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STELLINGEN

I
Het mentale klimaat in Eindhoven in de jaren 1885-1920 is niet alleen
een boeiend historisch fenomeen, het toont tevens dat zakenlieden sociaal
en socialisten zakelijk konden zijn.

II
De figuur van Eduard Redele is in de geschiedschrijving van het socialis-
me en in de geschiedenis van Eindhoven ten onrechte onderbelicht.

III
Hendrik Spiekman, 'de grondvester van de Rotterdamse Sociaal-
Democratie', is van grote betekenis geweest voor ontstaan en ontwikke-
ling van het socialisme in Noord-Brabant, ook na zijn 'Brabantse jaren'
1895-1896.

IV
De opvatting van de (van oorsprong katholieke) socialist Willem Vliegen,
dat katholieke sociale initiatieven aanvankelijk genomen werden om de
socialisten de wind uit de zeilen te nemen, kan bevestigd worden door de
geschiedenis van Eindhoven tussen 1885 en 1920.

V
De reaktie van de katholieke geestelijkheid op aktiviteiten van
Eindhovense socialisten was harder naarmate er daarbij meer sprake was
van een rol van allochtone socialisten.

VI
Vanaf 1906-1907 werkten de katholieken aan de opbouw van eigen orga-
nisaties. Mede daardoor kon het 'Eindhovense christen-socialisme' geen
altematief vormen voor de meerderheid van de vooruitstrevende
Eindhovense katholieken.

VII
De gebroeders Philips hebben, vooral met hun steun aan cooperatie
'Helpt Elkander', aan het blad De Eendracht een moeilijk op zijn waarde
te schatten bijdrage geleverd aan het ontstaan en de ontwikkeling van het
Eindhovense christen-socialisme.



VIII
Er was wel een katholieke pendant van de beweging rond het protestante
christen-socialistische blad De Blijde Wereld: de Eindhovense christen-
socialisten met hun vereniging De Eendracht en hun gelijknamige blad.

n.a.v. J.A. de Kok, Kerk en Godsdienst, in: (n)AGN, dl. 13,
Haarlem 1978,383.

IX
De toeloop van allochtone socialisten in Eindhoven zorgde niet aileen
voor een versterking van de plaatselijke SDAP-afdeling, maar veroor-
zaakte tevens de teloorgang van het eigen 'Eindhovense socialisme'.

X
De metaalbewerkersstaking bij Philips (1911-1912) was een mengeling
van gerechtvaardigd protest en overmoed. Het mislukken ervan werd
mede veroorzaakt door technologische verandering: de invoering van
nieuwe machines voor de fabricage van gloeilampen maakte deze ge-
schoolde werklieden niet langer onmisbaar.

XI
De onderlinge tegenstellingen van de Eindhovense socialisten is niet al-
leen terug te voeren op een zuiverder ideologie van de 'Hollanders', maar
vooral ook op het verschil in mentaliteit met de 'Brabanders'.

XII
De situatie in Frankrijk omstreeks 1900 en de gedwongen emigratie van
veel katholieke geestelijken naar onder andere Zuid-Nederland, is van
invloed geweest op de beeldvorming over het socialisme in het algemeen
en die van de Brabantse katholieken inhet bijzonder.

XIII
Ret niveau van diskussie over de verloren metaalbewerkersstaking bij
Philips, in 1912, maakt duidelijk dat de leden van de Algeme(e)ne
Nederlands(ch)e Metaalbewerkersbond meer dan aileen in technisch op-
zicht zeer geschoold waren.

XIV
De Eindhovense christen-socialisten waren met hun pleidooi voor een sa-
mengaan van katholicisme en socialisme hun tijd een halve eeuw vooruit.



XV
Er is meer geschiedkundig onderzoek nodig naar de uit Eindhoven af-
komstige socialist Henri Hubert van Kol, naar het Centraal Bureau voor
Sociale Adviezen te Amsterdam en naar het socialistische cooperatie-we-
zen in Nederland.

XVI
De toneelstukken van de humanist Georgius Macropedius (1487-1558)
geven een zelfde beeld van de late Middeleeuwen in de Nederlanden, zo-
als de tekeningen en schilderijen van Pieter Brueghel de Oudere (1528-
1569) dat doen.

n.a.v. Thomas W. Best, Macropedius. (Twayne's World Authors
series. A survey of the World's Literature, no. 218) New-York 1972.

XVII
Het oproer van de Gemertse weyers en de twee maanden durende militai-
re bezetting van het dorp in 1849 werd veroorzaakt door een overspannen
reaktie van de burgerlijke overheid op de vermeende "ontluikenden
Communismus" in deze streek.

XVIII
Onderzoek naar sociale verschijnselen zoals de staking van de spijkerma-
kers bij het bedrijfP. van Thiel en Zonen te Beek en Donk (van december
1909 tot juli 1910) is niet goed mogelijk zonder inzicht in de historie van
bedrijf en bedrijfstak.

XIX
De Nederlandse overheid voert een consequent 'onderwijsbeleid': na de
afbraak van de rechtspositie van de leraar volgde de invoering van 'De
Basisvorming'. Binnenkort wordt 'De Tweede Fase Voortgezet Onderwijs'
ingevoerd en inmiddels worden al weer plannen ontwikkeld om ook het
Hoger Onderwijs te 'reorganiseren'.

xx
In het licht van de verdergaande integratie van Europa is het merkwaardig
te constateren dat Nederland het enige land in de Europese Unie is waar
het yak Geschiedenis op de middelbare scholen niet tot de voorgeschre-
yen examenvakken behoort.



XXI
De werkloosheid houdt zoveel mens en aan het werk, dat ze niet kan wor-
den opgelost.
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WOORD VOORAF

In het kader van mijn studie Ceschiedenis M.O. onderzocht ik bijna twintig jaar ge-
leden de geschiedenis van de SOAP in Eindhoven. Ook nam ik deel aan het grote onder-
zoek dat. roen over Eindhovens geschiedenis ondernomen werd. De gemeente Eindhoven
bood daarvoor volop faciliteiten. Zo kon ik van de door mij in Amsterdam en Den Haag
ontdekte bladen Eindhoven Vooruit, De Eendracht en De Strijd de complete jaargangen
laten kopieren op het gemeentearehief!

Na mijn doctoraal examen in 1984 startte ik dit promotieonderzoek, Ik zoeht con-
tact met prof. dr. H.FlM. van den Eerenbeemt van de Katholieke Universteir Brabant
te Tilburg. Onder zijn leiding werd het socialisme in de steden Breda, Den Bosch en
Tilburg al bestudeerd en rnijn onderzoek naar het socialisme in Eindhoven kon een aan-
vulling vormen op het onderzoek naar de geschiedenis van het socialisme in Noord-Bra-
bant. In 1992 heb ik her onderzoek voorlopig afgerond en ben ik begonnen met het
opnieuw ordenen van mijn gegevens en met het schrijven van de teksten. In de maanden
september, oktober en november 1993 kreeg ik daarvoor studieverlof. Naast het schrijf-
werk heb ik toen ook nog wat aanvullend onderzoek verricht. De geschiedschrijving over
het socialisme in Eindhoven heeft dus zelf ook een hele geschiedenis.

Het schrijven van een proefschrift is, naast de zorg voor een gezin, het vervullen
van een volledige baan als leraar en bezigheden in de lokale en regionale politiek, geen
sinecure. Mijn promotor functioneerde echter als een ideale bcgeleider en slaagde erin
mijn veelzijdige belangsteUing in ieder geval tijdelijk te richten op datgene wat nodig was
om ook daadwerkelijk tot een verantwoord proefschrift te komen.

Bij zo'n werk wordt gebruik gemaakt van de diensten van vele personen. Dank
wil ik uitspreken aan mevrouw A..T. Waagen-Rooijmans die me veel vertelde over haar
grootvader Hendrik Rooijmans en me materiaal schonk, waaronder kostbare foto's uit de
begintijd van het socialisme in Eindhoven. Oat geldt ook voor mevrouw L. de Jong uit
Eindhoven en mevrouw Cr. van de Ven uit \Vormerveer. Ook wil ik graag de families
Jansen en Redele bedanken, die me nog van extra materiaal voorzagen.

De oud-archivaris van Eindhoven, mr. A. van Agt, heeft mij in de beginperiode
enorm geholpen. Later we I'd dat vooral gedaan door de medewerkers van het gemeente-
archief van Eindhoven, bibliothecaris Jan Hagen en archivaris Jan Spoorenberg. Het hoofd
van het Philips Concern Archief te Eindhoven, dr. Ivo Blanken en zijn medewerker, de
heer Ad Otten hebben mij eveneens vele handreikingen gedaan, waarvoor ik dankbaar
ben. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam, dat een soort
tweede huis voor me werd, wil ik bedanken en met name mevrouw drs. Mies Campfens
ell mevrouw dr. Anneke \Velcker, die me in een vroeg stadium al op het goede onder-
zoeksspoor zetten. Dat deed ook dr. Jos Perry uit Maastricht.

Graag wil ik het bestuur van het Macropedius-college te Gernert, en met name
onze rector, drs. Jan \Vagcmakers, bedanken. Hij regelde het buitengewoon verlof dat ik
gedurende drie maanden heb gekregen voor het werk aan mijn dissertatie.

De oud-rnedewerker vall het Helmo!ldse gemeentearchief, Sjaak de \Vaal, was zo
vriendelijk de hele tekst !log eens op ongerechtigheden na te lopen. Ook hem ben ik veel
dank verschuldigd. Mijn coUega Theo van de Weijer hielp me bij de vertaling van de
samenvatting. Mevrouw Eilis Eilander-Farnan zorgde voor de afronding ervan. Beiden
wil ik ook graag bedanken.

v



Voor de bereidwillige opname in de serie Bijdragen tot de geschiedenis van her
Zuiden van ederland zeg ik het bestuur van de Stichting Zuidelijk Historisch Contact
graag dank. Verder ben ik het Cemeentebestuur van Eindhoven, de Kamer van Koop-
handel voor Zuidoost Brabant (het A. Kerstenfonds) te Eindhoven, de firma Giebels V1ees
te Hehnond, het FNV te Amsterdam, de Rabobank Eindhoven BA. te Eindhoven, en
Reaal-verzekeringen te Utrecht erkentelijk voor de financiele steun bij de uitgave van dit
boek.

Mijn ouders hebben de vorderingen van mijn proefschrift de laatste jaren met veel
belangstelling gevolgd. Ook mijn broer Martien zeg ik dank voor de hulp die ik van hem
kreeg.

Mijn vrouw Mieke en mijn kinderen Inge, Kristel ell Marieke hebben mij drie zomer-
vakanties en talloze andere dagen moeten missen. Achteraf bleken ze dat nog niet eens
zo heel erg te vinden! Ik draag dit boek gTaag aan hen op.

Cernert, 1 september 1994 Henk Giebels

VI



INHOUD

WOORD VOORAF

ARCHNALIA

BRONNENPUBLlKATTES E LITERATUUR

UITGAVEN VAN 'DE EENDRACHT'

GEBRUIKTE AFKORTlNGEN

LUST VAN AFBEELDlNGEN

V

XVI

XXI

XXVII

xxvm
XXIX

INLEIDING 1
Begrippen en probleemstelling; Verantwoording;
Socialisme in Noord-Brabant; Opzet van het onderzoek

DEELA
EINDHOVEN AAN HET EINDE VAN DE NEGENTIENDE EEUW

Hoofdstuk J:

EINDHOVEN AAN HET EINDE VAN DE NEGENTIENDE EEu\V

§ 1 Eindhoven en de omliggende dorpen 11
De industriele bedrijvigheid; De Arbeidsenquete van 1890.

§ 2 Sociale verhoudingen 16
Uitingen van ontevredenbeid in 1864 en 1867; Sigarenmakers in aktie,
1873; Akties bij de firma Van del" Putt in 1884.

§ 3 De eerste socialistische aktiviteiten 19
De Sociaal-Democratische Bond in 1885; Optreden van de SOB in 1887.

§ 4 De eerste arbeidersorganisatie 22
Armoede in Woensel; Oprichting van 'De Tabaksplant'; Piet Zimmerman en
zijn de bond; Arbeidsonlust, 1889-1891.

§ 5 De NISTB-afdeling 27
De (her)oprichting in 1892; De Meierijsche Courant over het socialisme;
Hannes van Glabbeek.

§ 6 De Sociaal- Democratische Bond 30
'Brieven van een rooden Brabander'; 'De Volkstribuun'.

§ 7 Eindhoven en Henri van Kol 31
Subsidie voor een werknemersorganisatie; Henri van Kol.

VII



§ 8 Hendrik Spiekman als socia listisch propagandist 34
Spiekman en zijn eerste optreden in Eindhoven; De St. Josephgezellen-
vereeniging; Gearresteerd; Het einde van Spiekmans Brabantse colportage-
werk; verdere correspondentie in 'De Volkstribuun'.

Hoofdstuk IT:

PROGRESSIEF E CONSERVATIEF OVER DE PAUSELUKE ENCYCUEK
'RERUM OVARUM' (1891)

§ 1 De pauselijke encycliek 'Rerum Nooarum' 42
Inhoud van de encycliek; Socialistische reaktie; Spiekmans sehets van
Eindhoven.

§ 2 De R.K Valksbond 47
De geestelijkheid en 'De Volkstribuun'; De oprichting vall de R.K Volksbond;
'De Volkstribuun' over de R.K Volksbond; De afsplitsing van de socialistische
sigarenmakers.

§ 3 Lambert Poell en de Eindhovense geestelijkheid 52
De parochie Woensel; De Eindhovense geestelijkheid.

§ 4 Christelijke Werkliedenvereeniging 'De Eendracht' 54
De afsplitsing van de R.K Volksbond; Hendrik Rooijmans; De Eendracht
niet onder de De R.K Volksbond; Vereniging De Eendracht; De Eendracht
en de plaatselijke pefs.

§ 5 Eindhoven Vooruit 60
Societe it Arnicitia en de politiek; De oprichting van Eindhoven Vooruit;
Baron Van Wijnbergen; Geen christelijke grondslag.

§ 6 De Leo-vereeniging 67
Felle diskussies in de Meierijsche Courant; De oprichting van de 'Leo-
vereeniging; Poging tot een compromis,

DEEL B
CHRISTEN -SOCIALISME IN EINDHOVEN. DE OPBOUW VAN EEN
EIGEN IDENTITEIT EN POGINGEN TOT INTEGRATIE VOLGENS
HET BEHEERSTE HI\RMONIEMODEL, CA. 1900-1907

Hoofdstuk Ill:

HET EINDHOVENS SOCIAUSME.
POGING TOT HARMONIE MET HET KATHOUCISME

§ 1 Eduard RedeLe 75
Zijn jonge jaren; Contacten met Frederik van Eeden; Redele en Eindhoven
ooruit; De 'Brieven aan Codefriedus Janssens'; Het werk van de vereniging

Eindhoven Vooruit.

VIIJ



§ 2 Hendrik Rooijmans en zijn Eendracht 85
Rooijmans en Eindhoven Vooruit; Redele als verdediger van De Eendracht;
De Eindhovense Kamer van Arbeid; De opkomende arbeidersbeweging te
Eindhoven'.

§ 3 Reakties op Rooijmans' boekje 95
'Eindhoven Vooruir' en 'Meierijsche Courant'; 'De Sociaaldernokraat' en
'De Katholieke Werkman'; Een kijkje achter de katholieke schermen;
De SOAP en het Eindhovense socialisme.

§ 4 De Leo-oereeniging en Eindhoven Vooruit 105
De visie van de jezuiet H. Ermann; Redele in her blad 'Eindhoven
Vooruit'; Van Wijnbergen en het Eindhovense conservatisme; 'Eindhoven
Vooruit' neemt afstand van De Eendracht.

§ 5 Het Eindhovens socialisme 112
Het maandblad 'De Eendracht'; Katholieke reakties in Den Bosch ell
Eindhoven; Kapelaan PoeJl en andere geestelijken.

§ 6 Akties tegen het Eindhouens socialisme 120
Ariens in Eindhoven; De brochure 'Allemaal Socialist'; Conservatief
tegenover progressief; Redele door Van Wijnbergen onthuld.

§ 7 Jan Jansen en het Eindhooens socialisme 128
Jan Jansen; Zijn brochure 'De Sociaal-Democratie'.

§ 8 De priester Van den Brink en he! Eindhouens socialisme 132
Jan van den Brink; 'De groote Vraag'; Het groot spektakel; 'Kan of moet
een katholiek socialist zijn?'

Hoofdstuk N:

EEN CHRlSTEN-SOCIALISTISCH ORGAAN. HET BLAD 'DE EENDRACHT
TOT CA. 1907.

§ 1 'De Eendracht' 141
De eerste nummers; De uitgave.

