop te stemmen), omdat ze opkomt voor de belangen van
de arbeiders.
In hoeverre De Eendracht-1eden in deze periode kunnen optreden is

sterk afhankelijk van de ruimte, die de Fabrikantenbond toe1aat. Indien
zij geen hechte eenheid vormen, kunnen De Eendracht en de andere va-
korganisaties elke belangenbehartiging vergeten. Wanneer in 1913 en
volgende jaren allerlei spontane acties uitbreken, raakt de Fabrikanten-
bond intern verdee1d over de beste aanpak bij kwesties. Dat neemt toe als
De Eendracht en St. Severus gezamenlijk eisen gaan formuleren. Uitein-
delijk wordt de voorzitter teveel toegeeflijkheid aan de vakorganisaties
verweten en moet hij aftreden. De Fabrikantenbond moet zich weer als
eenheid presenteren en zich harder opstellen, wil hij zijn machtspositie
met verder zien verminderen. In 1917 komt het tot een uitbarsting. De
Eendracht en St. Severus roepen gezamenlijk een staking uit. Dat gaat de
Fabrikantenbond te ver. AIle textielarbeiders worden uitgesloten van
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werk en nu moet maar eens bepaald worden wie in Tilburg de baas is!
Ondanks de kwesties die een rol spelen zoals de neutraliteit van de Fabri-
kantenbond en de opvattingen van de geestelijkheid, blijft de eenheid
tussen De Eendracht en St. Severus bewaard. De eenheid bij de Fabri-
kantenbond staat onder sterke druk. Het resultaat van de strijd is, dat de
Fabrikantenbond de macht moet delen met de vakorganisaties. Vooral
na 'november 1918' zal de druk van de geestelijkheid op de individuele
leden van De Eendracht zo groot worden, dat de afdeling niet de eenheid
kan bewaren. Er treden geen interne conflicten op, maar leden ver-
trekken.
Ret succesvol opereren van De Eendracht is vooral te danken geweest

aan het sterke tactische optreden ten opzichte van aile partijen. Ze heeft
lessen getrokken uit de verloren staking bij Wed. De Beer en Zonen. De
bestuurders van De Eendracht, autochtone textielarbeiders, kennen de
lokale machtsverhoudingen. Ze treden nooit aileen op. Ongevraagd slui-
ten ze zich aan bij opvattingen van de geestelijkheid. Ze laten geen wig
drijven tussen St. Severus en zichzelf.
Ret succes van De Eendracht is ook te danken aan de persoonlijkheid

en organisatorische kwaliteiten van Bart van Pelt. Hij bouwt de organisa-
tie op. Hij werft de leden, een voor een. Hij zoekt niet de strijd om de
strijd. Eenrnaal het conflict begonnen, maant hij de arbeiders zich gedi-
sciplineerd te gedragen.
De afdeling wordt in haar optreden niet belemmerd door de landelijke

organisatie. De voorzitter, Bevers, ondersteunt de afdeling. Hij weet de
eisen tijdens het conflict in haalbare voorsteilen om te zetten. De landelij-
ke organisatie benoemt Bart van Pelt als propagandist in Tilburg. Van de
ervaring met Elfers heeft men ook geleerd.
De Eendracht scoort op bovengenoemde factoren relatief beter dan St.

Severus. En Unitas speelt gelukkig voor De Eendracht geen rol meer. Pas
na 'november 1918' als St. Severus, de Fahrikantenhond en de geeste-
lijkheid een monsterverhond sluiten, zal De Eendracht terrein verliezen.
Maar ze is een hechte organisatie met sterke leiders geworden, die nooit
meer teniet gedaan kan worden.

§ 4. Socialistische arbeiders in de politiek

De eerste maal dat arheiders van de Werkplaats zich verenigen, is om
kies- en stemrecht te krijgen. Zij richten daartoe in 1888 een afdeling van
de Nederlandsche Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht (NBAKS)op.
Aileen de namen van twee hoofdfiguren, heiden van de Werkplaats, zijn
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bekend: G. Gerdingh, later actief bij de socialisten en J. Platte, later ac-
tief bij het oprichten van diverse katholieke vakorganisaties. In 1888
streven zij nog samen naar een brede beweging, waar arbeiders, onaf-
hankelijk van geloof of ideologie, terecht kunnen. Dat streven wordt snel
teniet gedaan door de lokale pers, die de NBAKS een socialistisch etiket
opplakt. Deze sociale beweging valt uiteen.
Een rol in het mislukken van de NBAKS in Tilburg spelen ook de poli-

tieke verhoudingen. De samenstelling van de gemeenteraad van 1891
laat zien, dat op dat moment de politieke elite grotendeels gevormd wordt
door de textielfabrikanten (zie tabel29). Het zou van groter realisme ge-
tuigd hebben als er eerst een actie was opgezet om de vrije beroepen en
de kleine middenstand een plaats te geven in de politieke arena. Zeker
voor Tilburg was de oproep om arbeiders stem- en kiesrecht te geven een
stap te ver.
In 1894 wordt een afdeling van de SDB opgericht. Voorzover bekend