§ 2 Medewerkers aan 'De Eendracht' 146
Hendrik Rooijmans; Eduard Redele; Matheus van de Yen; Jan Jansen;
Losse medewerkers.

§ 3 De 'Brieoeri aan Godefriedus Janssens' 154
§ 4 'Eindhooensche Snuif' 159
§ 5 'Godsdienst en Socialisme' 165

Theo van der Waerden en 'De Eendracht'; 'Godsdienst en Socialisme.

§ 6 Feuilletons, liederen en gedichten 169
§ 7 Eduard Redele's eerste konflikt met 'Het Volk' 172
§ 8 'Socialistisch, ruet-materialistisch. Volksb lad' 175

Verandering van signatuur; Steun van de landelijke SDAP

IX



§ 9 Dr. Jan van den Brink en zijn 'Bredasche Klok' 177
'De Bredasche Klok'; Tilburgse initiatieven; jansen en de overname van
'De Bredasche Klok'.

§10 Eduard Redele en 'De Eendracht' 181
Redele als 'anti-materialist'; Een spotprent in 'De Notenkraker'; Jansens
correspondentie met het SDAP-bestuur.

Hoofdstuk V:

DE SDAP-AFDELING. CHRlSTEN-SOCIALISTISCHE EN LANDELUKE PAR11J-
AFDELING TOT CA. 1907

§ 1 Eduard Redele en de landelijke SDAP 185
Ontwikkelingen in de SOAP; De SOAP ell 'De Nieuwe Tijd'· Redele over
het niet-rnaterialistisch socialisme; Pannekoek en 'Het standpunt der partij';
Het debat in 'De Nieuwe Tijd'.

§ 2 Eduard Redele's publikatie geweigerd 194
§ 3 De eerste spoorwegstaking van 1903 196

De situatie in Ei.ndhoven rond de staking; De oprichting van een NVST-
afdeling; Reakties in 'De Eendracht'; Een protestvergadering in Eindhoven.

§ 4 De tweede spoorwegstaking 202
De situatie in Eindhoven en overig Zuid-Nederland; Eduard Redele en
'De Eendracht'; De brochure 'De Aprilstaking'; Jan jansen en het
antimilitarisme.

§ 5 Voorbereidingen voor een Eindhovense SDAP-afdeling 209
Schaper en Troelstra in Eindhoven; De terugkeer van Henri van Ko!.

§ 6 De opheffing van Werkliedenvereeniging 'De Eendracht' 212
§ 7 De oprichting van de SDAP-afdeLing 213

Het eerste initiatief; De oprichting van de SDAP-afdeling; Autochtoon of
allochtoon?

§ 8 De SDAP-afdeling in haar eerste haljjaar 217
Vergaderingen met Ter Laan en Van den Brink; Koopmans als SDAP-
propagandist; Henriette Roland Holst en Duys in Eindhoven; Een
socialist wordt katholiek vakbondsman.

§ 9 De verkiezingen van 1905 223
jan van den Brink kandidaat gesteld; De resultaten; De houding van de
Eindhovensche Courant.

§10 Landelijke en plaatselijke akuoiteiten 225
SDAP-congres en kiesrechtdemonstratie; Beerblock, Helsdingen en Wijnkoop
in Eindhoven.

§11 De SDAP-afdeling in 1906 227
Raad verkiezingen in Woensel; Aktiviteiten van Rooijmans en Spiekman;
De Geheelonthoudersvereniging; Vakvereniging in Eindhoven.

§12 De Eindhovense SDAP-afdeling en de landelijke diskussie 233
Troelstra versus Van der Goes; De SDAP-congressen van 1906 en 1907.

x



Hoofdstuk VI:

DE VERBRUrKSCOOPERATIE 'HELPT ELKANDER", 1902-1912

§ 1 'De ooorgeschiedenis
Ideeen over cooperatie ; Wiballt, Baart en Bergmeijer in Eindhoven;
De reaktie van de R.K Volksbond.
De oprichting van 'Helpt Elkander'
Oprichting en statuten; Fondswerving en reakties; Hulp van ondernemers.
Ontwikkeling van de coiiperatieue bakkerij
Her begin van de bakkerij en cle tegenwerking; Dr dagelijkse gang van
zaken in het eerste jaar.
Uitbreiding van de coiiperatie
Uitbreiclingsplannen en de hypotheek van Philips; De eerste jaarvergade-
ring en andere aktiviteiten; De betekenis van Hendrik Rooijmans; Na-
volging en feestelijke bijeenkornsten.
'HeLpt Elkander' en de sigarenmakersstaking
Een eigen 'Volksgebouw'
Aktiviteiten van de tegenstanders
Kapelaan Cerris; De R.K Volksbond; Andere geestelijken tegen de co-
operarie.
De nieuwe kerk en het Volksgebouw
Een nieuwe kerk bij de socialialistische cooperarie; De gang van zaken in
her Volksgebouw; Jaarvergadering en kinderfeest.
Kritiek van de jonge socialisten
De cooperatie is niet voldoende socialistisch; Rooijrnans' verweer; Harcle
conclusies.
Uitbreiding van de coiiperatie
De bouw van eigen woningen; De tweede winkel.
'Helpt Elkander' en Eindhoven
Meesterbakker Andries de Jong; Winst, verlies en de interne organisatie;
Tegenwerking en concurrentie.
Andere initiatieoeti van de coiiperatie
De harmonie Voorwaarts'; De bibliotheek en andere initiatieven; Betekenis
van cooperatie 'Helpt Elkander'.

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5
§ 6
§ 7

§ 8

§ 9

§10

§11

§12

236

240

246

250

257
258
261

265

271

275

278

282

XI



DEEL C
EROSIE VANHET EINDHOVENS SOCIALISME. VERGEEFSE
POGINGEN TOT ACCEPTATIE E DE OVERGANG NAARHET
KONFLIKTMODEL, 1907 -1911

Hoofdstuk VII:

GODSDIENST, SOCL>\LISMEEN ARBEIDERSBEWEGLNG.
PARTIJ-AFDELTNG EN VAKBEWEGLNGOP WEG NAAR HET KONFLIKTMODEL

§ 1 Jan Jansen in konflikt met de geestelijkheid 289
.lansens aandeel in het 'Eindhovens socialisme'; Op bezoek bij de pastoor
van Strijp; Correspondentie met de Bossche bissehop.

§ 2 Katholieke en socialistische sigarenmakers 294
§ 3 De grote sigarenmakersuitsluiting 296

Stakingen bij de firma's Tinchant, Aalfs en De longh; De uitsluiting en de
katholieke geestelijkheid.

§ 4 De houding van de socialisten 300
De cooperatie; Troelstra in Eindhoven; Het einde van de staking en
uitsluiting,

§ 5 De Eindhovense schoolstnjd en de socialisten 306
De kwestie en de gemeentepolitiek; De soeialisten.

§ 6 Socialistische aktiviteiten in Eindhoven en Woensel 310
Kiesreehtmanifestatie en gemeenteraadsverkiezingen; Op bezoek bij de
R.K. Volksbond.

§ 7 Godsdienst en socialisme 313
De geestelijkheid tegen socialisme en 'De Eendracht'; Pater Coelestinus
gaat over naar de SDAP; Zijn brochure 'Christendom en Sociaal-Demo-
cratie"; De marxist Pannekoek tegen Van Verst; V1iegen verdedigt Van Vorst
op het SDAP-congres.

§ 8 Een priesterlijke brochure tegen het Socialisme 324
§ 9 De reaktie van Jan Jansen 327
§10 Debatten tussen Van Porst en de katholiek Wesseling 329

Het eerste debat; Artikelen in de pers; Het tweede debat.

Hoofdstuk VIII:

HET BLAD 'DE EENDR<\.CHT' ALS NOORDBRABANTS SDAP-ORGAAN,
1907 -1911

§ 1 Jan Jansen en 'De Eendracht' 336
Zijn ideeen over Eduard Redele en 'De Eendracht': Overname van 'De
Eendrachr' door de SDAP

§ 2 Eduard RedeLe 339

xu



§ 3 'De Eendracht' als Brabants SDAP-orgaan 340
Onder leiding van Eindhovenaar 1. Jansen, De financiele siruatie van het
weekblad.

§ 4 De inhoud van het blad 344
Minder over Eindhoven, meer over vakbeweging; De 'Brieven vall Janus
Zorgvliet aan De Eendracht.'; Minder aandacht voor'Codsdienst en
socialisme" .

§ 5 SDAP-propagandist A.F Muller aan het roer 349
§ 6 'De Eendracht' voor katholieken verboden, 1908 352

Het verbod van de Bossche bisschop; De reaktie van 'De Eendracht'.
§ 7 Tussen Eindhoven en Tilburg 358

Eindhoven tegenover Tilburg; 'De Eendracht', Jansen en de paasplichten;
Een merkwaardig redaktioneel stuk.

§ 8 De Eindhovense SDAP en 'De Eendracht' 367
Bestuurswisselingen en C.J.A. Smit als correspondent; Karnerlid Schaper
en adrninistrateur Ten Nape!.

§ 9 Een enorm financieeL tekort 371
Muller en Smit over de administratie; Tilburger Van Eck stelt orde op
zaken; 'De Eendracht' en Bredase plannen.

§10 Onenigheid in de Eindhovense SDAP-afdeLing 378
Antiklerikalisme en neo-malthusianisme; De adrninistratie van het blad
weer naar Eindhoven; Jansen en Rooijmans tegenover de 'Hollanders';
Verwijten aan Jansen en herstel van de eenheid.

§11 De Laatste nummers van 'De Eendracht' 385
Bredase plannen en de financiele situatie; 'De Eendracht' weer volledig
in Eindhoven; Het doek valt.

Hoofdstuk IX:

DE SDAP EN DE STAKINCEN BU PfllLIPS; ECHEC VAN HET KONFLIKfMODEL,
1911-1912

§ 1
§ 2

Philips en de sociaListen
'De Eendracht' en 'De Lamp'
Een katholiek blad voor Philipswerknemers;
Een konflikt dreigt; Sukses voor de ANMB.
Het 'feestdagenkonjlikt' en de sociaListen
Het verenigingsrecht; Socialisten door katholieken belaagd; Socialisten
over het konflikt; De afloop.
Partij- en vakbondsaktiviteiten
Een socialistische optocht door Eindhoven; De nasleep van het 'feestdagen-
konflikt'; Aktiviteiten van de ANMB.
De Eindhovense SDAP-afdeling
Interne situatie en de verhouding met Philips; De eerste mei en nieuwe
bestuursproblemen; De socialistische arbeidersbeweging.

390
393

§ 3 400

§ 4 407

§ 5 411

xm



§ 6 De ANMB en de ontwikkeling bij Philips 415
De VTaag om een CAO; Kritiek, problemen en conferenties.

§ 7 Konflikten op de gloeilampenfabriek 420
'De Strijd' over willekeur en ontslagen; Konflikten over overwerk en an-
dere zaken.

§ 8 Het uitbreken van het CAO-konflikt 423
Konflikt over stukwerk; "Jelui zijn rebellenl"; Reaktie van de ANMB-
afdeling; De staking.

§ 9 Escalade van het konflikt 430
Stakers en onderkruipers; Oproep tegen Philips in 'Het Volk; Huisuitzet-
tingen en vertrek van stakers; Philips zet mensen onder druk.

§10 Barsten in het ANMB-front 438
Dekkers en de stakers; Een motie van afkeuring regen Jansen; Felle
artikelen tegen Philips in 'Het Yolk'.

§11 Het einde van de staking 442
De staking opgeheven; Lessen uit de strijd.

§12 De ANMB, SDAP en Philips 448
Een late conclusie van de ANMB; De situatie bij Philips;
De SDAP-afdeling terug naar het harmoniemodel; Slot.

DEEL D
EINDHOVENSE SOCIALISTEN E DE KATHOLIEKEN, 1912-1920

Hoofdstuk X:

SDAP-AFDELfNC EN VAKBEWECJNC TERUC NMR HET HARMONIE MODEL,
1912-1916

§ 1 De SDAP-aJdeling voor en tijdens de Eerste WereLdoorlog 459
Werken voor het algemeen kiesrecht; De SDAP-afdeling; De verkiezingen
van 1913; Ceen raadslid in Woensel; Codsdienst en socialisrne; De SDAP-
afdeling in 1914 en daarna.

§ 2 Het blad 'De Strijd' 474
De overgang van 'De Eendracht' naar 'De Strijd'; De financiele situatie;
Het einde van 'De Strijd".

§ 3 Pakbonds- en andere aktiviteiten 481
De federa tie, Philips en de lucifersfabriek; De sigarenmakers; Eindhovense
kleerrnakers en een oud-SDAP'er; De NVV-propagandist Westerhor en zijn
aktiviteiten; De Eindhovense Bestuurdersbond.

§ 4 Cooperatie Helpt Elkander vanaJ 1913 491
Tienjarig hestaansfeest en concurrentie; Bedrijfsresultaten; Ceheelonthou-
ders ell Ontwikkelingsclub; De uitbreiding van 1916.

§ 5 De WereLdoorlog,christen-socialisme en antimilitarisme 498
De Eerste Wereldoorlog; Socialisten betrokken bij diverse aktiviteiten; Het
optreden van dominee Bart de Ligt.

XIV



Hoofdstuk Xl:

DE STRlJD OM HET ALGEMEEN KIESREGHT EN DE SDAP IN DE EINDHO-
VENSE GEMEENTERAAD, 1917 -1920

§ 1 Eindhoven in 1917 503
De oorlog en zijn gevolgen; Het blad 'De Strijd'; De socialisten.

§ 2 Het algemeen kiesrecht gewonnen 509
De annexatiekwestie en de katholieke politiek; Aktiviteiten van de socia-
listen.

§ 3 November 1918 en "de revolutie" van Troelstra 514
Landelijke gebeurtenissen en reakties in Eindhoven; SDAP-manifest ell
'Eindhovensch Dagblad'; Burgerwacht en aanhankelijkheidsmanifestatie.

§ 4 De oerkiezingen van 1919 522
SD~ verkiezingsstrijd en Eerste Mei; De Jongs polemiek met het 'Eind-
hovensch Dagblad; De gemeenteraadsverkiezingen van 1919; De Eind-
hovense SDAP en het debat dat niet doorging.

§ 5 De SDAP en de nieuioe gemeenteraad 534
§ 6 Coiiperatie Helpt Elkander, 1918-1920 538

De situatie in 1918 en daarna; Arbeiderswoningbouwvereniging 'Coed
WOllen'.

EPILOOG 544
SAMENVATTING 557

SUMMARY 566
INDEX VAN GEOGRAFISCHE NAMEN 575

INDEX VAN PERSON EN EN ONDERNEMINGEN 578

CURRICULUM VITAE 584

xv



ARCHNALIA

Internationaallnstituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Archie! SDAP, 1894-1940

Partijbestuur
Notulen van de vergaderingen van het Partijbestuur en het Dagelijks Bestuur,
1894-1920, illV.nr.10-40
Bijlagen bij de notulen van het Partijbestuur, ] 894-1921 ,
inv.nr. 110-114
Ingekomen stukken aan het Partijbestuur en kopieen van uitgaande stukken. 1895-
1921, inv.nr. 133-135
Ingekomen stukken aan het Partijbestuur betreffende interne partijgeschillen,
1898-1907, inv.nr. 144-152

Congressen
Ingekomen stukken en kopieen van uitgaande stukken betreffende congressen,
1895-1912, inv.nr, 238-258.

Secretari aat
Agenda's van ingekomen stukken, 1901-1919,
inv.nr. 490-492
Agenda's van uitgaande stukken, 1901 -1922,
inv.nr. 493-495
Kopieboeken, met kopieen van uitgaande brieven, 1901-1918,
inv.nr. 496-510
Kopieboeken, met uitgaande stukken van de secretaris-penningmeester, ] 912-
1918, inv.nr. 511-515
Kopieboeken, met uitgaande stukken van de tweede secretaris, 1912-1918,
inv.nr. 516-524

Ledenadministratie
Meerjarenoverzichten ledentallen. 1906-1937,
inv.nr. 659-670

Cewestelijke federaties
lngekomen stukken en kopieen van uitgaande stukken aan de gewestelijke federatie
Noord-Brabant, 1910-1933, inv.nr. 699-703

Stedelijke federaties en afdelingen
Mdeling Eindhoven, 1904-1921 en z.j., inv.nr. 1016
Mdeling Helmond, 1908 en 1914-1918, inv.nr. 1134

Periodieken
Ingekomen stukken en kopieen van uitgaande stukken aan de redaktie van Het
Volk, 1905-1914, inv.nr. 2694
Stukken betreffende Breda, De Bredasche Klok, De Strijd. 1906-1914, inv.nr. 2762

XVI



Stukken betreffende Eindhoven, De Eendracht, 1906-1911,
inv.nr, 2768

Archief
Lijsten van archiefstukken betreffende Congressen,
inv.nr. 2903
Lijsten van archiefstukken betreffende Propaganda.
inv.nr. 2905
Lijsten van archiefstukken betreffende A1gernene Politiek,
inv.nr, 2906

Enkele iosse stukken uit:
Archief Domela Nieuwenhuis
Archief H.H. van Kol
Archief PL. Tak
Archie! PJ. Troelstra
Archief F.M. Wibaut

Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage

Archie! Departement van Iusutie, 1813-1876

Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen

Archie! Ariens
Rede over vakorganisatie (inv.nr, 29)
Correspondentie met MJ. Schrader (inv.nr, 1830)
Rede te Eindhoven, 22 april 1901 (inv.nr.1024)

Unioersiteit van Amsterdam, Unioersiteitsbibliotheek

Handschriftenkamer
Archief Frederik van Eeden

Brieven van Eduard Hedele, 1891 en 1894
Dagboek Frederik van Eeden (FvE 41)

Archief Albert Verwey
Brieven vall Eduard Redele, 1895 en 1896 (AVXXIl 91)

XVIl



RijksarchieJ in Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch

Archief van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brahant, 1814-1920
Archief Commissaris der Koningin

Stukken betreffende Spoorwegstaking 1903
Stukken betreffende Sigarenmakersstaking en uitsluiting te Eindhoven, 1907

Archief van het Kantongerecht te Eindhoven, 1838-1930
inv.nr, 300 Burgerlijke zaken. Audientiebladen, 1911-1912

Bisschoppelijk ArchieJ, 's-Hertogenbosch

Archief Nk'Y, afdeling Eindhoven
Statuten R.K Volksbond te Eindhoven

Dossier Dekenaat Eindhoven
Liller Memorialis Decanatus Eindhoviensis, 1842-1946

Parochiedossiers
Parochie St.-Antonius, Woensel
Parochie St.-Catharina, Eindhoven
Parochie St.v.loris, Stratum
Parochie St.-Petrus, Woensel
Parochie St.-Trudo, Strijp

StreekarchieJ Regio Eindhoven, Eindhoven

Archief Parochie St. -Catharine, Eindhoven
Liber memorial is decanatus Eindhoviensis 1842-1946
(kopie)

Archief van de plaatselijke afdeling van de Katholieke Arbeidersbeweging
(later NKV), 1905-1968

Archief van de voormalige gemeente Woensel
Aanvragen Hinderwetvergunningen, 1900-1920
Administratief archief, 1307 -1920
Burgerlijke Stand, 1870-1900

otulen van de gemeenteraadsvergaderingen. 1898-1903

Beoolkingsregisters van de gemeenten Eindhoven, Stratum, Strijp, Woensel

Collectie bibliotheek

Collectie 1. Melssen

xvm



GemeentearchieJ Eindhoven
Administratief archief van Eindhoven. '1811-1933
Notulen van de gemeenteraadsvergaderingen, 1900-1931
Dossier familie Redele
Ver preide documenten

Philips Concern Archief, Eindhoven

Dossier 227.1 Eindhovense coiiperaties
Dossier 622.9 Ontslagregister 1910-1912
Dossier 661 Correspondentie ANMB - Philips, 1909-1919
Dossier 661.1 Metaalbewerkersconflict 1911
Dossier 661.1 Staking 19"10
Dossier 935 Diversen:

Eindhoven, SDAP-afdeling
Vakverenigingen, NVV

Dossiers (ongenummerd:)
Bouwvereniging 'Goed Wonen'
Bouwvereeniging Goed Wonen contra Rooijmans

Personeelsdossiers,
Dossiers G. Evelein, 1. Jansen, MJ. Jansen Gration, P Mulder, P Staal

Oemeentelijke archiefdienst, Helmond

Papieren JIM. Heeren
Brieven van Eduard Redell: aan Hendrik Ouwerling,
inv.nr. 94

Oemeentearchief Roosendaal

Archie! J.F. Vlekke
Handschriften I, brieven van 1. Lernmens, A. Rijken, A. van \Vijnbergen
aan 1.E Vlekke

Bevolkingsregisters
van de gemeenten Amsterdam, Driebergen, Etten-Leur. 's-Cravenhage,
Rosmalen, Leeuwarden, Zaanstad. Zwolle.

XIX



Particuliere collecties

Collectie mevrouw L. de [ong, Eindhoven
Diverse brieven, brochures en foto s
Manuscript 'Brieven uit Brabant. Brabant en het Democratisch Socia lisme' (1947),
door AA. de long

Collectie mevrouw AJ Waagen-Rooijrnans, Eindhoven
Diverse brieven, brochures, fotocollectie

Collectie If. Giebels, Gernert
Collectie kopieen van

Eindhoven Vooruit, 1899-1903
De Eendracht, 1900-1911
De Strijd, 1911-1914, 1922-1923

Diverse brochures, foto's en exemplaren van De Eendracht
Gesprekken en interviews met:

1. van Gijzel jr., W Hurkmans, mevrouw L. de long, M. van Glabbeek, A.
Rooijmans en mevrouwA.J. Waagen-Rooijrnans, allen te Eindhoven, OLC. Re-
dele te Oisterwijk, S.HA.M. Zoetmulder te Waalre en rnevrouw Gr. van de Ven
te Wormerveer.

xx



BRONNENPUBLIKATIES EN LITERATUUR

Allemaal socialist! Woorden en daden der socialisten verzameld en toegelicht, dl. Il, Utrecht
1901 [door: Jan van Nassau, pseudoniem van F Hendrichs, en Wlllem van Oranje,
pseudoniem van A. v.d. Kallen].

Aretin, KO. von, The Papacy and the Modern World, London 1970.

Baar. X.H.E.S. de, Conseruatieoeri en Pooruitetreoenden in Eindhoven, 1914-1919, (doc-
toraalscriptie), Utrecht 1982.

Bakx, Th. A.C., Eindhoven Vooruir, (niet gepubliceerde scriptie), Eindhoven 1980.
Blanken, I., Geschiedenis van Philips Electronics N.Y. dl. ill, (1922-1934), De ontuukke-

ling van de Nfl Philips' Oloedampenfobrieken tot electrotechrusch. concern, Leiden
1992.

Bornewasser, JA, De 'open' katholiciteit van Paus Leo xm en zijn 'bisschop in politicis'
Schaeprnan, in Bewogen en beioegen. De historicus in het spanningsoeld tusseri
economie en cultuur, Tilburg 1986, 378-392.

Berrie, G.WB., FM. Wibaut, mens en magistraat. Ontstaan en ontwikkeling der socialis-
tische gemeentepolitiek, Assen 1968.

Bouman, Pl, Anton Philips. De mens, de ondernemer ; Utrecht-Antwerpen 1966.
Braambeek, H.J. van, Van lichten en schriften. Cedenkboek van van de Nederlandsche

Vereeniging van Spoor- en TramwegpersoneeI1886-1933, z.pl., 1936.
Brand, W, Eindhoven. Sociografie van de Lichtstad, Amsterdam 1937.
Brugmans, I.L, De arbeidende klasse in Nederland in de negentiende eeuw, 1813-1870,

Utrecht-Antwerpen 1961 (5).
Bruin-Scheepens, J.E. de, Etos tussen lOen en nu. 50 jaar cooperatie 1919-1969, z.pl.

1969.
Bruintjes, G., Socialisme in Groningen 1881 -1894, Amsterdam 1981.
Brorn, G., Alfons Ariens, 2 dln., Amsterdam 1941.

Collectio Epistolarum Pastoraluun (Pastorale brieoen. van bisschop W. van de Ven, 1892-
1905), St. Michielsgestel 1905.

Dagblad van Noord-Brahant, 1899-1905.
Dongen, B. Vall, Revolutie of Integratie. De Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Ne-

derland (SDAP) tijdens de Eerste Were.ldooriog, Amsterdam 1992.

Eendracht, De, Orgaan van de Christelijke Werkliedenvereeniging 'De Eendracht' te Eind-
hoven, 1900-1904.

Eendracht. De, Socialistisch, niet-materialistisch Volksblad, (Eindhoven) 1904-1907.
Eendracht, De, Orgaan Vall de afdeelingen del' SDAP in Noordbrabant, (Eindhoven/Til-

burg) 1907 -1911.
Eerenbeemt, H.F.J.M. van den, Corporatisme en katholiek sociaal den ken 1891-1901, in

Sociale Wetenschappen, jrg. XI (1968), nr. 3, 236-248.
Eerenbeemt, H.F.J.M. van den, Dynamiek en innooatie in het Eindhouense bedrijfsleven

ooor de komst van Philips, Tilburg 1982.

XXI



Eerenbeemt, H.FJ.M. van den, Ideeen rond 1900 van katholieken in ederland over een
reconstructie van de maatschappij, in Sociale Wetenschappen, jrg. xm (1970), nr.
4,257-284.

Eerenbeemt. H.F1M., In het spoor van de vooruitgang. Het moderni eringsproces in de
Nederlandse samenleving 1730-1980, Tilburg 1989.

Eerenbeemt, H.F1M., Mens en maatschappij in beweging. Wortels, patronen en ontwik-
kelingslijnen in het sociaal-economisch leven van West-Europa v66r 1940, Tilburg
1990.

Eerenbeemt, H.FJ.M., Ontwikkelingslijnen en scharnierpunten in het Brabants industrieel
bedrijf, 1777-1914, Tilburg 1977.

Eerenbeemt, H.F1M., Tussen Scylla en Charybdis koersend naar een organiscbe rnaat-
schappijleer, in Tilburgis, nr. 25, 's-Hertogenbosch 1968.

Eindhooensche Courant, R.K Volksblad voor Eindhoven en omstreken, 1901-1912.
Eindhovens(ch) Dagblad, 1911-1940, 1950, 1962.
Eindhoven Vooruit 1899-1903.
Enquhe door de Staatscommissie, benoemd krachtens de wet van 19januari 1890 (Staats-

blad no. 1), dln. VI-VII, Enquete gehouden te Nijmegen (en 's-Gravenhage),
betrejfende onderscheulene takken van bedrijf in de Eerste Arbeidsinspectie, 1890-
1892, z.pl. z.j.

Errnann, H., s.j., Het stand punt der katholieken in de arbeidersbeueging. Lezing gehouden
[...j voor de leden der Leo -vereeniging te Eindhoven, z. pl. [Delft], z.j. [1900].

Fontijn, J., 'Iweespalt. Het leven van Frederik van Eeden tot 1901, Amsterdam 1990.
Franssen, J.J.M., De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van

de negentiende eeuw. 2 dln., Tilburg 1975.
Frieswijk, 1., Socialisme in Friesland 1880-1900, Amsterdam 1977.

Caal, F1. van, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch. 1886-
1923. Over organisatie en mentaliteit, Tilburg 1989.

Gedenkboek t.g.u. het 25-jarig bestaan van de SDAP in Nederland, Amsterdam 1929.
Ciebels, H.M.TM., De Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Eindhoven van 1904 tot

1930, (niet gepllbliceerde scriptie Geschiedenis MO-B), Tilburg 1975.
Giebels, H., 'De Eendracht' en het ontstaan van de SDAP-afdeling in Eindhoven, 1897-

1904, in Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in
Nederland 1980, Nijmegen 1981. 144-189.

Ciele, J.. De Eerste Internationale in Nederland, Amsterdam 1973.
Giele, J., Arbeidersleoen ill Nederland, 1850-1914, Nijmegen 1979.
Gniigi, A., Katholische Kirche und Demokratie, Zurich 1970.
Grobben, H.D., Sociale conflicten en sociale organisatie in de Twentse textielindustrie

1860-1912, dl. 1, in Textielhistorische Bijdragen, 12 (1971), 36-78, en 13 (1972),
38-75.

Gulden mijlpaol. Een, Feestuitgaoe t.g.o. het 50-jarig bestaan van de Nederlandse R.K
Tabaksbeioerkersbond St. Willibrordus, Eindhoven 1947.

Harmsen, G., e.a., Mensenwerk. Industriele vakbonden op weg naar eenheid, Baam 1980.
Harmsen, G., Historisch overzicht van socialisme en arbeiders-beweging in ederland,

ijmegen, zj. [1971].
Harmsen, G., en B. Reinalda, Voor de bevrijding /ian de arbeid, Nijmegen 1975.

XXII



Heerding. A., Gesehiedenis van de NT.' Philips' Oloeilampenfobrieken, dl. II. Em onder-
neming van oele markteri thuis (1891-1922), Leiden "1986.

Hendriohs, F, s.j., Katholieke Socialistenr ; Sirtard z.j.
Hoeven, W van der, De Nederlandse Sigarenmakers- en TabaksbewerkersBond. Zijn ge-

schiedenis, werken en streuen, Amsterdam 1937.
Hooff, C. van, De eerste SDAP-afdeling in Helmond (19H-1917) en haar voorgeschie-

denis, in De Vlasbloem, 9 (1988), 99-112.
Horssen. P. van, en D. Rietveld, De Sociaal-Deruocratische Bond. in Tijdschrift voor

Sociale Ceschiedenis, jrg. I. (1975), 5-7!.
Horn-van Nispen, L.C.WlM. ten, Unitas (1895-1912). Een poging tot interconfessionele

vakbeweging, in Brabontia, 30 (1981) 1Ir. 5, 191 -197.
Houwaart, D., e.a., Socialisme en religie, Kampen 1979.
Houven, C. van der, Een haloe eetuo, 1 86-1936. Gedenkboek van de Algemene Nederlandse

Metaalbeioerkersbond 1886-1936, Amsterdam 1936.
Hulst, H. van, e.a., Het Roode Vaandel volgen wij. Ceschiedenis van de Sociaal Democra-

tische Arbeiderspartij van 1880 tot 1940, 's-Cravenhage 1969.

[sacker, K van, Het Daensisme 1893-1914. Anrwerpen 1965.

Jaarboek voor de Ceschiedenis van socialisme en arbeidersbeuieging, I-V: 1976-1980.
Jong. AA., WCtl deed de SDAP in den Raad. Overzicht van het werk der sociaal-democra-

tische raadsfractie na 10 jaar in den road te Eindhoven, Eindhoven 1930.
Jong Edz., F de, J. Saks. Literator en marxist. Een politieke biografie, Nijmegen 1977

(reprint).
long Edz., F de, Om de plaats van de arbeid. Een geschiedkurulig ooerzicht van het

Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Amsterdam 1956.
Jonge, JA. de, De industrialisaue uan Nederland tusseri 1850 en 1914, Nijmegen 1976

(reprint).

K1eijngeld, A.M.P., Gemobiliseerde militairen in Tilbwg tijdens de Eerste Wereldoorlog, Til-
burg 1983.

Koerier, De, Orgaan van de Cooperatir 'Helpt Elkander', 19'19.
Kroniek, De, 1902-1903.

Laarhoven, J. van. De Kerk van 1770-1970. [-Iandhoek vall de Kerkgeseftiedenis, dl. V,
Nijrnegen 1974.

Luystcrberg A., Cedwongen wtnkelnering tn Noord-Brabant 1870-1920, in het bijzonder
getoetst aan de olltwikkeling in de schoen-, textiel- en sigarennijverheid, in Eco-
nomisch en Sociaal-Historisch laarboek, 37 (1974),285-345.

Maas, PF., Sociaal-democratischr Cemeentepolitiek in katholiek Nijmegen 1894-1927,
Nijmegen 1974.

Mededelingenblad. Orgaan van de Nederlandse Vereniging tot beoefening van de sociale
geschiedenis, z.pl. [Amsterdam] 1953-1974.

Meer, e.a., T. van der, De SOAP en de kiesrechtstrijd: de ontwikkeling van de Nederlandse
sociaaldemocrarie 1894-1913, Amsterdam 1981.

Meeuwen .. 1. van, Zo rood als de roodste socialisten. Katholieke vakbondsstrijd in de
schoen- en lederindustrie, Amsterdam 1981.

xxm:



Meierijsche Courant, Nieuios- en Advertentieblad voor het Arrondissement Eindhoven, 1857-
1920.

Messing, FA.M., Het ontstaan van Oroot-Eindhooen, 1 90-1920. Spanningen tussen be-
volking en materieel bestaan, Tilburg 1980.

Metaalbeuierker, De, 1909-1912.
Mulder, B., Theorie en scholing in de vroege SOAP: De Nieuwe Tijd. SociaaIdemokratisch

maandschrift 1896-1921, in Tweede [aarboek uoor het Democratisch. socialisme;
Amsterdam 1980, 42-80.

Nabuurs, M., Het Eind/wvensch Socialisme beoordeeld door M. Nabuurs, kapelaan te Eind-
hoven, Eindhoven 1908.