bestaat in de eerste jaren de SDB/Socialistenbond voornamelijk uit arbei-
ders van de Werkplaats, het grootste deel is nederlands hervormd en
meestal komen ze van buiten de provincie (zie tabel 12). De socialisten
mengen zich niet in de lokale politiek. De contacten op nationaal niveau
zijn belangrijker dan die op lokaal niveau. In de persoon van Horsman
spelen ze een belangrijke rol in de landelijke ontwikkelingen van de Soci-
alistenbond. De Tilburgse socialisten blijven tot het einde van deze partij
lid, hoewel deze steeds verder geiscleerd raakt en geen enkele wervings-
kracht meer uitoefent.
De interne sociale cohesie en de sterke verwevenheid met de landelijke

organisaties heeft juist belemmerend gewerkt bij een orientatie op de Til-
burgse samenleving. De machtsbronnen die het gevestigd raken van de
buitenstaanders hadden moeten bevorderen, bleken juist de bui-
tenstaanders-positie te versterken. Indien ze in de lokale politiek actief
hadden willen zijn, waren ze gestoten op een hechte elite. De textielfabri-
kanten zijn ook dominant in de lokale politiek. De geestelijkheid on-
dersteunt hun positie. Verder maakte het beperkte kiesrecht de kans op
verkiezing van een arbeiderskandidaat nihil. In vergelijking met andere
arbeiders vertonen de socialisten wel meer eenheid. In 1897 en 1901
rich ten katholieke arbeiders katholieke kiesverenigingen op, die na korte
tijd verloren gaan. De politieke elite verenigt zich in 1897 in de RK Kies-
vereeniging.
Een groot probleem voor de socialisten is het vinden van vergader-

ruimte. Soms lukt het voor korte tijd een lokaal te bemachtigen. Aan het
einde van 1901 betrekken ze het eigen Volksgebouw. De in 1900 opge-
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richte afdeling van de SDAP kan daarvan profiteren. Via Recht voor Allen
en De Fakkel hebben de socialisten ook de kans gehad om hun ideeen te
verspreiden. De katholieke kiesverenigingen kunnen overal vergaderen.
De Tilburgsche Courant en de Nieuwe Tilburgsche Courant maken versla-
gen van de bijeenkomsten.

De spoorwegstakingen van 1903 hebben een sterke invloed gehad op
de ontwikkelingen binnen de SDAP-afdeling. Het ledental valt terug en
enige bestuursleden moeten door hun rol tijdens de stakingen Tilburg
verlaten. Dat alles heeft tot gevolg dat er een andere afdeling ontstaat. De
bestuurszetels worden niet meer automatisch door arbeiders van de
Werkplaats bezel. Een aantal oud-Socialistenbonders verlaat de afde-
ling. In 1905 doet de afdeling voor het eerst mee aan de verkiezingen
voor de gemeenteraad. Tijdens het verblijf van de propagandisten Muller
en Elfers nemen de activiteiten van de afdeling toe.

Kortorn, na 1903, gaat de SDAP-afdeling Tilburg op zoek naar accep-
tatie binnen de Tilburgse samenleving. Het aantalleden groeit en de sa-
menstelling van het ledenbestand laat een gevarieerder beeld zien. Een
indicatie voor deze gewijzigde opstelling geeft de vergelijking van de ach-
tergronden van de bekende socialisten uit 1895 en die van SDAP-ers van
ledenlijsten uit 1905, 1908 en 1912.

We zien in tabel 26 dat de arbeiders van de Werkplaats zowel in de
SDB (1895) als daarna in de SDAP een belangrijke rol spelen. Toch
neemt hun invloed af, omdat vooral na 1905 de SDAP ook mensen uit
andere beroepsgroepen aantrekt. In 1908 weet ze ook een doorbraak te

Tabel26: lndeling socialisten naar beroeplwerkkring 1895·1912

Jaar Werk- Ambte- Arbeider Div. Geen Onbe- Totaal
plaats naar alg. textiel beroep bekend

1895 7 * 1 * 4 * * 12

1905 9 1 2 1 * 6 * 19

1908 24 4 4 5 3 3 2 45

1912 16 2 4 * * * 1 23

Bron: Samengesteld uit tabellen 12, 16, 17,22
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Tabe127: /ndeling socialisten. naar het kerkgenootschap 1895-1912

Jaar NH Rem. RK Geen Onbekend TotaaJ

1895 8 * 2 * 2 12

1905 5 * 13 1 * 19

1908 14 21 4 5 45

1912 8 * 7 5 3 23

Bron: Samengesteld uit tabellen 12,16,17,22

Tabe128: /ndeling socialisten naar geboorteplaats 1895-1912

Jaar Tilburg Noord- Neder- Onbekend Totaal
(+Goirle) Brabant land

1895 1 3 6 2 12

1905 7 5 7 * 19

1908 18 8 15 4 45

1912 11 2 8 2 23

Bron: Samengesteld uit tabellen 12, 16, 17, 22

Tabel29: Samenstelling gemeenteraad naar beroep 1891-1906-1919

Jaar Textiel- Fabrikant Vrij Arbeider Totaal
fabrikant beroep

1891 12 3 8 geen 23

1906 6 10 10 1 27

1919 3 7 12 9 31

Bron: Samengesteld uit de tabellen 13, 19 en 25
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realiseren naar de textielarbeiders. Met het teloor gaan van de afdeling
De Eendracht in 1909 en de grote druk vanuit de gevestigde groepen op
mensen die eventueellid willen worden van de SDAP, gaat dat weer te-
niet.