Nieuioe Tijd, De, Sociaaldemokratiscn maandschrift, 1896-1917.
Nieuios van de Week, Het, 1887 en 1900-1905.
Noord-Brabant's Nijoerheid in Beeld. Met een inleulend woord van JK Mercx ; Haarlem

Z.J.
oordegraaf, H. Het christen-socialisme van fohn William Kruyt en Truus Kruyt- Hogerzeil,

Voorburg 1990.

Ockenfels, W, Katholizismus und Sozialismus in Deutschland im 19. und 20. [ahrhundert;
Paderborn 1992.

Oirschot, A. van, De krant in Brabant, z.pl. 1963.
Oord, A. van den, De akelige uoee procent. Andersdenkenderi in katholiek Oisterunjk, 1891-

1940, Oisterwijk 1992.
Oorschot. 1. van, Eindhoven een samenleoing in. oerandering, 1810-1960, 2 dln., Eind-

hoven 1982.
Otten, A., Het personeel van de fa. Philips & Co, 1891-1912, (niet gepubliceerd typoscript

Philips Concern Archief), Eindhoven 1983.
Oudegeest, 1., Oeschiedenis der ze/fstandige uakbeueging in Nederland; dl. I, Amsterdam

1926; dL n, Amsterdam 1932.
Oudheusden, lL.G. van, en JAM. Verboom, Herstel- en vemieuwingsbeweging in Izet

beorijde zuiden; Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Waalwijk 1944-1945, Tilbura
1977.

Peel- en Kempenbode, ieuws- en adoertentieblad ooor Eindhoven, Helmond en omstreken,
1898-1911.

Perry, 1., Roomse kinine tegen roode koorts. Arbeidersbeweging en katholieke kerk in Maast-
richt 1880-/920, Amsterdam 1983.

Puijenbroek, ElM. van, Beginnen in Eindhoven. Allochtoon ondernemersinitiatief in de
negentiende eeuui, Eindhoven 1985.

Recht ooor Allen, Orgaan. der Sociaal-Democrausche Partij, 1887-1892.
Regional Implantation of Labour Movement in Britain and the Netherlands. Papers pre-

sented to the Seventh British-Dutch Conference on Labour History, Groningen
1990, in TiidsclzriJt voor sociale geschiedenis, 18 (1992),2/3 (speciaalnummer).

Rerum Novarurn en Quadragesimo Anno, uitgave Urbi et Orbi, Utrecht 1938.
Ribberink, lCAp, Hilda Verwey-fonker en de SDAP Portret van een theoretiells en ver-

nieuwer van lIet sociab:sme in de iaren '30, (met gepubIiceerde doctoraalscriptie),
Utrecht 1979.

XXIV



Rienzi (pseudoniem van H.H. van Kol). Christendom en Socialisme. 's-Cravenhage 1888.
Rogier. L. .l. en N. de Hooy, In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953, Den

Haag 1953.
Huter, A.lC., De spoorwegstakingen van 1903. Een spiegel del' arbeidersbeweging in Ne-

derland, Leidenl955 (reprint Nijmegen z.j.).
Ruyter-de Zeellw, ChI'. A. de. Hendrik Spiekman. De grondvester van de Rotterdamse

Sociaal-Dernocratie. Rotterdam- 's-Cravenhage 1971.
Rijzewijk, J. van, en 1. Sloois, De Ceschiedenis del' uitsluiting in de Sigarenindustrie It'

Eindhoven van Zaterdag 11 rnei tot op heden 17 juni 1907. [Eindhoven 19071.

Scheffer, r-LJ., De Controleur. Een kriusd: blad kruisdi bekeken, z, pl. 1982.
Schwaiger, G., Geschichte del' Papste im 20. .lahrhundert, Munchen 1968.
Sigarenmaker, De, 1905-1907.
Sociaaldemokroat, De, Orgaan der Sociaaldemokratische Arbeiderspartij in Nederland,

1896-1900.
Spiekman, H .. lets over den toestand del' arbeiders in het Zuiden, in De 'iiellwe Tijd.

Sociaaldemokratisch Maandschrifr, jrg. -t (1899-1900), 513-531.
Siuurman, S., Verzuiling, Kapitalisrne en Patriarchaat. Aspekten van de onlwikkeling van

de rnoderne staat in Nederland, Nijmegen 1983.
Strijd, De, Weekblad van de federatic Noord-Brabant del' Sociaaldern. Arbeiderspartij,

Breda/Eindhoven, 1911-1914.

Taal, G., Liberalen en Radicalen in Nederland, 1872-1901, Den Haag 1980.
Teije. G.W ten, De opkomst van het Socialisme in Breda. Aktie en reaktie lot 1908. Tilburg

1986.
Terugblik en perspectieJ Willem Banning 1888-1971. ed. DJ. van Veen, Baarn zj.
Teulings, A., Philips. Geschiedenis en prakujk van een wereldconcern. Amsterdam 1976.
Thelen, A.A.J., Lambert Poell (1872-1937) en de katholieke sociale beweging, Tilburg

1990.
Theunisse, lG.L., Jan Frederik Vlekke 1849-1903; Ethiek en rentabiliteit in een

ondemernersleven, Tilburg 1966.
Tempel, 1. van den, Na vijf jaren. Gegevens (...) bij het NW aangeslotcn organisaries.

z.pl., z.j. [1910].
Tijn, Th. van, Voorlopige notities over het ontstaan van het moderne klassebcwlIstzijn in

Nederland. in Mededelingenblad. Orgaan van de Nederlruldse Vereniging tot
beoefening van de Sociale Geschiedenis, nr. 45 (mei 1974), 33-48.

Veer. Paul van 't, H. van Kol, in SocialisnlP en Democratie Xlll 1956,240-247.305-314.
Vclthoven, H. van, Stad en Meier/;' van s-Hertogenbosch. 2 din .. Amsterdam 1935-1938.
Verhagen, F.BA. I., Eindhoven lnclustriestad. De industriele ontwikkeling van Eindhoven.

Eindhoven 1951.
Verheijen. L.. Het Eindhovensch Socialisme in =/;'n ontstaan verklaard, (niet gepubliceerde

doctoraalscriptie Katholieke Hoge chool Tilburg) , Tilburg 1982.
Versluis, w., Door eigen kracht. Vijftig jaren geschiedenis van de Bossche Diocesane Bond

del' KAB, 1903-1953. Den Bosch 1953.
Vervoort, AJ.M., Sub Vexilla Regis. Een actueele beschollwing over de Eindhovensche

politieke partijen, Eindhoven 1913.
Visser, G., Dr. Jan van den Brink. socialist in prieSlertoog, in De Oranjeboom. jrg. 24

(1971). 67-91.

xxv



V1eggeert, lC., Kinderarbeid in Nederland, 1500-1874; Van berusting tot beperking, Assen
1964.

V1iegen,WH., De dageraad der Volksbevrijding. Schetsen en taferelen uit de socialistische
beweging in ederland 2 dln., Amsterdam 1902- 1905.

V1iegen, WHo Die onze kracht ontwaken deed. Ceschiedenis der sociaaldemocratische
arbeiderspartij in J ederland gedurende de eerste 25 jaren van haar bestaan, 3
dln., Amsterdam (1924-)1938.

Volk, Het, 1900-1920.
Volkstribuun, De, Socialistisch weekblad voor de Zuidelijke Provincien 1890-1897.
Vrankrijker, A.C.J. de, Het ioeroende woord. Ceschiedenis der socialistische week- en dag-

bladpers in Nederland, Amsterdam 1950.

Wagemakers, A.J.M., Buitenstaanders in acue. Sociolisten en neutraal-georganiseerden in
confrontatie met de gesloten TiLburgse samenleoing, 1888-1919, Tilburg 1990.

Wei, Jos. van, De zingende oink. 25 jaor sociaal en politiek Leven in en rond Helmond
(ca. 1890-ca. 1914), Helrnond 1985.

Welcker, J.M. Heren en arbeiders in de vroege Nederlandse arbeidersbeweging 1870-1914,
Amsterdam 1978.

Wentholt, J .C.M., Een arbeidersbeweging en haar priesters. Theologische vooron-
derstellingen en pastorale bedoelingen met betrekking tot de katholieke
arbeidersbeweging in Nederland 1889-1979, Nijmegen 1984.

Werners pr., Frans, Twintigjaar kapelaan. Schetsen uit dorp en stad, 1904-1920, 's-Her-
togenbosch z.j.

We.sterhof, J.. Verslag van den Eindhovenschen Bestuurdersbond en het Bureau ooor Arbei-
dersrecht 1914, [Eindhoven] 1914.

Wetzeis, .l., Aspecten van sociaal en cultureel leven in Eindhoven van rond de eeuwwis-
seling tot ongeveer 1930, in Varia Historica Brabanuca IX, 's- Hertogenbosch
1980,177-226.

Wilzen, H../., en Van Biernen, A., Samen op weg. Viiftigjaor ontnzoeting tussen Christendom
en Sociausme in De Blijde Wereld en Tijd en Taak, Amsterdam 1953.

Zoetmulder, S., Honderd jaren Oost-brabarus bedrijfsleven, 1852-1952, Eindhoven 1952.
Zuidwillemsvaart, De, 1900-1905.

XXVI



UITGAVEN VAN 'DE EE DRACHT' TE EINDHOVEN

A, Periodieken:

1 , Eendradu, De, Orgaan van de Christelijke Werkliedenvereeniging 'De Eendraclute Eind-
hoven, 1900-1904 (rnaandblad).

2, Eendracht, De, Socialisusch, niet-materialisuscn flolksblad, (Eindhoven) 1904-1907
(maandblad, verscheen vanaf 1907 clke twee weken).

B, Brochures:

1, H, Rooijmans, De opkomende arbeidersbeweging te Eindhoven, Eindhoven 1900,
2, E. Hedele, De nieuwe beurs te Amsterdam en de proletaners, z.pl. [Eindhoven], z.j.

[1902],
:1 H,J,L.P. van Malsum (pseudoniem van Eduard Redele), De Aprilstaking tegenooer een

jong Sociaal-Democraai beoordeeld, Eindhoven 1903,
4, J. van den Brink, De Groote Vraag, Eindhoven 1904 (10 drukken in 1904),
5, J. jansen, De Sociaal-Democraue en Waarom, hoe en waarmee :.ii bestrederi uiordt,

Eindhoven 1904,
6, .l. van den Brink, Kan of moet een katholiek socialist djn?, z,pl.[Eindhoven], z,j,[1905],
7, J. jansen, De Sociaal-Democraue en Waarom, hoe en waarmee zij bestreden uiordt,

Eindhoven 1905 (2e en uitgebreide uitgave).
8, l-LJ. van Vorst, Christendom en sociaal-democratie, Eindhoven en TiLburg z,j.[1908).
9, J. jansen, Het "Eindhooensch'! Socialisme" door M. Nabuurs, Kapl. te Eindhoven,

Beoordeeld en nader toegelicht door J Jansen te Eindhoven, Eindhoven 1908.
[Uitgave van de SDAP-afdeling]

1OJ, Jansen e.a., Helpt Elkander. Feestuitgaoe ter gelegen-heid van het 10-jarig bestaan
der cooperatic, 1903-1913, Eindhoven 1913, [Uitgave van cooperatie Helpt
ElkanderJ.

XXVII



ABHK
AlC
ANMB
ANWV
AHA
BAH
EBB
CBSA
CA
CAE
nsc
KlJl3
KDC
NAS
j CB
NISTB

NVST
NVvFA
NVV
PCA
RANB
RKSP
RK\W
SARE
SOAP
SOB
VOB
U13
UvA

afd.
a.w.
dl.
mv.nr,
jrg.
par.
t.a.p.
v.

z.j.
z.pl.

XXVIII

GEBRlJl1..'1E AFKORTINGE

A1geme(e)ne Bond van Handels- en Kantoorbedienden
Arbeiders Jeugd Centrale
A1geme(e)ne Nederlands(ch)e Metaalbewerkersbond
A1gemeen ederlands(ch) Werklieden Verbond
Algemeen Rijksarchief
Bisschoppelijk Archief
Eindhovens(ch)e Bestuurdersbond
Centraal Bureau voor Socia Ie Adviezen
Cemeentearchief
Cerneentearchief Eindhoven
Internationaal lnstituut voor Socia Ie Ceschiedenis
Katholieke Universiteit Brabant
Katholiek Oocumentatie Centrum
Nationaal Arbeidssecretariaat
Noordbrabants(ch)e Christelijke Boerenbond
Nederlandsch-Belgische lnternationale Sigarenmakers-
en Tabaksbewerkersbond
Nederlands(ch)e Vere(e)niging van poor- en Tramwegpersoneel
Nederlands(ch)e Vere(e)niging van Fabrieksarbeiders
Nederlands(ch) Verbond van Vakvere(e)nigingen
Philips Concern Archief
Rijksarchief in Noord-Brabant
Rooms(ch) Katholieke St.aatspartij
Rooms(ch) Katholiek WerkLiedenverbond
Streekarchief Regio Eindhoven
Sociaal- Democratische Arbeiderspartij
Sociaal-Democratische Bond
Vrijzinning-Oemocratische Bond
Universiteitsbibliotheek
Universiteit van Amsterdam

afdeling
aangehaald werk
deel
inventarisnurnmer
jaargang
paragraaf
ter aangehaalder plaatse
verso
zonder jaar
zonder plaats



LUST VANAFBEELDINGEN

1. Hendrik Rooijmans (zittend) en zijn gezin (in 1913).
Collectie auteur.

LO.p. 6-+

2. Een advertentie uit De Eendracht van 12 oktober 1901. Hierin wordt opgeroepen
tot deeluame aan een vergadering van Werkliedenvereeniging De Eendracht op 13
oktober 1901. Behalve Hendrik Rooijmans ZOIlook de Twentse katholieke wever Jan
Brinkhuis spreken. LO.p. 65

3. De farnilie Redele bij het huwelijk van Louis Redele en Aline Bloemeu, 17 juni 1900:
vooraan in het midden Louis Hedele, aktief in Eindhoven Vooruit en gemeenteraads-
lid; helemaal rechts Eduard Redele; Bovenaan in het midden: Julien Charles Redele.
Ook hij werd lid van de SDAP en was aktief in Breda. Diverse leden van deze bour-
geoisie-familie steunden de Eindhovense christen-socialisten. t.o.p, 88
Collectie Familie Redele.

4. Titelpagina van Hendrik Hooijmans"
Eindhoven.
Collectie auteur.

brochure De opkomende arbeidersbeioeeging te
LO.p. 89.

5.a/b Eduard Hedele en Matheus van de Ven. Beiden waren aktief in Eindhoven Vooruit
en in De Eendracht, LO.p. 160
Collecties Familie Redel en Mevr. Gr. van de Yen.

6. Cedicht 'De Brabantsche Zangster' van Eduard Redele in De Eendracht. Orgaan van
de Christelijke Werkliedenoereeniging 'De Eendracht' te Eindhoven, van 1 mei 1904.
Collectie auteur. t.o.p. 161

7. Eindhovense socialisten: 'l e rij v.l.n.r.: WC. van Hattum, 1. Jansen, J. van Clabbeek;
2e rij v.l.n.r.: 1. v. Beck, C. de Groot, J. van Compel, H. Rooijmans, H. Lichthart.
In 1913 vormden zij het. bestuur van cooperatie Helpt Elkander. t.o.p. 184
Collectie Mevr. AJ. Waagen-Rooijmans.

8. Verkiezingsprent 1907. Diverse malen deed de socialist Jan van Beek onder eigen
naam mee aan de verkiezingen voor de gemeenteraad van Woensel. Deze prent werd
verspreid ten behoeve van zijn verkiezing. t.o.p. 185

9. De achterzijde van de bakkerij van cooperatie Helpt Elkander aan her Binnenpad te
Woensel, omstreeks 1903. Personeel, paard, wagen en broodkar en belangsteUende
kinderen. t.o.p. 256
Collectie auteur.

10. Personeel en interieur van de bakkerij van Helpt Elkander, omstreeks 1909. Vl.n.r.
de stoker Vromans sr., meester-bakker Andries de Jong en Jan van Clabbeek jr. Ach-
teraan: een onbekende, magazijnmeester Harry Cornrners, Van Dongen en een zekere

XXIX



Schenkelaars. De deegmaker-bakker Jan Rooijrnans ontbrcekt, hij nam deze loto.
Collectie auteur. LO.p. 257

11. Het 'Yolk gebouw' van de Eindhovense christen-socialisten in de Harrnoniestraat.
Collectie Mevr. AJ. Waagen-Rooijrnans. l.o.p. 280

12. Advertenties in De Eendracht van 7 januari 1911 voor een toneeluitvoering in het
Volksgebouw, voor de cooperatie-winkel en voor een vergadering van de SDAP-arde-
ling met Frank van der Coes. t.o.p. 281
Collectie auteur.