Ook de geloofsachtergrond van de socialisten laat een verschuiving
zien (zie tabel27). Na 1903 wordt de SDAP in Tilburg een partij, waar-
van tweederde katholiek is! In 1908 blijven de SDAP-ers met een katho-
lieke afkomst de grootste groep. Vier jaar later is dit beeld gewijzigd. Pro-
centueel neemt het aantalleden zonder geloof toe en is het aantalleden
van katholieke afkomst gedaald.

De 'ingroei' van de socialisten in de Tilburgse bevolking komt ook tot
uiting in de geboorteplaatsen van de socialisten (zie tabel 28). We zien
een duidelijke verschuiving naar een Noord-Brabantse en Tilburgse ach-
tergrond. We moeten wel een kanttekening plaatsen bij de opgave van
1908, waarop vijftien in Tilburg geboren socialisten voorkomen. Onge-
veer de helft bestaat uit tweede generatie kinderen van spoorwegarbei-
ders, die oorspronkelijk van buiten de stad komen. De opgave van 1912
laat een relatieve versterking van de gesignaleerde tendentie van 1908
zien,

Gesteld kan worden dat de SDAP na 1903 van karakter verandert.
Vooral in de jaren 1908-1912 kent de SDAP een diverse samenstelling
naar beroep, geboorteplaats en kerkgenootschap. Deze diversiteit kan
een goed uitgangspunt zijn voor het werven binnen de Tilburgse sam en-
leving. Nodig is dan wel, dat er sociale samenhang en eenheid van optre-
den bestaan. Dat is nauwelijks het geval. Binnen de SDAP-afdeling zijn
er twisten rond Muller en Michielsen. De landelijke SDAP biedt geen
oplossing voor de interne twisten. Voor de SDAP is het gunstig, dat de ka-
tholieke arbeiders op dat moment zoeken naar de beste rnanier om een
plaats in de lokale politiek te bemachtigen. Ze heeft de tijd om de eenheid
te herstellen. De textielfabrikanten hebben hun dominante positie in het
lokale bestuur verloren, maar zijn nog sterk vertegenwoordigd (zie tabel
29). De homogeniteit van de politieke elite neemt af.

Na 1909 tot omstreeks 1914 vindt er een terugval plaats van het leden-
tal van de SDAP. Behalve de bovengenoemde interne twisten, werkt ook
het conflict tussen de NV en de afdeling door. De landelijke SDAP wijst
het standpunt van de NVafdeling in deze kwestie af. Dat kost de afdeling
van de SDAP leden. Na de heroprichting van De Eendracht in 1914 zul-
len textielarbeiders zich weer aansluiten bij de SDAP. Ondanks deze ver-
schuiving in de samenstelling zullen de socialistische arb eiders van de
Werkplaats tot en met 1919 de bestuurlijke kern van de SDAP blijven
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uitmaken. Vanaf omstreeks 1914 begint de eenheid binnen de SDAP te
groeien. Interne twisten komen niet meer voor. A. van der Veen, J.
Oostrijck en Bart van Pelt treden als leiders op de voorgrond. Er zijn nau-
welijks problemen met het huren van zalen of terreinen om openbare ver-
gaderingen te houden. De landelijke SDAP ondersteunt de afdeling niet,
maar geeft aan wat de strijdpunten, bijvoorbeeld kiesrecht, zijn. Onge-
twijfeld profiteert de afdeling van de toenemende populariteit van de
SDAP in het land. 'November 1918' heeft geen negatieve gevolgen voor
de afdeling. In deze periode zien katholieke arbeiders kans, eerder dan
SDAP-ers, lid te worden van de gemeenteraad. De strijd, die zij binnen
en buiten de RK Kiesvereeniging voeren, leidt tot twisten en breuken bin-
nen de politieke elite. De leiders van die elite zoals Blomjous, Arts, Van
Rijen, Van Dooren, Van Rijzewijk en Van de Mortel vormen geen een-
heid. Dat schaadt het vertrouwen in de 'Roomsch Katholieken' bij de kie-
zers, met name de arbeiders.

§ 5. Samenvatting en conclusies

Tot 1900 zijn de buitenstaanders nauwelijks buiten de Werkplaats ac-
tief geweest. Ze zijn georienteerd op verwante landelijke organisaties en
niet op de Tilburgse samenleving. H.J. Horsman is de uitgesproken ver-
tegenwoordiger van deze richting. Aileen binnen de Werkplaats kunnen
de buitenstaanders als een min of meer gevestigde groep beschouwd
worden.
Met het oprichten van afdelingen van de NV en de SDAP in 1900