13. De Eindhovense Arbeidersmuziekvereeniging 'Voorwaarts' in de jaren twintig.
Collectie auteur. t.o.p. 304

H. Advertenties in De Strijd van 10 december 1912
op de eigen harmonic, de coop ratie en een
belangstellenden.
Collectie auteur.

waarin aandacht gevestigd wordt
amusante avond voor leden en

LO.p. 305

15. Titelblad van Jansen's boekje Het 'Eindhaoensch'! Socialisme, als reaktie op een ge-
lijknamige brochure van kapelaan M. labuurs, 1908. LO.p. 328

16. Advertentie in De Eendracht van 7 augustus 1910 met een oproep tot deelname aan
de betoging voor algemeen kiesrecht in Eindhoven. LO.p. 329
Collectie auteur.

17. De eerste broodwinkel, op de hoek van het Binnenpad en de Harrnoniestraat te Woen-
sel. LO.p. 352
Collectie Mevr. AJ. Waagen-Rooijmans.

18. Woningen van Helpt Elkander aan de Harmoniestraat te Woensel omstreeks 1913.
Hier woonden v.r.n.1. de families Hendrik Rooijmans. Jan Rooijmans, Andries de long,
Jan van Compel, Jan Hurkrnans en van Dongen. t.o.p. 353
Collectie Mevr, AJ. Waagen-Rooijmans.

19. De tweede winkel van Helpt Elkander, aan de Fellenoord te Woensel, omstreeks 1913.
Collectie Mevr. A.J. Waagen-Rooijmans. LO.p. 353

20. Titelblad van De Notenkraker. Zondagsblad van Het
de Eindhovense sigarenmakersstaking.
Collectie IISC.

Volk, 19 rnei 1907: prent over
l.o.p. 376

21. Twee spotprenten in De Notenkraker, 19 rnei 1907, over de Eindhovense sigarenma-
kersstaking. l.o.p. 377
Collectie usc.

22. Een deel van het werkplaatspersoneel van Philips, 1910-1911. Op de voorgrond
v.l.n.r.: 1. Otten (electricien en socialist), C. ollaert (werkrnee ter en sociali t), ( taan-

xxx



de:) N.J. Hofkes (opzichter en socialist), A.
mocraat), en ingenieur Reufel.
Collectie Philips Company Archives.

de Broekert (ingenieur en vrijzinnig-de-
t.o.p. -t24

23. De brief van A. Wiecherink, secretaris van de Eindhovense ANMn-afdeling, aan de
firma Philips, 14 december 1912. In deze brief werd meegedeeld dat de metaalbe-
werkers in staking gingen uit protest tegen het ontslag van hun bestuursleden.
Collectie Philips Company Archives. t.o.p. 425

24. Brief van de firma Philips aan de stakende metaalbewerkers, 15 december 1911. In
deze brief werden de stakende metaalbewerkers, die geweigerd hadden het werk te
hervatten, ontslagen. t.o.p. 448
Collectie Philips Company Archives.

25. Titelpagina van De Metaalbewerker, 27 januari 1912 met berichten over de firma
Philips, de beeindigde staking, en de huisuitzettingsprent van Albert Hahn uit De
Notenkraker van 13 januari 1912. t.o.p. 449
Collectie IISC.

26. Verkiezingspamflet, 1910. Tijdens de verkiezingsstrijd voor de Tweede Kamer werd
in september-oktober 1910 dit pamflet voor de verkiezing van Hendrik Spiekman in
Eindhoven en omgeving verspreid. t.o.p. 472
CoLlectie Melssen, SARE.

27. Verkiezingskrant, 1913. Pagina met advertenties voor de cooperatie, voor de kandi-
daat H. Spiekman en voor de arbeidersverzekering van 'De Centrale'. t.o.p. 473
Collectie Melssen, SARE.

28. De plakploeg van de Eindhovense SDAP in de jaren twintig.
Collectie auteur.

t.o.p. 496

29. Advertenties in De Strijd, 14 februari 1914.
Collectie auteur.

t.o.p. 497

30. De Eindhovense socialistische Fietsclub 'Het Roode Licht' tijdens de verkiez.ingsstrijd
in 1927. Er werd propaganda gemaakt voor de SDAP en zijn lijsttrekker Andries de
long, t.o.p. 520
Collectie auteur.

31. De Eindhovense socialistische zangvereniging 'De Stem des Yolks' in de jaren twintig.
Collectie auteur. t.o.p. 521

32. Eindhovense socialisten voor het Troelstra-oord te Beekbergen,
Ceheel in het midden: de SDAP-fraktieleider Andries de long.
Collectie auteur.

eind jaren twintig.
t.o.p. 544

33. De Eindhovensc afdeling van de Arbeiders Jeugd Centrale in de jaren twintig.
Collectie auteur. t.o.p. 545

XXXI





INLEIDING

Begrippen en probleemstelling

Voor veel mensen begint het socialisme in Eindhoven pas in 1920. De
meesten weten niet dat er voor die tijd, toen de stad nog bestond urt een
zestal zelfstandige gemeenten, ook al socialisten aktief waren. Zij ontwik-
kelden hier een bijzondere vorm van socialisme, dat kart na 1900 tot
bloei kwam. Dit onderzoek is een poging de geschiedenis van dat Eind-
hovense socialisme, dat weinig bekend is in Nederland, te reconstrueren.
Het Eindhovens socialisme was een vorm van christen -socialisme. Het
was gebaseerd op het christendom, met materialistisch maar idealistisch
gericht, en wees de klassenstrijd af.

De afsplitsing van katholieke arbeiders in Twente van de RK Volksbond
in 1898 is wei bekend. Zij richtten hun eigen textielarbeidersbond 'De
Eendracht' op, waaruit de overigens slechts een kortstondig bestaan lei-
dende Katholiek Democratische Partij ontstond. Mede door de steun van
vooruitstrevende katholieken werd de uit Eindhoven afkomstige socialist
H. van Kol in 1901 tot Kamerlid voor het district Twente gekozen: met
de steun van de Twentse Katholieke Democraten werd de katholieke kan-
didaat P Aalberse verslagen! Bekend is ook de protestantse beweging rond
het religieus-socialistische blad De Blijde Wereld, dat in 1902 ontstond.
Dat er rond 1900 gedurende korte tijd ook in het katholieke Eindhoven
een vorm van christen-socialisme heeft bestaan, is nagenoeg onbekend.
Die poging tot 'Doorbraak' avant la lettre is het onderwerp van het on-
derhavige onderzoek.

Centraal in deze studie staat de vraag hoe katholieken in Eindhoven
kort na 1900 hun godsdienstigheid trachtten te verzoenen met hun 50-

cialistische overtuiging. Zij splitsten zich af van de RK Volksbond en
ontwikkelden een eigen vorm van christen-socialisme, ook wei, vanwege
hun afwijzing van het filosofische materialisme, 'economisch socialisme'
genoemd. Ze richtten hun eigen kleine vakbeweging op, stichtten een
eigen maandblad, gaven brochures uit, richtten een verbruikscooperatie
op, met eigen broodbakkerij en winkels, en pleegden zelfs - weliswaar op
zeer kleine schaal - eigen woningbouw.

In dit onderzoek wordt bestudeerd hoe deze Eindhovense variant van
het christen-socialisme kon ontstaan; welke. factoren dit fenomeen be-
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vorderden en welke het juist tegenwerkten. Onderzocht wordt tevens wie
de personen waren die achter dit 'Eindhovens socialisme', zoaJs de te-
genstanders het noemden, schuil gingen, en getracht wordt een beeld te
schetsen van hun bereik. Naast een bestudering van de verbruikscoope-
ratie en van de plaatselijke SDAP-afdeLingstaat met name het onderzoek
van het blad De Eendracht centraal. Daarbij worden problemen behan-
deld als: Wat was het eigene van dit christen-socialistische blad? Waar-
door groeide het uit tot het SDAP-orgaan voor heel Noord-Brabant? Welke
invloed had deze ontwikkeling op het specifiek Eindhovense socialisme?
Uiteraard wordt de verhouding met de zo dominante katholieke geeste-
lijkheid en met de vaak daaraan dienstbare plaatselijke pel's bestudeerd.
Ook de reJatie met diverse ondernemers, waarbij met name de aanvan-
kelijk merkwaardige positieve verhouding met de juist in deze jaren ge-
weidig groeiende firma Philips aan bod komt, wordt beschreven.

De 'rode draad' in deze studie is de opkomst, groei en het verval van
het Eindhovense christen-socialisme tussen 1891 en 1920. Centraal staan
het ontstaan en de opbouw van een eigen identiteit, de poging tot inte-
gratie in de Eindhovense samenleving tot 1907, de vergeefse pogingen
tot acceptatie, de erosie van het 'Eindhovense socialisme', de interne crises
en de externe konflikten tot 1912. Vervolgens wordt het verval van het
specifiek Eindhovense christen-socialisme en de evolutie tot een gewone
SDAP-afdeling geschetst: een afdeling die na de verwerving van het al-
gemeen kiesrecht plaatselijk de landelijke SDAP-lijn volgde en zich na
1920 nauwelijks meer onderscheidde van andere afdelingen in den lande.

De jaren twintig, de economische crisis en de bezettingstijd worden in
de Epiloog slechts summier beschreven en met de na-oorlogse heroprich-
ting en opheffing van de SDAP in 1946 en de 'echte' Doorbraak eindigt
het onderhavige werk.

Verantwoording

Het 'Eindhovense socialisme' sleet in de loop der jaren en de aanhangers
vormden na verloop van tijd een gewone partijafdeling van de SDAP
Stond dat lot voor de Eindhovense christen-socialisten bij voorbaat vast?
Was er geen andere afloop mogelijk?

Cetracht wordt te reconstrueren, hoe de Eindhovense christen-socialis-
ten vanaf het einde van de negentiende eeuw opereerden en hoe hun
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omgeving op hen reageerde. Met name vanaf 1906/1907 werd door ka-
tholieke leiders systematisch tegen een mogelijk samengaan van katholi-
cisme en socialisme geageerd. In diezelfde periode werkten zij aan de
ontwikkeling van een eigen katholieke sociale beweging. Voor hen was het
'Eindhovens Socialisme' weliswaar slechts een marginaal verschijnsel,
maar toch ook een potentiele bedreiging.

Tegelijk groeide de sociaal-democratie in die jaren, ook in het kathoLieke
Zuiden. Mede daardoor werd in socialistische kring het Eindhovense
christen-socialisme als variant na verloop van tijd niet serieus genomen.
Omgekeerd konden de Eindhovense socialisten profiteren van de lande-
lijke groei van de SDAP en zich zonder al te veel problemen schikken in
het Nederlandse socialisme, dat zich immers officieel niet bemoeide met
de eventuele godsdienstigheid van zijn leden.

Een Eindhovens SDAP-archief bestaat niet meer. Tijdens de bezetting
is een deel vernietigd en voor zover dat toen niet is gebeurd, zijn enkele
jaren geleden door minder cultuur-bewuste Eindhovenaren, aan wie de
restanten van het SDAP-archief waren toevertrouwd, de plaatselijke re-
licten van socialistische correspondentie met het oud papier meegegeven!

De belangrijkste door mij gebruikte bronnen zijn te vinden in het In-
ternationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam: de jaar-
gangen van Eindhoven Vooruit, het blad van vooruitstrevende Eindhove-
naren in de periode 1899-1903, de Eindhovense Eendracht en De Strijd
van 1900 tot 1914 (en 1922-1923), en een tiental Eindhovense socialis-
tische brochures. Verder de aldaar gedeponeerde archieven van de SDAP,
en van de genoemde bladen.

Daarnaast is in het Streekarchief van de Regio Eindhoven te Eindhoven
gebruik gemaakt van de plaatselijke kranten en van de administratieve
archieven van de stad en de diverse door Eindhoven geannexeerde ge-
meenten.

Voor wat betreft het aandeel van de katholieke geestelijkheid is gebruik
gemaakt van archieven van diverse Eindhovense parochies, van het NKV-
archief en van de bisschoppelijke brievenin het archief van het bisdom
's -Hertogenbosch.

Enkele relevante gegevens werden nog gevonden in de archieven van
de gemeenten Helmond en Roosendaal, van de firma Philips in Eindho-
ven, van de Universiteit van Amsterdam, van het Katholiek Documenta-
tiecentrum in Nijmegen en van het Rijksarchief in Den Bosch. Ook de
Koninklijke Bibliotheek en het Algemeen Rijksarchief in Den Haag bleken
te beschikken over relevante bronnen. Tenslotte is belangrijk materiaal
door enkele particulieren in Eindhoven en elders tel' beschikking gesteld.
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Over Eindhoven is de laatste jaren nogal wat gepublieeerd. Messing
beschreef de totstandkoming van Groot-Eindhoven (1980) en Van Oor-
schot puhliceerde in 1982 twee dikke delen over Eindhoven als een sa-
menleving in verandering. Van Puijenbroek inventariseerde in 1985 de
beginnende ondernemingen in het Eindhoven van rond de eeuwwisseling.
In het tweede deel van Heerding's geschiedenis van Philips (1986) werd
een aantal relevante zaken aan de orde gesteld, evenals in het derde deel
van de hand van Blanken (1992). Hoewel in de genoemde werken soci-
aal-historische elementen voorkomen, bestaat er nog geen sociale geschie-
denis van Eindhoven. Dit werk probeert ten dele in die leemte te voorzien.

SociaLisme in Noord-Brabant

Deze studie pretendeert een aanvulling te zijn op de geschiedschrijving
over het socialisme in Noord-Brabant. In de serie 'Bijdragen tot de Ge-
schiedenis van het Zuiden van Nederland' verschenen drie proefschriften
over het socialisme in de grate Brabantse steden: het werk van Ten Teije
over Breda (1986), van Van Gaal over Den Bosch (1989) en van Wage-
makers over Tilburg (1990). Het onderhavige werk tracht het beeld van
het soeialisme in Noord-Brabant aan te vullen door een besduijving van
de ontwikkelingen in Eindhoven.

Ten Teije beperkte zieh tot een onderzoek naar het soeialisme in Breda
in de periode 1895-1908. De Soeiaal-demoeratische Bond en de Vrije
soeialisten werden in zijn werk behandeld evenals de totstandkoming van
de SDAP-afdeling in die stad. Daarbij stond de priester Jan van den Brink,
die als eerste soeialistisehe gemeenteraadslid in Brabant gekozen werd,
eentraal. Ten Teije eindigde zijn werk met een vergelijking van de Bredase
met de landelijke soeialistische beweging en met een theoretiseh-soeiolo-
gisehe analyse van het plaatselijke socialisme. De socialisten ondervonden
in Breda betrekkelijk weinig tegenwerking, hetgeen mede veroorzaakt
werd door de aanwezigheid van een niet-Brabants docentencorps aan de
aldaar gevestigde Koninklijke Militaire Academie en een relatief grate niet-
katholieke bevolkingsgroep. Het socialisme bleef in de bestudeerde periode
echter een marginaal verschijnsel in Breda.

Van Gaal bestudeerde het socialisme en de verwante vakbeweging in
de provinciehoofdstad 's-Hertogenbosch tussen 1886 en 1923. Hij onder-
zocht de vroege socialistische beweging evenals de katholieke, anarchisti-
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sche en socialistische arbeidersbewegingen. Daarbij stond de beroepsgroep
van de Bossche sigarenmakers centraal. Hun organisatie zou in 1923 door
een verioren arbeidskonflikt groot ledenverlies leiden. Het socialisme in
Den Bosch, waar meer dan 90% van de bevolking katholiek was, bleef
ook hier een marginaal verschijnsel.

Wagemakers maakte een studie van de socialisten en niet-katholieke
vakbeweging in Tilburg in de periode 1888-1919. Hij schetste de socia-
listen als buitenstaanders in een katholieke stad. De opbouw van de or-
ganisaties tot 1903 stond in zijn eerste deel centraal. Vervolgens behan-
delde hij de diverse confrontaties van SDAP en socialistische
vakorganisaties in de periode 1903-1912. Daarbij waren het textielarbei-
ders die zich bij de socialistische vakvereniging aansloten. Bijzonder was
echter de aanwezigheid in de stad van een zeer grote werkplaats van de
spoorwegen, waardoor de Tilburgse socialistische beweging vooral een
zaak van spoorwegmannen was. Tussen 1917 en 1919 waren de socia-
listische 'buitenstaanders' in Tilburg relatief gevestigd maar bleven ook
hier een groep van beperkte betekenis.

Evenals Breda, Den Bosch en Tilburg was ook Eindhoven een overwe-
gend katholieke plaats. Enkele omstandigheden waren hier evenwel bij-
zonder. Daar was op de eerste plaats de situatie van enkele zelfstandige
en gemdustrialiseerde gemeenten rond de kleine stad Eindhoven. Verder
was daar de aanwezigheid van een belangrijke groep allochtone en liberaal
gezinde ondernemers die evenals het opkomend socialisme tegengewerkt
werd door een star-conservatief katholicisme.

Het Eindhovense socialisme zou dan ook een andere ontwikkeling door-
maken dan dat in Breda, Den Bosch en Tilburg. Hie)"was sprake van de
ontwikkeling van een eigen ideologie, een eigen variant van het christen-
socialisme, waarin een samengaan van katholicisme en socialisme bepleit
werd. Dit streven ondervond aanvankelijk ook in kringen van liberale
ondernemers relatief veel sympathie en steun. Met name de gebroeders
Philips hebben de socialistische initiatieven in Eindhoven gesteund. Het
betrof hier een autochtone beweging die in de loop der tijden wei steeds
meer socialisten van elders in zich opnam en mede daardoor op den duur
haar eigenheid verloor. In de bloeitijd, 1900-1907, beschikte het Eind-
hovense socialisme echter niet aileen over een eigen ideologie, maar gaf
ook een eigen blad uit en verzorgde de uitgave van een aantal spraak-
makende brochures. In zijn publikaties stond steeds de verhouding tussen
katholicisme en socialisme centraal. Dat therna is tegelijk de bestaansre-
den van dit proefschrift. Er was in meerdere katholieke steden in het
Zuiden sprake van een botsing tussen katholieken en socialisten, maar in
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geen plaats werd met zoveel intensiteit door katholieke socialisten geijverd
voor het samengaan van katholicisme en socialisme.

In de bestudeerde periode ontwikkelde de SDAP in Eindhoven zich ove-
rigens tot de grootste en belangrijkste afdeling in Noord-Brabant. Niet-
temin bleef het socialisme in de bestudeerde periode ook hier een mar-
ginaal verschijnsel; de overgrote meerderheid van Eindhoven was
katholiek en bleef in de bestudeerde periode katholiek-georganiseerd.

Opzet van het onderzoek

Deze studie bestaat uit vier delen. In het eerste deel wordt op twee
manieren het fundament voor het onderzoek gelegd. In het eerste hoofd-
stuk wordt een schets van de sociaal-econornische situatie van Eindhoven
gegeven, en een overzicht van de verschillende vroege vorrnen van arbei-
dersakties. In het tweede hoofdstuk wordt de cultureel-maatschappelijke
situatie van Eindhoven aan het einde van de negentiende eeuw geschetst.
Het ontstaan van vier instellingen die hun sporen zouden achterlaten in
de ontwikkeling van Eindhoven: de R.K Volksbond, de christen-socialis-
tische Werkliedenvereniging 'De Eendracht', de organisatie van vooruit-
strevende Eindhovenaren, 'Eindhoven Vooruit', en de conservatief -katho-
lieke tegenhanger ervan, de 'Leo -vereeniging'.

In het tweede deeI wordt in vier hoofdstukken de opbouw van de eigen
identiteit van het Eindhovense christen-socialisme beschreven. Hoofdstuk
drie bespreekt het 'Eindhovens Socialisme', de poging van Eindhovense
katholieken om hun socialisme met het katholicisme in overeenstemming
te brengen en tot een eigen variant van het socialisme uit te bouwen. In
het vierde hoofdstuk staat hun orgaan centraal: het maandblad De Een-
dracht. Daarbij gaat het over vragen als: Wie waren de medewerkers aan
dit christen-socialistisch orgaan? Waarover werd geschreven? Hoe was de
houding van de RK geestelijkheid tegenover het blad, en omgekeerd?
Het vijfde hoofdstuk schetst de ontwikkeling van de plaatselijke SDAP-af-
deling, die in 1904 ontstond. In het zesde hoofdstuk komt de verbruiks-
cooperatie 'Helpt Elkander' aan bod: de constante factor in het plaatse-
lijke socialisme, en tevens de organisatie die door financiele steun allerlei
socialistische aktiviteiten mogelijk maakte.

In deel drie wordt de erosie van het 'Eindhovens Socialisme' beschreven.
Vanaf 1907 zouden de Eindhovense christen -socialisten meer toeloop krij-
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gen van socialisten uit andere delen van het land: mensen die wat minder
gevoel had den voor het plaatselijke christen-socialisme en katholicisme,
en meer de onversneden socialistische idealen omhelsden. De pogingen
tot synthese tussen katholicisme en socialisme werden weliswaar voortge-
zet, maar hadden steeds minder kans van slagen: enerzijds was dat het
geval door steeds sterker tegenkanting van kerkelijke zijde, en anderzijds
door toenemende scepsis van de zijde van de landelijke SDAP Dat is de
inhoud van het zesde hoofdstuk. Hoofdstuk zeven analyseert de grote
sigarenmakersstaking, de konflikten tussen godsdienst en socialisme, en
de ontwikkeling van de plaatselijke vakbeweging. Het achtste hoofdstuk
geeft de ontwikkeling van het blad De Eendracht, vanaf 1907. Het blad
komt dan steeds meer onder invloed van de landelijke SDAP en evolueert
tot het orgaan van de SDAP-afdelingen in Noord-Brabant. Hoofdstuk ne-
gen beschrijft de groeiende interne tegenstellingen van de SDAP-afdeling
en de grote konflikten bij Philips. Stakingen maakten de interne tegen-
stellingen tussen christen-socialistische Eindhovenaren en allochtone so-
cialisten harder. De laatsten wonnen aan invloed en veroorzaakten in hun
overmoed een grote staking tegen Philips (1911-1912), die prompt ver-
loren werd en voor de plaatselijke SDAP en NW desastreuze gevolgen
had. Daarmee eindigt het derde deel.

Het vierde deel beschrijft in grote lijnen de ontwikkeling van de Eind-
hovense socialisten te Eindhoven in de periode tot ca. 1920. Een tijd
waarin de overgebleven autochtone christen-socialisten hun idealen be-
hielden, maar de inmiddels tot stand gekomen verzuiling enerzijds en de
sterker positie van de (landelijke) SDAP anderzijds voor een nagenoeg
complete erosie van hun oorspronkelijke poging tot harmonie tussen ka-
tholicisme en socialisme zorgden. De Eindhovense katholieke socialisten,
inmiddels afgewezen en feitelijk uitgestoten door de RK Kerk, kozen voor
de SDAP en streefden naar het a1gemeen kiesrecht en een vertegenwoor-
diging in de gemeenteraad, hetgeen in 1919 bereikt werd. In hoofdstuk
tien wordt de weg naar het algemeenkiesrecht beschreven tot ca. 1917.
De aanhangers van het harmoniemodel namen weliswaar weer de leiding
over de afdeling op zieh, maar pasten zich aan de landelijke SDAP-ideo-
logie aan. Hoofdstuk elf maakt duidelijk hoe het algemeen kiesrecht ver-
kregen werd, wat de reakties in Eindhoven waren op de vermeende
staatsgreep van Troelstra en hoe de eerste algemene verkiezingen in Eind-
hoven verliepen. Met de samenvoeging van de diverse gemeenten tot
'Groot-Eindhoven', de intrede van de soeialisten in die nieuwe gemeen-
teraad en het verdwijnen van Hendrik Rooijmans in 1920 eindigt dit
hoofdstuk.
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In een Epiloog wordt de periode van 1920 tot 1946 ten slotte nog kort
beschreven. De parlementaire fase van het Eindhovens socialisme is dan
aangebroken. De Eindhovense situatie wordt aan de orde gesteld en sum-
mier wordt de positie van het socialisme aldaar in crisis- en bezettingstijd
aangeduid. De heroprichting van de landelijke SDAP in Eindhoven, de
opheffing ervan, en het ontstaan van de PvdA in 1946, worden nog kort
beschreven. Een zeer korte karakteristiek van de nieuwe verhouding tus-
sen katholicisme en socialisme beeindigt dit werk.
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DEEL A

EINDHOVEN AAN HET EINDE VAN DE NEGENTIE DE EEUW





HOOFDST K I

EINDHOVEN MN HET EINDE VAN DE NEGENTIENDE EEUW

§ 1. Eindhoven en de omliggende dorpen

Het tegenwoordige Eindhoven vorrnde vaar de gemeentelijke samen-
voegingen van 1920 een zeer divers geheel. Het omvat sinds die tijd niet
aileen het centrumstadje van die naam, maar ook de omringende dorpen
Gestel, Stratum, Strijp, Tongelre en Woensel die tot genoemd jaar afzon-
derlijke gemeenten waren. Soms wordt gesproken van 'Groot-Eindhoven'
wanneer men de in 1920 ontstane grate nieuwe gemeente bedoelt.'

Omstreeks 1900 telde Eindhoven samen met zijn buurgemeenten, waar-
van Woensel met 6411 inwoners de grootste was, slechts circa 22.000
. 'Jmwoners.:

Tabel 1: Beoolking van Eindhoven en de omliggende do/pen

1880 1890 1900 1.910 1919
Eindhoven 3846 4512 4993 5780 6392
Gestel 2265 2763 3052 4270 7589
Strijp 1745 1937 2348 3547 7045
Tongelre 1081 1083 1220 2029 3207
Woensel 4744 5445 6411 9754 15.761

Eindhoven was in oppervlakte de kleinste gemeente, slechts 79 ha. Het
stadje had nog geen 5000 inwoners.:' Uiteraard was het de minst agra-
rische van de zes gemeenten. Ook de gemeente Stratum was relatief arm
aan landhouwers." Dat dorp kende het grootste aantal fabrieksarbeiders.

I) In het onderhavige werk wordt de term 'Groot-Eindhoven' - als aanduiding van de in 1920
ontstane grote nieuwe gemeente die het stadje en de omringende dorpen ornvarte - zoveel mogelijk
vermeden.
2) De hiernavolgende tabel is samengest.e1d door de toenmalige gemeentelijke archiefdiensl van
Eindhoven. uit de gemeenteverslagen van de versehillende gemeenten.
3) Messing, Het ontstaan oan Groot-Eindhooen 1890-1920. Spanningen tusseri beoolking en
materieel bestaan. 8. Dit werk geeft een overzichr van de dernografische en sociaal-economische
situatie.
<) Cegevens uit de bevolkingsregisters van de diverse gemeenten, 1890-1900. In het kader van
het grote onderzoek ten behoeve van Van Oorschots tweedelige werk Eindhooen. een samenleoing
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De meeste (thuiswerkende) sigarenmakers woonden in de dorpen Gestel
en Woensel. Opvallend veel mensen in het stadje werkten in het k1eding-
bedrijf, waaronder ook de aldaar traditionele vervaarcliging van hoeden
en mutsen gerekend wordt. In Gestel woonden relatief veel schoenmakers.
In Eindhoven en in het dorp Stratum was sprake van relatief vee I huis-
houdelijk personeel: in het stadje leefden 448 knechten en meiden, op
een totaal van bijna 5000 inwoners.

Aan het einde van de negentiende eeuw bestond 'Groot-Eindhoven' nog
allerminst. Zoals opgemerkt, had de stad Eindhoven mindel' inwoners
dan het nabijgelegen Woensel. Bovendien steeg het inwonertal van dit
dorp veel sneller dan dat van het stadje. Die snelle bevolkingsgroei zou,
zoals verderop nog zal blijken, van grote invloed zijn op de sociale ver-
hondingen aldaar.f

Eindhoven was het stadje waarin zich een aantal fabrieken bevond. Het
had een weekmarkt, was een centrum van bestuur, rechtspraak en pel's.
Naast de 64 fabrikanten woonden er nog een arts, een notaris, muziek-
meester, direkteur van het telegraafkantoor, apotheker, fotograaf, stations-
chef en kantonrechter. De 'heren' waren betrekkelijk groot in aantal even-
als de middenstand. De arbeidende bevolking echter was in Eindhoven
zelf relatief slecht vertegenwoordigd. Dat kwam mede door het buiten de
parochie houden van armen (en andersdenkenden). Dat was bewust be-
leid van de conservatieve pastoor van de Eindhovense Catharina-paro-
chie, deken J. van Iersel", en van de plaatseLijke politiek, zoals blijkt uit
het later verschijnende blad De Eendracht:

"0, hoe schoon is het ingericht in een brave, katholieke stad als
Eindhoven. AIs men de sociaJen er maar buiten houdt, en trouw zoo
vrome, godvl'eezende mannen kiest als Boex, De Vlam, Van Lieshout.
De fabrikanten wonen in Eindhoven, en als loon voor hun dengd
heeft de Hemel beschikt, dat de werklieden in de omliggende dorpen
wonen. De al'menzorg, de onderwijskosten der arme werklieden be-
hoeft Eindhoven niet op te brengen, dat moeten die dorpen doen,
die 't niet behoorlijk kunnen van arrnoe, maar Eindhovens bezitters
en nijveraards ontlast van de zorg VOOI' hun 'volk', betalen haast
geen plaatselijke helasting."?

in verandering werden door rnedewerkers van het gemeentearchief aile in de periode 1890-1900
voorkomende beroepen uit de bevolkingsregisters van de verschillende gemeenten genoteerd en
beschikbaar gesteld voor verder onderzoek.
5) Indien men de bevolkingsornvang van Woensel in 1890 op 100 stelt, dan stijgt deze in de peri ode
tot 1920 tot 289! Messing, a.ur., 42.
6) Van Oorschot, Eindhoven, een samenleouig in verandering, dl. 1,269.
7) De Eendrachi, 11 oktober 1902, ingezonden srukken, 'Het onderwijs in den Gerneenteraad te
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a. De industriele bedrijvigheid

In de tweede helft van de negentiende eeuw begon de industrialisatie
van Eindhoven concretere vormen aan te nemen." De aangelegde water-
en spoorwegverbindingen met de rest van het land bevorderden deze ont-
wikkeling. In 1846 was een verbinding gemaakt tussen Eindhoven en de
Zuid-Willemsvaart: het Eindhovensch Kanaal. In 1866 was de spoorweg-
verbinding van Rotterdam via Breda, Tilburg, Boxtel en Eindhoven met
Helmond en Venlo tot stand gekomen. ,

Van oudsher kenden Eindhoven en omgeving veel textielnijverheid. Zo
waren er in 1853 negen bedrijven met in totaal zeshonderd arbeiders. De
thuisweverij kwam hierbij nog het meest voor, immers van de in totaal
bijna zeshonderd arbeiders in de Iinnenindustrie waren er slechts 64
werkzaam in een fabrieksgebouw. En in het nabijgelegen Woensel bijvoor-
beeld had een Iinnenfabrikant slechts 56 arbeiders in zijn fabriek en 430
personen daarbuiten aan het werk: 334 mannen, 43 vrouwen en 53 kin-
deren." In totaal werkten in 1861 niet minder dan 2555 mensen in de
textiel; 2153 van hen deden dat thuis.l" Tien jaar later (1871) telde
Eindhovens katoenindustrie ongeveer vijftig bedrijven.11 Crote aantallen
thuiswevers werkten ook toen nog voor de textielfabrikanten. Slechts in
vier bedrijven waren in dat jaar stoommachines gelnstalleerd. Allochtonen
stichtten de belangrijkste Eindhovense textielondernemingen: J. Elias, R.
von der Nahmer en C.L. Jager.

De grootste fabriek was geen textielbedrijf, maar een lucifersfabriek van
de firma Mennen en Keunen. In 1884 had dit bedrijf niet minder dan
achthonderd arbeiders in dienst, van wie een deel thuis werkte. Wat het
personeelsbestand betreft, zou deze firma nog jarenlang de grootste in
Eindhoven en omgeving zijn.12

Eindhoven'.
8) Zie voor de industrialisatie van Eindhoven en omgcving: Van den Eerenbeemt, Ontunkke-

. lingslijnen en scharruerpurueri in het Brabants industrieel bedrijf, 1777-1914; idem, Dynamiek en
innoocaie in het Eindhooens bedrifsleoen Door de komst van Philips; Van Oorschot, a.ui., dl. 1,1,
1810-1920, en Van Puijenbroek, Beginnea in Eindhoven. Allochtoon ondernemersiniuauef in de
negentiende eeuur.
9) Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de negentiende eeuui, 1813-1870,58.
10) Van Oorschot, a.w., dl. I, 110-111.
II) Volgens Van Oorschot, a.ui., dl. I, 111, waren er in 1853 slechrs 120 menscn werkzaam in de
textielfabrieken. In 1871 werd het hoogste aantal van de 1ge eeuw bereikt: 811. daarna liep het
aantal fabrieksarbeiders in de textielnijverheid terug 0111 vervolgens weer naar 500 in 1897 te
stijgen. In 191:3 zouden er 1232 personen werkzaam zijn in de textielfabrieken van Eindhoven en
direkte omgeving.
12) Van Oorschot,a.w .. dl.l, 122-124.