wordt het fundament gelegd voor een nieuwe orientatie. De nederlaag in
de spoorwegstakingen van 1903 moet op de langere termijn als gunstig
beoordeeld worden voor de expansie van de buitenstaanders. Het ver-
snelt de vernieuwing van de afdeling van de SDAP en bepaalt dat de bui-
tenstaanders een gevestigde positie binnen de Tilburgse samenleving wil-
len verwerven. Ze ontwikkelen activiteiten, waardoor ze leden of sympa·
thisanten kunnen werven en trachten de dingen na te laten die dat
kunnen verstoren. In deze periode zijn de propagandisten Muller en El-
fers de motors van het zich manifesteren binnen de Tilburgse samenle-
ving. Behalve door acties gebeurt dat ook door mee te doen aan de ver-
kiezingen.
Het verwerven van passieve en actieve steun van de Tilburgse textielar-

beiders verloopt moeizaam. Zij zijn de sleutel tot verankering en succes
van de buitenstaanders binnen de Tilburgse samenleving. De eerste stap
wordt in 1914 gezet door de heroprichting van De Eendracht. In de vol-
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gende jaren wordt bewust samenwerking nagestreefd met de katholieke
vakorganisatie St. Severus. De Eendracht wordt als belangenbehartiger
geaccepteerd en behaalt successen. Het verwerven van deze positie
wordt ook mogelijk gemaakt door interne verdeeldheid binnen de Fabri-
kantenbond en de gunstige economische situatie. De belangrijke rol van
de buitenstaanders tijdens het textielconflict van 1917 leidt tot nieuwe
machtsverhoudingen. Vele autochtone arbeiders worden lid van De Een-
dracht. Dat nog meer textielarbeiders vertrouwen hebben gekregen in de
buitenstaanders blijkt uit de daaropvolgende verkiezingen in 1918 en
1919.

Deze paragraaf sluiten we af met enige uitspraken over het gevestigd
raken van de buitenstaanders per beroepsgroep en in de politiek: over de
aantallen leden, de passieve steun tijdens conflicten en verkiezingen, en
het deelnemen aan het overleg over arbeidsvoorwaarden en het lokale
bestuur.
Op de Werkplaats neemt Steeds Voorwaarts, tot aan haar opheffing

van 1897, feitelijk een monopoliepositie in. Exacte cijfers over het leden-
tal ontbreken. Op de vergaderingen van Steeds Voorwaarts van om-
streeks 1895-1896 zijn er gemiddeld 150 a 200 aanwezigen. Voor de
periode 1891-1897 schatten we, dat Steeds Voorwaarts gemiddeld 100
leden heeft. Op de Werkplaats zijn 700 a 750 arbeiders, dat wil zeggen
ca. 15% is lid van Steeds Voorwaarts. Bij verkiezingen voor commissaris
van het Zieken- en Ondersteuningsfonds winnen ze van vertegenwoordi-
gers van Recht en Plicht. In 1894 heeft Recht en Plicht 781eden. Twee
jaar later heeft ze 156 leden, waarvan een aantal 'niet-spoorwegman-
nen'. Ondanks dat aantal is ze niet bedreigend. Recht en Plicht is meer
een gezelligheidsvereniging dan een vakorganisatie.
Bij oprichting van de afdeling van de Nederlandsche Vereeniging van

Spoor- en Tramwegpersoneel (NY) in januari 1900 geven 24 arbeiders
zich als lid op. Aan het einde van hetjaar zijn er 85 leden. In 1901 wordt
een lid van de NV gekozen tot commissaris van het Zieken- en Ondersteu-
ningsfonds.
Uit de verkiezing blijkt, dat tot 1903 de buitenstaanders een grote pas-

sieve steun genieten op de Werkplaats. Het gaat te ver om over gevestig-
den te spreken, omdat de ingenieurchef weigert met hen over de arbeids-
voorwaarden te overleggen.
De periode 1903-1912 zet in met de spoorwegstakingen. De bui-

tenstaanders krijgen geen steun van de katholiek- en ongeorganiseerde
arbeiders voor de uitgeroepen algemene staking. De passieve steun met
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betrekking tot verkiezingen voor het Zieken- en Ondersteuningsfonds
blijft groot. Pas over 1910 en 1911 hebben we cijfers over ledentallen.
In 1910 heeft de NV 312 leden, tegenover St. Raphael 234leden. In
1911 handhaaft St. Raphael zich met 212 leden, de NV valt terug naar
120 leden. Op de Werkplaats zijn dan ongeveer 1300 arbeiders.
Vanaf 1906 voeren de afdelingen van de NV en St. Raphael jaarlijks

overleg over de grieven op de Werkplaats. De verzoeken tot verbeterin-
gen worden naar de directie gestuurd. Daarnaast is in 1905 een perso-
neelscommissie ingesteld, waarvan twee NV-ers en een lid van St. Rap-
hael deel uitmaken. Zij bespreken de kleinere problemen met de di-
rectie.
Geconcludeerd kan worden dat de buitenstaanders c.q. de NV vanaf

1905-1906 als gevestigden op de Werkplaats beschouwd mogen wor-
den. Dat blijft zo tot en met 1910. In 1911 geeft het ledental een aanwij-
zing, dat de NY terrein moet prijs geven en St. Raphael relatief meer ge-
vestigd raakt. Voor beide vakorganisaties geldt, dat hun medezeggen-
schap over de arbeidsvoorwaarden als minimaal moet worden
beschouwd.
De periode 1912-1919 zet in met het conflict tussen de afdeling en de

landelijke NV. Dat leidt tot ledenverlies. St. Raphael graeit verder. In
1916 heeft de NV 1651eden en St. Raphael6091eden. De successen die
worden behaald in het overleg over de arbeidsvoorwaarden, met name
de duurtetoeslagen, leiden voor beide vakorganisaties tot toename van le-
den. In 1918 heeft de NV op de Werkplaats (met 1295 arbeiders) ruim
250 leden en St. Raphael 870 leden. Bij de verkiezingen voor het
Zieken- en Ondersteuningsfonds behaalt St. Raphael steeds meer over-
winningen, maar de NY blijft tot 1919 deel uitmaken van de commissie
van het fonds. Behalve het overleg over het loonstelsel en andere arbeids-
voorwaarden op landelijk niveau, waarvan vertegenwoordigers van de
Werkplaats deel uitmaken, wordt in 1916 een Fabrieksraad ingesteld. In
het bestuur komen twee leden van St. Raphael, twee leden van de NVen
een lid van de Protestantsch-Christelijke Bond. De Fabrieksraad overlegt
met de ingenieur-chef over allerlei klachten en kwesties.
In de laatste periode kunnen de NY-ers als gevestigden worden be-

schouwd. Het aantalleden van de NYen de passieve steun tijdens de ver-
kiezingen zijn weliswaar afgenomen, maar hun invloed op de arbeids-
voorwaarden is toegenomen. Relatief gezien moet St. Raphael voortaan
als meer gevestigd dan de NVbeschouwd worden.
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Het verhaal van de buitenstaanders in de textielindustrie verloopt ge-
heel anders dan op de Werkplaats.
V66r 1903 spelen ze geen enkele rol van betekenis. Het enige dat ge-

meld kan worden, is de oprichting en het kortstondige bestaan van de Al-
gemeene Wevers- en Spinnersbond. Verder worden de katholieke vakor-
ganisaties St. Severus en St. Paulus opgericht. Zij hebben enige honder-
den leden, maar hebben nauwelijks invloed op de arbeidsvoorwaarden.
In 1904 worden 70 textielarbeiders lid van De Eendracht, die zich

duidelijk profileert als een neutrale vakorganisatie. Na een jaar verdwijnt
zeweer. In 1906 wordt De Eendracht heropgericht. Tesamen met St. Se-
verus en Unitas gaat ze optreden in fabriekskwesties. In 1908 komt daar
een einde aan na de verloren staking bijWed. De Beer en Zonen. In deze
periode blijven De Eendracht-leden buitenstaanders in de textielin-
dustrie. Relatief gezien is Unitas door haar ledental en deelname aan on-
derhandelingen over fabriekskwesties het meest gevestigd, St. Severus
voigt op afstand. De textielfabrikanten geven weinig ruimte aan de orga-
nisaties. In deze periode blijven zij in hoofdzaken de arbeidsvoorwaar-
den bepalen. De enige gevestigden zijn de textielfabrikanten.
Voor dit onderzoek is het belangrijkste gegeven dat reeds in 1906,

toen zich met Unitas voor het eerst een mogelijkheid voordeed, 30% van
de Tilburgse textielarbeiders met hun lidmaatschap te kennen geeft hun
sociaal-economische belangen zelf te willen behartigen, zonder advise-
ring of goedkeuring van de geestelijkheid.
Met de heroprichting van De Eendracht in 1914 krijgen de bui-

tenstaanders opnieuw kansen zich bij de textielarbeiders te manifeste-
reno Het ledental loopt snel op in de volgende jaren. Van 12 leden in
1914 naar 71 leden in 1916. De Eendracht stijgt in 1917 van 221 naar
572 leden. Ter vergelijking: St. Severus heeft dan een afdeling met onge-
veer 3000 leden.
Vanaf 1915 gaat De Eendracht aan onderhandelingen over kwesties

op fabrieken meedoen. De Fabrikantenbond weigert verzoeken van De
Eendracht in behandeling te nemen. In 1916 zit ze voortaan aan tafel
met de Fabrikantenbond. Het grote succes wordt in 1917 behaald. De
Eendracht is een van de partijen, die de collectieve arbeidsovereenkomst
in de Tilburgse textiel ondertekenen. In 1918 blijft ze tesamen met St.
Severus onderhandelen met de Fabrikantenbond over de arbeidsvoor-
waarden. Na 'november 1918' wordt De Eendracht uitgesloten. Dat is
een tijdelijke zaak. De afdeling is te groot en de passieve steun van ande-
re textielarbeiders te sterk om ze permanent van de onderhandelingstafel
te verwijderen. St. Severus bemerkt in 1919 dat ze aileen tegenover de
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Fabrikantenbond niets bereikt. Eind 1919 raakt De Eendracht weer be-
trokken bij onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden.
De Eendracht behoort in 191 7 en 1918 tot de gevestigden in de textie-

lindustrie. In 1919 raakt ze minder gevestigd. De textielfabrikanten heb-
ben het echter niet meer alleen voor het zeggen. Naast St. Severus heeft
De Eendracht een erkende positie verworven onder de arbeiders en in de
textielindustrie.