13



De overheersende bedrijfstak in het Eindhovense was de sigarenindus-
trie. De produktie van sigaren nam hier in de jaren tussen 1853 en 1876
toe van zeven tot zestig miljoen stuks. De belangrijkste sigarenfabriek was
die van de in 1858 gestichte firma van AJ. Mignot en AA.M. de Block.
Verder bestonden er nog enkele tientallen kleinere tabaksverwerkende on-
dernemingen. Het aantal arb eiders dat werkzaam was in deze bedrijfstak,
bedroeg in 1876 al elfhonderd.P Tussen 1876 en 1913 steeg dat van
1174 naar 2718.14

In die omgeving met veel sigaren- en textielnijverheid, met veel thuis-
werk, met vrouwen - en kinderarbeid, met lage lonen en een zeer geringe
graad van mechanisatie, gingen zich nieuwe industrieen vestigen. Het ont-
staan van de firma Philips in 1891 is hiervan het sprekendste voorbeeld.
Maar dit bedrijf speelde tot het einde van de negentiende eeuw nog geen
rol van betekenis.l''

Veel ondernemingen waren het initiatief van vreemdelingen of van de
tweede generatie allochtonen. Een belangrijke vestigingsfactor was voor
hen blijkbaar de relatief open mentaliteit die in Eindhoven heerste."

b. De Arbeidsenquete van 1890

In 1889 was een Arbeidswet van kracht geworden. Kinderarbeid werd
verboden en het werken van jeugdige person en (tot zestien jaar) en van
vrouwen werd toen geregeld. Eveneens kwam er een arbeidsinspectie tot
stand om te voorkomen dat de wet een dode letter bleef, zoals dat het
geval geweest was met het Kinderwetje van Van Houten uit 1874. Om
nu de gevolgen van die Arbeidswet te controleren, kondigde de minister
van Justitie, Ch, Ruys de Beerenbrouck, in het Staatsblad een nieuwe
wet af: de "Wet van den 19den Ianuari 1890, houdende voorbereidende
maatregelen tot het verkrijgen van noodige kennis van feiten en toestan-

13) De Jonge, De industrialisaue in Nederland tussen 1850 en 1914, 58.
H) Van Oorschot,a.w., dl. I, 117.
15) Het aantal arbeiders bij de firma Philips bedroeg in 1895 nog slechts 82. In het jaar 1902
bereikte men een voorlopig hoogtepunt met 600 arbe'iders. Daarna volgde een korte teruggang. In
1910 had men ca. 2000 arbeiders in dienst: Heerding, Oescluedenis van de N.v. Philips' Gloei-
lampenfobrieken; dJ. n, 41,69,257,261,265.
16) Van den Eerenbeemt, Dynamiek ... , Van Oorschot, a.w., dl. 1, 144-166, en Van Puijenbroek,
a.w., passim, wijzen aJle drie op de grote betekenis van de rol van de vreemdeling bij de
industnalisatie van Eindhoven. Naast de aanwezigheid van goedkope arbeidskrachten zou de open
memaliteit van de op handel en vrijheid ingestelde Eindhoven e burgeri] een wezenlijke vesti-
gingsfactor zijn geweest voor het relatief grote aantal vreemdelingen dat in Eindhoven een
onderneming startte.
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den ter beoordeling in hoeverre aanvulling van de sociaIe wetgeving ver-
eischt wordt".17

Een staatscommissie van dertien leden werd in het leven geroepen. Deze
moest gegevens verzamelen over de maatschappelijke toestanden van de
arbeiders, over de verhouding tussen werkgevers en werknemers, en over
de toestand van de fabrieken en werkplaatsen met betrekking tot de vei-
ligheid en de gezondheid van de arbeiders. Verder werd de comrnissie in
drie afdelingen gesplitst om het onderzoek beter te kunnen verrichten. De
leden van de staatscornmissie hadden te allen tijde toegang tot aIle fa-
brieken en werkplaatsen, desnoods met hulp van de politie. Getuigen en
deskundigen konden worden opgeroepen om voor de commissie te ver-
schijnen. Stenografen stonden de commissie bij het verhoor ten dienste.
De onder ede te verhoren personen moesten hun verklaringen onderte-
kenen. Behalve de hoofden van de ministeries was iedere opgeroepene
verplicht voor de commissie te verschijnen. De verhoren zouden worden
gedrukt en het hele karwei rnoest VOOl" 1 januari 1892 - tot die datum
was deze wet van kraeht - afgerond zijn.

Vanuit Eindhoven zouden in 1891 in totaal 25 personen uit verschil-
lende bedrijfstakken worden opgeroepen om te getuigen: direkteuren,
meesterknechts, arbeiders en arbeidsters. Behalve over de toestand in de
fabrieken zouden zij ook ondervraagd worden over de lonen, eventuele
verzekeringen, mogelijk bestaande vakverenigingen en de wellieht nog
voorkomende gedwongen winkelnering.

Deze verhoren leverden een interessant beeld op van de arbeidsverhou-
dingen in Eindhoven omstreeks 1890.18 Naast allerlei wetenswaardige za-
ken betreffende de verschillende bedrijven kwamen er opmerkelijke zaken
aan het licht. Daaronder waren de nog steeds bestaande gedwongen win-
kelnering van de voor de Eindhovense firma De Heer werkende Gemertse
thuiswevers, de lage lonen, de lange arbeidstijden en de willekeur van
sornmige fabrikanten; verder het voortbestaan van kinderarbeid bij de
firma's Van Berkel en Jean Bruning & Zoon, beide te Stratum, het ont-
slaan van mannen om goedkopere vrouwenarbeid te kunnen laten ver-
riehten bij de firma Lurmans en de tegenwerking die georganiseerde si-
garenmakers ondervonden van de kant vall de fabrikanten. Dat laatste
overkwam de sigarenmaker Piet Zimmerman, lid van 'De Tabaksplant',
bij de firma Van den Biehelaer te Eindhoven.l" waarover verderop meer.

17) Wetstekst in: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 25 januari 1890.
18) Enquhe door de Staatscommissie ( ..) betreffende onderscheidene takken vall bedri.Jf in de Eerste
Arbeidsinspectie, 1890-1892,79-92,148-158,207-211,232-233,380-384.
19) Idem.
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§ 2. SociaLe verhoudingen

a. Uitingen van ontevredenheid in 1864 en 1867

In de tweede helft van de negentiende eeuw leken begrippen als klas-
senstrijd, werkstaking en socialisme nog nauwelijks gehoord te zijn in
Eindhoven. Er zijn niet erg veel akties om tot verbetering van de leef-
werkomstandigheden te kornen,: bekend, Toch broeide er van tijd tot tijd
weI wat onder metselaars, timmerlieden en vooral onder de sigarenma-
kers.

In 1864 verzamelden metselaarsknechts uit Eindhoven en Stratum zich
in een cafe en besloten daar unaniem om tien cent loon meer per dag te
vragen aan hun patroons. Indien hun verzoek niet ingewilligd zou worden,
zouden ze in stalling gaan. De plaatselijke krant vermeldde dat de bazen
weI toe zouden moeten geven want er was veel werk en er bestond een
tekort aan goede arbeidskrachten. Enkele dagen later meldde de krant
dat het verzoek was ingewiUigd.20

Drie jaar later, op 19 augustus 1867, richtten 21 Eindhovense meubel-
makers- en tirnmerknechten zich via een plechtige brief zelfs tot de mi-
nister van Binnenlandse Zaken. Zij stelden daarin dat zij niet konden
rondkomen van hun verdiensten van vijf cent per uur, Vakgenoten in Bel-
mond ontvingen tien cent. En dat terwijl de kosten van levensonderhoud
- volgens hen - in Eindhoven hoger waren dan in Belmond. Zij verzoch-
ten de minister dan ook te bemiddelen om tot een hoger loon te kunnen
komen. Bun verzoek eindigde aldus:

"Niet gaarne zouden wij de minste stoornis in de goede orde der
Maatschappij teweeg brengen en geven Uwe Excellentie in dringende
overweging of het niet mogelijk zoude zijn een meer evenredig loon
ook in Eindhoven te erlangen, en verzoeken de hooge tusschenkomst
van Uwe Excellentie ter verbetering van hun lot. ,,21

Bet resultaat van hun verzoek is niet bekend. Het stadsbestuur van Eind-
hoven liet overigens aan de minister weten dat in de grootste timmer-
werkplaats acht tot tien cent per uur betaald werd, en schreef:

"De gasten die zo jammeren dat zij hun gezin niet kunnen onder-
houden, zijn dikwijls de. eersten om zich bij elke gelegenheid aan
bovenmatige verteringen en uitspattingen over te geven. A1szij spaar-

20) Meierijsche Courant, 28 mei en +juni 186-1:.
21) SlllE, CAE. Administratief archief', inv.nr. 8-1:9.
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zaamheid aan ijver paren, zullen zij zeker hij hun hazen voor loons-
verhoging in aanmerking komen. ,,22

Opmerkelijk was de verzekering van de timmerrnans- en meubelmakers-
knechten dat zij "geen storing in de maatschappelijke orde" wilden ver-
oorzaken. Er hestond in ons land toen nog een stakingsverhod. Vijf jaar
later, in 1872, werd het coalitieverhod pas opgeheven. Vakverenigingen
en werkstakingen konden daardoor ontstaan. En het jaar daarop, in 1873,
werd daarvan ook iets zichthaar in Eindhoven. Kwamen er nog geen echte
vakverenigingen of stakingen voor, de "maatschappelijke orde" zou nu
weI verstoord worden door een aantal sigarenmakers.

b. Sigarenmakers in aktie, 1873

Sigarenmakers stonden, in ieder geval in het westen van het land, be-
kend als een "ruw en ongedisciplineerd volkje,,23 In Amsterdam beschik-
ten zij al sinds 1871 over een vakorganisatie die aangesloten was bij de
Eerste Internationale. In diverse plaatseo riep hun organisatie stakingen
uit. Dat was met name in 1873 het geval. In Eindhoven, waar op een
van de sigarenfabrieken zelfs jongens van vijf tot acht jaar werkterr",
werd slechts matig gehoor gegeven aan deze oproep. WeI hadden de si-
garenfabrikanten uit voorzorg een onderlinge bijeenkomst belegd. "Het
gerucht had geloof gevonden, dat afgezanten del' 'Internationale' zich
hierheen zouden hebben begeven Om hun genootschap ook in deze anders
rustige streek wortel te doen schieten. ,,25 De sigarenmakers die zich bij
de 'Internationale' zouden aansluiten, kregen hun ontslag. Toen dit mee-
gedeeld werd aan de sigarenmakers, leidde dit op 26 april tot enige on-
geregeldheden. Ook in Den Bosch had den de sigarenfabrikanten op 29
april, 1 en 3 mei via de pel'S gewaarschuwd voor lidmaatschap van de
lnternationale Sigarenmakers- en Tahaksbewerkersbond.26 In Eindhoven

22) Van Oorschot, a.w, dl. 1,225-226.
23) De Jonge, a.w., 62.
2.) Vleggeert, Kinderarbeid in Nederland, 1500-1874; Van berusung tot beperking, 120.
25) Verheijen, Het Eindhovensch socialisme in zijn ontstaan oerklaard, 55-58, vermeldt de
gebeurtenissen van april 1873 uitvoerig. In 1992 kreeg ik de beschikking over deze niet gepubli-
ceerde doctoraalscriptie. De auteur was tot lid van het college van Cedeputeerde Staten van
Noord- Brabant gekozen en zag geen gelegenheid meer iets met. zijn stu die te doen. Hoewel ik vrijwel
al mijn onderzoek klaar had, bood dit werk toch enkele nieuwe en relevante gegevens, die ik in de
eerste hoofdstukken verwerkt heb.
26) in Den Bosch plaatsten elf fabrikanten op 29 april, 1 ell 3 mei 1873 een advertentie in o.a. de
Prooinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant. Hierin werd meegedeeld dat zij na
3 mei geen leden van de Internauonale Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond in dienst wilden
nernen of houden. Van Caal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch
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spraken de fabrikanten toen ook af geen arb eiders in dienst te zullen
nemen die elders waren ontslagen wegens slecht gedrag. Op 29 april
leidde een en ander weer tot ongeregeldheden, Toen protesteerden de
Eindhovense sigarenmakers feller. Ze trokken joelend door de straten,
terwijl ze spotliedjes zongen en beledigingen riepen bij de huizen van de
fabrikanten. Bij K van del' Putt, bij Smeets en bij de firma Lurrnans
gooiden ze ruiten in. Toen de burgemeester de massa beval uiteen te
gaan, werd dat bevel niet opgevolgd.27 Uiteindelijk kregen de marechaus-
sees opdracht de mensen uiteen te jagen. Kort daarop werd er een sa-
menscholingsverbod uitgevaardigd. Uit dankbaarheid over hun optreden
stelde de gemeenteraad van Eindhoven later vijftig gulden beschikbaar
om onder de marechaussees te verdelen.i"

Van de Internationale Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond zou ge-
durende vele jaren niets meer vernomen worden in Eindhoven. WeI was
er in 1876 in Eindhoven even sprake van een aktiviteit ten behoeve van
een 'Werkmansbond'. In verscheidene koffiehuizen had de Eindhovense
veldwachter een proclamatie van deze bond bezorgd! Waarschijnlijk betrof
het hier affiches van het ANWY, het Algemeen Nederlandsch Werklieden-
verbond, de eerste vakcentrale van ons land, die in 1871 was ontstaan
uit de kringen van typografen, sigarenmakers en timmerlieden. Het links-
Iiberale ANWV verenigde christelijke en niet-christelijke arbeiders. In 1876
werden pogingen ondernomen om ook in het Zuiden affiches aan te plak-
ken en leden te werven. De plaatselijke overheden en de katholieke gees-
telijkheid wisten dit te voorkomeri." In ieder geval waren de gemeente-
mad en de burgemeester niet content over die aktiviteiten van hun
veldwachter en zou de burgemeester zijn veldwachter hierover ter ver-
antwoording roepen.i'" Ook van het ANWV werd in deze streken niets
meer vernomen.i"

1886-1923. Over organisatie en mentaliteit, 38.
27) AR<\,Ministerie van Justine, 1813-1876, inv.nr. 2672, brief van de officier van justitie Ie
Eindhoven, nr. 588, aan de procureur-generaal te 's-Hertogenbosch, 29 april 1873. Vgl. Van
Oorschot, a.w., dI. 1,226, en Van Puijenbroek, a.ui., 137 en 265.
28) Van Oorschot, a.w., dl. T,226.
29) Harmsen e.a., Mensenwerk. lndustriele vakbonden op weg naar eenheid, 25-27.
30) Van Oorschot, a.io., clI. I, 226.
31) In 1888 moest een Helmondse arbeider, A.Ekels, een proces aanspannen tegen De Maasbode
om zijn goede naam gezuiverd te krijgen. Hij was absoluut geen socialist. Hij las geen enkel
socialistisch blad, wei De Amsterdammer en De Werkmansbode van Heldt. Van Hooff, De Eerste
SDAP-afdeling in Helmond (1914-1917) en haar voorgeschiedenis, in De Vlasbloem, 9 (1988),99.
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c. Akties bij de firma Van der Putt in 1884

Enkele jaren later, in maart 1884, ontstonden er ongeregeldheden in
de fabriek van de firma Van del' Putt & Co. aan de Smalle Haven te
Eindhoven. Die firma was inmiddels een van de grootste sigarenfabrieken
in de omgeving:32 Volgens de Meierijsche Courant van 12 maart werd er
zaterdags een pel's in de fabriek expres kapotgemaakt. De dader was
onbekend. AIle poppen makers kregen toen ieder een boete van een gulden.
De arbeiders van de heIe fabriek trokken vervolgens partij voor hun be-
boete collega's en demonstreerden voor de fabriek. Politie en marechaus-
see kwamen eraan te pas om verdere ongeregeldheden te voorkomen.

"Onder een honend gezang, afgewisseld door een schimpend gefluit,
werden de eigenaars, uit voorzichtigheid door de politie begeleid,
naar huis gebracht. Na het weekeinde, op maandag, werden aile
arbeiders ont.slagen. ,,33

De krant beschreef het vervolg:
" ... en nog denzelfden morgen trokken velen van hen op een grooten
wagen gezeten naar Stratum, terwijl zij uit volle borst het bekende
liedje uitgalmden 'Kom laat er ons een wandeling gaan doen, enz.'
En daar togen ze heen, naar 't jeugdig groen, niet denkend aan den
dag van morgen, terwijl vrouw en kinderen droevig zaten te wachten
naar de dingen die komen zouden."

Kort daarop werd het ingehouden bedrag tach door de firma uitgekeerd.
Waarschijnlijk konden de meesten, zo niet allen, weer terug aan het werk.