In de politiek nemen de socialisten lange tijd een marginale positie in.
Het ledental van de SDB/Socialistenbond en daarna de SDAP beperkt
zich tot enige tientallen personen. V66r 1905 doen de socialisten niet
mee aan de lokale verkiezingen. Bij de Tilburgse bevolking hebben ze
weinig tot geen aanhang. Omstreeks 1908 bestaat de afdeling uit 45 le-
den. De diversiteit in de samenstelling rechtvaardigt het vermoeden, dat
de passieve steun vanuit de autochtone Tilburgse samenleving toeneemt.
Een aanwijzing is de ondertekening van het petitionnement voor het alge-
meen kiesrecht in 1911 door ruim 1200 personen in Tilburg. Na 1912 is
er eerst een teruggang van het ledental van de SDAP. Tot 1914 schom-
melt het tussen de 20 it 30 leden. Daarna is er een groei: 42 leden in
1915, 59leden in 1917 en een verdubbeling van het aantalleden in ok-
tober 1918. Ondanks 'november 1918' zet de groei door tot ongeveer
130 leden in 1919. De lokale verkiezingen laten een langzame groei van
de SDAP-kiezers zien. In 1915 is er voor het eerst een herstemming no-
dig, waaraan een SDAP-er deelneemt. Bij de eerste verkiezing waaraan
de gehele mannelijke volwassen Tilburgse bevolking mee mag doen, de
Tweede Kamerverkiezing van 1918, blijkt ongeveer 14% van de kiezers
(1750 stemmen) op de SDAP te stemmen. Bij de gemeenteraadsverkie-
zing van 1919 loopt dat percentage op tot 20%, dat wil zeggen ongeveer
2500 Tilburgse stemmen op de SDAP. De SDAP komt met zeven zetels
in de gemeenteraad. Door de deelname aan het lokale bestuur heeft de
SDAP in Tilburg een gevestigde positie verworven.

De buitenstaanders zijn vooral tussen 1917 en 1919 relatief gevestigd
geraakt. Dat wil zeggen dat zonder hen geen belangrijke beslissingen
meer genomen kunnen worden over hun arbeidsvoorwaarden en in de
politiek.
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SUMMARY

This study describes and explains the development of a specific 'mino-
rity' in the wooltown Tilburg between 1888 and 1919. * This minority
with aspirations in politics and workers' unions has its origin in one of the
big factories (,Werkplaats ') of the Dutch Railways.
During these years the city grows from almost 34.000 to over 60.000 in-

habitants. Around 1900 Tilburg, which lies in the south of the Nether-
lands, belongs to the fastest growing (industrial) cities in the Netherlands.
The inhabitants are to a large extent autochthons. The Catholics, almost
97% of the inhabitants, are the dominant religious group. Tilburg is a ty-
pical worker city, in which the textile industry is dominant. The textile
workers are the biggest occupational group. In 1889 there are 4638 tex-
tile workers and in 1921 their number increased to 5929. During this pe-
riod the workers of the 'Werkplaats' increase in number from 646 to
1312. They are the second important group. The native catholic workers
mainly work in the textile industry, and in the 'Werkplaats' many alloch-
tonous protestant workers are employed.
With regard to industrial factors and labour conditions of the

occupational groups, the following comparison can be made. The textile
labourers work in small and medium factories, with on average 100 em-
ployees. Social bond and social control are quite close together, and the
working rules are informal. The families of director and workers have
known each other sometimes for generations long. The 'Werkplaats' is a
big factory without history. Itwas established only in 1869. The relations
are business-like and are laid down in rules with fines and premiums. Be-
cause the workers originate from different cities and areas of the country,
the bond and social control are less. Also the work is different. The wor-
kers of the 'Werkplaats' have a regular position, regular work, fixed wor-
king hours and a stable income. The older textile workers in general have
a regular position also, but there is a large turnover among the younger
workers. Regular work within the textile industry is unknown. There is ei-
ther slackness or busyness. This branch of industry is cyclically sensitive.
This follows that the income has large fluctuations. Furthermore the wa-
ges of the textile workers are, on average, lower than that of the workers
of the 'Werkplaats'. Finally, the latter have had more education then the
textile workers.
The outline presented here of the closed society of Tilburg and the

* Translated by Andre Bruens
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comparison between the most important occupational groups can be seen
as a first explanation of the difficulties of the minority, in first instance the
workers of the 'werkplaats', to obtain an established position in this city.

The minority strives for equality of rights within the labour relations as
well as on a political level. This group does not follow the route of adap-
tation, but of confrontation. We call this minority' outsiders'. In this stu-
dy we define outsiders as those who are members of a neutral trade union
and/or members of a socialist political party in Tilburg. Outsiders is a re-
lative and relational concept. It points to establishment. We distinquish
two groups: the elite, made up from textile manufacturers, the catholicc
clergy and the members of the local council, the second group: the lesser
established, made up from those who are administrator of a catholic or
christian trade union and/or administrator of a catholic political party.
The question now is by what factors and actions the outsiders succeed,

within several decades, in getting relatively established. That is to say, with-
out them no decisions can be made about their interests in work and in
politics. The process of getting from outsider and becoming more and
more established is seen here as a move of the balance of power. which
originates by gaining and using sources of power. For this study the follo-
wing aspects, which can be seen as sources of power, are relevant:
- level of difference in unity of outsiders and the established groups;
- level of difference in obtaining meeting places, club-house and press;
- comparatively the number of members of the various organizations;
- level of difference in knowledge of the local balances of power;
- level in which the local organizations of outsiders are integrated in re-
lated national organizations, and the means of this integration.
The way in which the outsiders get established will be measured by the

way they succeed in making the workers of the 'Werkplaats' and the nati-
ve catholic textile workers members of their neutral trade unions; and in-
volving their organizations with the deliberation of terms of employment,
furthermore whether they gain the confidence and support of the catho-
lic and unorganized workers during conflicts. Do they succeed in recrui-
ting members for the the socialist political party and getting passive sup-
port, expressed in votes during the elections. The latter leading to mem-
bership of the local council.

The theme of the first part of this study, 1888-1903, deals with the
foundation of political parties and trade unions. This applies to the outsi-
ders as well as to the established groups.
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In 1888 some workers of the 'Werkplaats' founded a local branch of
the National Foundation for Universal Suffrage (NBAKS). Several years
later, in 1894, the Social Democratic Federation (SDB/Socialistenbond)
is founded. The number of members is restricted to several dozens. The
same applies to the founded branch of the Social Democratic Workers'
Party (SDAP) in 1900. Both parties in this period do not participate in lo-
cal elections. The socialists have a marginal position in Tilburg.

In the 'Werkplaats' a local branch of the neutral railway union 'Steeds
Voorwaarts' has a monopoly-position up to its disbandment in 1897. Bet-
ween 1.891-1897 the membership of 'Steeds Voorwaarts' averaged ap-
proximately 100 members. About 15% of the labourers of the 'Werk-
plaats' are members of this union. During the elections for commissionner
of the ill fund 'Zieken- en Ondersteuningsfonds' they have the best every
time of representatives of the Anti Social Democratic Union 'Recht en
Plicht'. In 1894 'Recht en Plicht' numbered 78 members and two years
later 156 members. Even with this figure they do not form a threat.
'Recht en Plicht' mainly are known because of their musical company. It
is more of a social club rather than a trade union.

During the foundation of the local branch of the National Railway- and
Tramway Union (NV» in january 190024 workers apply as members. At
the end of the year there are 85 members. From this trade union someo-
ne is elected in the 'Zieken- en Ondersteuningsfonds' also. Even though
the local NV is most the important railway union, it goes too far to call
them established. The director of the 'Werkplaats' namely refuses to ne-
gotiate with them about the terms of employment.

The story of the outsiders in the textile industry is a different one alto-
gether. Before 1903 they play no significant role. The only thing that can
be reported is the foundation and the short existence of the Neutral
Weavers'- and Spinners' Federation. The catholics founded their trade
unions St. Severus for the weavers and St. Paulus for the hourworkers,
such as the spinners. They have several hundred members, but they have
no influence in terms of employment.

Up till 1900 the outsiders have hardly been active outside the 'Werk-
plaats'. They are oriented at related organizations in the country and are
not oriented at Tilburg. In this period H.J. Horsman is the most impor-
tant representative of their group with administrative functions on a local
as well as on a national level.

With the start of the local branches of the railway union NV and the so-
cialist party SDAP in 1900 the foundation is laid for a new orientation.

303



The second part of this study, 1903-1912, could be characterized as
one of conflicts. This period starts with the nation-wide railroad strikes of
1903. The outsiders in Tilburg do not get support from the catholic and
unorganized workers for the declared general strike. In spite of this de-
feat the support for the NV remain with regard to the elections for the
'Zieken- en Ondersteuningsfonds'. From 1906 onwards the branches of
the NV and 'St. Raphael', a catholic railway union, conduct a yearly con-
sultation about the complaints in the 'Werkplaats'. The requests for im-
provement are sent to management. Beside this, since 1905 there is a
personnel-committee in which two persons from the NV and one member
of'St. Raphael' participate. They discuss the lesser problems with mana-
gement. The outsiders, especially the NY, could be considered from
1905-1906 as being established in the 'Werkplaats'. This remains so up
to and including 1910. In that year the NV numbered 312 members, as
opposed to 'St. Raphael' 234 members. In 1911 the number of mem-
bers indicates that the NYhas to concede ground and 'St. Raphael' is be-
coming relatively more established. The latter maintains itself with 212
members, but the NV falls back to 120 members. The 'Werkplaats' at
this time has about 1300 workers. It applies to both railway unions that
their say about the terms of employments should be considered as being
minimal.
In 1904 a branch of the Neutral Dutch Federation of Textile Workers

'De Eendracht' is founded. Soon more than 70 textile workers are mem-
bers of 'De Eendracht', which characterizes itself as a neutral trade uni-
on. After a year they disappear again. In 1906 'De Eendracht' is refoun-
ded. Together with 'St. Severns' (in which 'St. Paulus' is integrated) and
the inter-denominational textile union 'Unitas', which since 1904 has a
branch in Tilhurg, acts in conflicts with manufacturers. In 1908 this ends
after a lost strike with the company 'Wed. de Beer en Zonen'. During this
period 'De Eendracht' -members remain outsiders in the textile industry.
At the end of the strike the local branch, out of sheer necessity, has to be
discontinued. Relatively spoken 'Unitas' is by way of its membership
and participation in consultations about plant-matters the most estblis-
hed, 'St. Severus' follows at a distance. The textile manufacturers give
little room to the organizations. During this period they themselves deter-
mine the terms of employment in main matters.
The defeat in the railroad strikes of 1903 in the long;term should be con-

sidered as being favourable for the expansion of the outsiders. It speeds
up the modernization of the local branch of the SDAP. They develop acti-
vities, with which they can recruit members and sympathisers. From
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1905 onwards they are participating in local elections. The results are
disappointing. Because there is no universal suffrage at that moment, the
number of voters is not a good criterion for their support. Around 1908
the branch consists of 45 members. The structure of the local SDAP is
becoming more diverse. Apart from the protestant allochthons the catho-
lic natives are becoming part of it. An indication of passive support is the
ratification of the petition for universal suffrage in 1911 by more than
1200 people in Tilburg.
In this period, the propagandists Muller and Elfers of respectivily the

SDAP and 'De Eendracht' are the driving force for their manifestation
within the community of Tilburg. They are compelled to leave the city.
One, Muller, because of his bad relations with the outsiders and the other,
Elfers, because of the fact that he underestimated the power of the esta-
blished.

The third period, 1912-1919, could be characterized as one of accep-
tation and success of the outsiders.
At the beginning there is a conflict between the branch and the national

organization of NV. This leads to loss of members. 'St. Raphael' continu-
es to grow. In 1916 the NV numbered 165 members and St. Raphael
609 members. The successes gained in the consultation about the terms
of employment, particularly the cost-of-living supplement, leads for both
trade unions to increasing numbers of members. In 1918 the NV, has
more than 250 members in the 'Werkplaats' (1295 workers) and 'St.
Raphael' 870 members. During the elections for the 'Zieken- en On-
dersteuningsfonds' the catholic railway union 'St. Raphael' gains more
and more victories. Up to 1919 the NV continues participating in the
committee of the ill fund. Besides the consultation about the wages and
other terms of employment on a national level, in which representatives
of the 'Werkplaats' participate, in 1916 a works' council (,Fabrieks-
raad') is instituted. Two members of 'St. Raphael' and the NV and one
member of an inter-denominational railway union form the council. The
'Fabrieksraad' consults with the director about complaints and matters
with regard to the working-conditions. During the last period as well the
members of the NV could be considered as being established. Although
the members of the NV and the passive support during elections are de-
creased, their influence on the terms of employment has increased. Relati-
vely seen, from now on 'St. Raphael' is more established than the NV.
The acquisition of passive and active support from the textile workers

of Tilburg passes laborious. They are the key to embedding and success
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of the outsiders. With the re-foundation of 'De Eendracht' in 1914 the
outsiders gain chances to manifest themselves with the textile workers on-
ce again. The number of members quickly increases from 12 to 71 in
1916. During the following years there is cooperation with the catholic
textile union 'St. Severus', 'Unitas' is faltered. In future 'De Eendracht'
is more and more accepted as promotor of the interest of the textile wor-
kers. Achieving this position is also made possible by internal discord wi-
thin the Federation of Textile Manufacturers (,Fabrikantenbond') and
the favourable economic situation. Especially the important role of the
outsiders during the textile conflict of 1917 leads to new relations of po-
wer. A strike in two factories, declared by 'De Eendracht' and 'St. Seve-
rus', leads to a general exclusion. The conflict ends by signing of a collec-
tive employment contract, in which the most important demands of the
trade unions are met. 'De Eendracht' belongs in 1917 and 1918 to the
established in the textile industry. The manufacturers do not have the ex-
clusive final word anymore. Next to 'St. Severus', 'De Eendracht' has
gained a recognized position among the workers and in the textile in-
dustry. That even more textile workers gain confidence in the outsiders is
shown by the results of the elections in 1918 and 1919.
During the first election in which the total male adult population is allo-

wed to participate, the elections of the Parliament of 1918, it turns out
that 14% of the voters of Tilburg has chosen for the SDAP. During the
municipal elections of 1919"this percentage increases to 20%, that is to
say about 2500 people of Tilburg vote for the SDAP. The SDAP obtains
seven seats in the local council. In participating in local government, the
SDAP in Tilburg obtained an established position.
Bart van Pelt is one of the chosen members of the local SDAP in the

council. He is a native catholic textile worker who in 1914 founded the
local branch of 'De Eendracht'. In 1917 he marries the daughter of a
railroad worker of the 'Werkplaats'. From 1918 onwards he is a paid
propagandist of 'De Eendracht'. In his biography we can see, in a nut-
shell, how the outsiders fit into the society of Tilburg.

The outsiders got relatively established between 1917 and 1919. That
is to say. that without them no important decisions could be made again
about their work and in politics.
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