Overigens heeft men bij de firma Lurmans in deze jaren collectief 24
sigarenmakers ontslagen. Het motief daarvoor werd later uit de mond
van de firmant opgetekend in het verslag van de Arbei,dsenquete van
1890: "ingevolge eene van bevoegde zijde ontvangen waarschuwing; het
waren socialisten't.:"

§ 3. De eerste socialistische aktioiteiten

a. De Sociaal-Democratische Bond in 1885

Waarschijnlijk waren de hierboven bedoelde sigarenmakers die bij de
firma Lurrnans collectief ontslag kregen, sympathisanten van de Sociaal-
Democratische Bond. Deze socialistische partij was in 1881 opgericht door

32) Over de firma '5 Van der Putt zie: Van Puijenbroek, a.w., 125-129.
33) Meierijsche Courant, 12 maart 1884.
3-1) Enquet« (...) 1890-1892, vragen nr. 56-t9-5697. geciteerd bij Van Puijenbroek, a.ur., 137.
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H. Gerhardt en Domela Nieuwenhuis. De SOB had in het Zuiden weinig
aanhang, maar probeerde zich op dinsdag 4 augustus 1885 ook in Eind-
hoven te manifesteren. De Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogen-
bossche Courant berichtte hierover:

"Een zich sociaal-democraat noemend persoon, die Dinsdag op de
weekmarkt alhier zijne denkbeelden bij den werkman ingang trachtte
te doen vinden, had weinig wiJ van zijn werk. a herhaaldelijk te
zijn belemmerd in zijne oratie door geschreeuw en spotternij, werd
hij op een gegeven [moment? HG] met zijn geimproviseerden ka-
theder (tafel en stoel) van de Markt gedrongen, en uit vrees voor
erger vluchtte hij in een nabij gelegen koffiehuis. ,,35

Het is niet met zekerheid te zeggen wie deze sociaal-democraat was. Wel-
licht was het Willem Hubert VIiegen, de toen 22-jarige propagandist van
de Sociaal-Dernocratische Bond.36 In 1883 had hij met Domela Nieuwen-
huis gesproken over de mogelijkheden om in het Zuiden socialistische
propaganda te voeren. Het jaar daarop vestigde hij zich in Maastricht en
in juli 1885 begon hij aldaar in het openbaar met de verbreiding van de
socialistische ideeen.37

Op het jaarcongres van de Sociaal-Democratische Bond werd datzelfde
jaar in Amsterdam vermeJd dat er in het Zuiden nog geen eer te behalen
viel: "De Zuidelijke Provincien zijn geheel dood voor onze beweging. ,,38

AIleen in 's-Hertogenbosch was er gedurende korte tijd een afdeling van
de SDB, van 1886 tot 1889. In 1892 zou er een afdeling ontstaan in
Breda en het jaar daarop zou in Den Bosch de afdeling opnieuw opgericht
worden. In 1894 kwamen er nog afdelingen bij in Sprang en in Tilbmg.39

b. Optreden van de SDB in 1887

In Eindhoven was er nooit een afdeling van de SOB. Wei stuurde deze
partij in 1887 opnieuw een propagandist naar Eindhoven. Deze had toen
veel toehoorders maar ook hij werd met brochures en al van de Markt
weggejaagd.-tO De Meierijsche Courant keurde deze aktie niet helemaal

35) Prooinciale Noordbrabantsche ell 's-Hertogenbossche Courant; zaterdag 8 augustus 1885 .
.36) Mogelijk was her niet Vliegen maar een zekere F. Cebing, toenmalig voorzitter van de
Nederlandsche Bond voor A1gemeen Kies- en Stemrecht. Dat wordt ook veronderst.eld door
Verheijen, a.io., 63.
37) Perry, Roomse kinine tegen roode koorts. Arbeidersbeweging ell katholieke kerk ill Maastricht
1880-1920.66-68 .
.38) Vliegen, De dageraad der oolksbeorijdlng, dl. I, 164.
39) Van Horssen, P. en Rietveld, D., De Sociaal-Democratische Bond, in Tijdschrift uoor Sociale
Geschiedenis.A (1975),27-28 en 53-55.
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goed, maar had wei begrip voor de houding van de Eindhovenaren ten
opzichte van "de oproer-verkondigende socialist". Met voldoening werd
geconstateerd dat "het volk dezer streek zoo vol gehechtheid en liefde
toch voor het ware recht", zich tot deze aktie had laten brengen. De
socialist zou 'een koekje van eigen deeg' gekregen hebben. Overigens had
de redaktie Iiever gezien dat men geen aandacht aan de propagandist
had geschonken, zodat deze op die manier tot het inzicht zou zijn geko-
men "dat men hier voor de leer del' sociaal-democraten gelukkig nog niet
rijp is".'"

Misschien was men inderdaad in het Eindhovense nog niet rijp voor
het socialisme, maar er heerst.e in 1887 wei veel arbeidsonrust. Bij de in
1883 gestarte sigarenkistenfabriek van de Duitser Jean Bruning in Stra-
tum -+2 vond in juni een staking plaats ...3

Een half jaar later lieten de sigarenmakers weer van zich horen: begin
december 1887 werden er zeven ruiten ingegooid bij het sigarenmakers-
bedrijf van Lurmans. Zijn woonhuis moest het ontgelden en ook bij een
andere sigarenfabrikant, de eerder genoemde firma Van der Putt, werden
vernielingen aangericht. De lokale krant schreef over "baldadige ruiten-
brekers die hier in den laatsten tijd zoo dikwijls eene ongewone opschud-
ding verwekt hebben". De ondernemers "wapenen zich en zullen hun
have en goed niet straffeloos meer laten vernielen"." Het jaar daarop, in
1888, zouden de arbeiders zich toch weer gaan roeren, vooral de slga-
renmakers in Woensel.

§ 4. De eerste arbeidersorganisatie

a. Armoede in Woensel

In de winter van 1887-1888 was er in Woensel veel armoede. Op 30
december werden 120 gezinnen bedeeld. Tel' gelegenheid van het vijftig-
jarig priesterfeest van Paus Leo XIll werden er levensmiddelen, katoen

-to) Deze gebellrtenissen zijn te reconstrueren uit een bericht in de Meierijsche Courant van zaterdag
15 december 1888 naar aanleiding van 'De aanslagen en Schandalen te Amsterdam en de
Socialisten' op 9 december van dat jaar.
"1) Naar aanleiding van deze goedkeurcnde beschouwing over de houding van het Eindhovense
publiek reageerde Recht ooor ALLen, het orgaan van de SDB, later op de Meierijsche Courant.
Bekrompenheid van begrip en minachting voor het recht van anderen werd de Eindhovense kraut
verweten. Overigens werd in Recht voor Allen over dir incident niers aangetroffcn.
"2) Van Puijcnbroek. a.to., 185-195. Vgl. Het Nieuws van de Week, 22 en 25 juni 1887.
"3) Het Nieuios van de Week 22 en 25 juni 1887.
-H) Meierijsche Courant, 7 december 1887.
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en dekens uitgedeeld. Die zaken waren aangeschaft met het geld van een
collecte in de parochie.t''

De Meierijsche Courant had op nieuwjaarsdag 1888 bericht over de
bedeling in Woensel. Maar in hetzelfde artikel bracht de krant ook de
socialistische aktiviteiten van het afgelopen jaar in herinnering en besloot
met: "Ja,'t wordt tijd maatregelen te nemen tegen socialistische opruiing."

Of daarvan wei sprake was, is niet geheel duidelijk. Wei was er tot 10
juli van dat jaar in WoenseI, evenals in Stratum en in Gestel, extra rna-
rechaussee gedetacheerd om eventuele onrust tijdig de kop in te kunnen
drukken. Ongeregeldheden deden zich al voor in februari en maart. Dit-
maal bij de sigarenfabrieken van de firma Lurmans in Woensel en in
Eindhoven. Onbekenden gooiden daar toen ruiten in. De fabrikant loofde
een bedrag van tien gulden uit om achter de identiteit van de daders te
komen, maar zij werden niet gepakt.-+6De firma Lurmans zou - naar
verluidde - bezig zijn zoveel mogelijk mannen te ontslaan om in hun
plaats goedkopere vrouwen aan te kunnen nemen:

"De vrouwen moeten om 7 uur naar het werk en zijn dan verplicht
de kinderen uit te besteden; sommige vrouwen hebben 3 a 4 kin-
deren en dan liggen die kinderen daar thuis; moeder moet naar de
fabriek om brood voor het gezin te verdienen, en vader heeft geen
werk. "-17

Enkele maanden later werden bij een andere sigarenfabrikant in Stratum
ook ruiten ingegooid. Ditmaal werden de daders weI gepakt."

Niet aileen in Eindhoven en omgeving gistte het. Ook elders in het land
was sprake van onrust en braken stakingen uit. Het was in januari in
AlmeJo met een katoenarbeidersstaking, die pas in april beeindigd zou
worden, begonnen. Deze staking zou in heel het land grote bekendheid
en sympathie genoten hebben, niet aileen onder de arbeiders, maar ook
onder de vooruitstrevende burgerij."" Waarschijnlijk vonden er, mede on-
der invloed van de gebeurtenissen in het katholieke Twente, ook bijeen-
komsten van sigarenmakers in het eveneens katholieke Eindhoven en om-
geving plaats. De Nederlandsche (Internationale) Sigarenmakers- (en
Tabaksbewerkers)bond, die zich het jaar tevoren opnieuw landelijk geor-
ganiseerd had, hield in 1888 veel propagandatochten.P" Het ligt voor de

-15) Meierijsche Courant, 1 januari 1888.
-06) Meierqsche Courant, 25 Iebruari, 24 en 28 maart 1888 .
+7) Enquete (...) 1890-1892,84, interview met Piet Zimmerman.
-18) Meienjsche Courant, 8 augustus 1888.
-19) Vliegen, a.ui., dl. 11,15-25.
;,0) Vliegen, a.io.; clI. II, -+3-44.

22



hand dat Eindhoven en omgeving, inmiddels een van de belangrijke cen-
tra voor de fabricage van sigaren in ederland, bij die propagandatochten
ook werd aangedaan.

In datzelfde jaar behaalde de landelijke socialistische beweging voor het
eerst een groot sukses: de leider van de SDB, Domela Nieuwenhuis, werd
in de Tweede Kamer gekozen.

b. Oprichting van 'De Tabaksplant'

In 1888 werd in Woensel een sigarenmakersbond 'De Tabaksplant' op-
gericht. De precieze omstandigheden waaronder dat gebeurde, zijn niet
duidelijk. Hoe dan ook, de organisatie had een reglement en dit vermeldde
als doe! onder andere het door cooperatie goedkoop verkrijgen van brand-
stoffen en etenswaren.F' Bovendien was er sprake van een onderling uit-
keringsfonds ingevalleden werkloos werden. Dat zou twee jaar later blij-
ken uit het verhoor van een van de leden, Piet Zimmerman.V

De pastoor van Woensel, F. Crillaerts, ontving op een niet nader bekende
datum in 1888 een delegatie van "de toen vervloekte en toch zoo on-
schuldige vereeniging 'De Tabaksplant'" op zijn pastorie.P Hij stimuleerde
die sigarenmakers echter niet in hun organisatie. Integendeel, hij gaf hun
te kennen "... dat het vereenigen der arb eiders uit den booze was". Ook
het gezamenlijk sparen was niet toegestaan. Dat soort aktiviteiten zou " ...
een complot vormen tegen het bestaande gezag van het patroons- en
werkgeversdom." Dat was de reden waarom hij " ... die onschuldige brave
menschjes met k1em op 't hart drukte 'de Tabaksplant' te ontbinden".

Vooralsnog gebeurde dat niet. De Tabaksplant nam in ledental sterk toe
en telde op een gegeven moment ze!fs vijfhonderd leden! De plaatselijke
pel's, met name de Meierijsche Courant, was aanvankelijk van mening
dat het hier een prijzenswaardig initiatief betrof, maar wees we! op het
dreigend gevaar van het binnensluipend socialisme.P"

Hoe de situatie van De Tabaksplant verder precies was, is niet bekend.
Bestuursleden werd het in ieder geval erg moeilijk gemaakt, zoals bleek
uit de Arbeidsenquete van 1890. De eerdergenoemde Piet Zimmerman

31) Meierijsche Courant, zaterdag 27 februari 1892. Naar aanleiding van een bijeenkornst van
sigarenmakers in Woensel in die week beschreef de krant de oprichung van deze bond.
52) Enquete (...) 1890-1892,232-233.
53) In de 'Brieven van Janus Zorgvlied aan De Eendracht', in De Eendracht van l ? oktober 1908
werd geschreven over een gebeurtenis die ca. 25 jaar eerder plaatsgevonden had. Vit een en ander
blijkt dat dit zich moet hebben afgespeeld in het oprichtingsjaar van De Tabaksplant, in 1888, dus
20 jaar tevoren.
5"1) Meierijsche Courant, 27 februari 1892.
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was een gewoon lid. Hij vertelde tijdens het verhoor dat de voorzitter
van de bond bedankt had als lid, ontslagen, en niet langer als sigaren-
maker werkzaam was. Daarom had de Eindhovense burgemeester ge-
noemde Zimmerman naar het verhoor gestuurd. De sigarenmaker ver-
klaarde onder andere nog dat De Tabaksplant in het voorafgaande jaar
260 gulden aan werkloosheidsuitkering had uitbetaald en dat de financiele
positie van de vereniging op het moment van bet verhoor niet bepaald
rooskleurig was. De winkel die men had, kon slechts voor een half jaar
gehuurd worden. Niettemin, zo verklaarde hij, kon men in de winkel ko-
pen tegen prijzen die 15 procent lager waren dan elders. Een groot gezin
kon weI een gulden per week uitsparen door inkoop bij de winkel van
De Tabaksplant. Zimmerman maakte nog gewag van leden van een nieu-
we bond, die ook in de cooperatiewinkel konden kopen, namelijk leden
van de Nederlands-Belgische Sigaren- en Tabaksbewerkersbond. Ook
deze bond kende uitkeringen bij werkloosheid.P''

Bijzonder is dat De Tabaksplant al een winkel had voor zijn leden. Geen
overbodige luxe in een streek waar gedwongen winkelnering blijkbaar nog
altijd bestond'". Een opmerkelijk getuigenis over deze gedwongen win-
kelnering wordt gevonden in de correspondentie van Domela ieuwen-
huis. In november 1888 ontving het kersverse Kamerlid een brief van een
sigarenmaker uit het naburige Valkenswaard. Deze vertelde hem een en
ander over de praktijk van de gedwongen winkelnering aldaar. Ook de
Meierijsche Courant refereerde in november 1888 aan een soortgelijke
ingezonden brief, "waarin harde waarheden voor deze streeek worden
blootgelegd", maar publiceerde hem niet.57 Niet aileen in Valkenswaard,
ook bij de firma De Heer in Eindhoven zou sprake zijn van gedwongen
winkelnering.i'"

Wat Domela Nieuwenhuis met genoemde brief heeft gedaan, is niet be-
kend. Zijn wetsvoorstel tegen gedwongen winkelnering werd in ieder geval
verworpen. Later zou hij ook niet meer worden herkozen als Kamerlid.

55) Enquste (...) 1890-1892,232-233.
56) In 1903 deelde de Kamer vall Arbeid te Eindhoven mee dat er geen sprake meer was van
gedwongen winkelnering. In 1914 bleek dit verschijnsel in Woensel echter nog veelvuJdig voor te
komen. Bakkers verhuurden er huizen en wanneer men voldoende in hun winkel besteedde mocht
men blijven wonen. Vgl. Van Oorschot, a.ui., dl. I, 173.
57) nsc, Archief Dornela Nieuwenhuis, brief d.d. 17-11-1888. Op 17 november 1888 meldde de
Meierijsche Courant uit Valkenswaard een ingezonden stuk te hebben ontvangen over gedwongen
winkelnering. Het werd niet gepubliceerd "wegens de persoonJijke strekking welke er aan gegeven
is",
58) Enquite (. .) 1890-1892,208-211, en Van Puijenbroek, a.ui., 111-112.
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c. Piet Zimmerman en zijn bond

Piet Zimmerman werd tweemaaJ verhoord. In een eerder verhoor had
hij verklaard vroeger lid te zijn geweest was van een 'Eindhovensch Si-
garenmakersfonds', maar dat hij die vereniging verlaten had. Op zijn
fabriek, de firma Van den Bichelaer te Eindhoven", bestond nog een
apart ziekenfonds, aileen voor sigarenmakers, niet voor kervers. Hun loon
verminderde echter steeds meer. Sigarenmakers die geen lid waren "van
den generaJen bond" verdienden weI twee cent per honderd sigaren meer
dan degenen die wei lid waren van bedoelde hondo De willekeur van de
patroon bleek verder ook nog uit het feit dat de arbeiders soms onver-
wacht te horen kregen dat ze tien cent per honderd gemaakte sigaren
minder zouden ontvangen. Tijdens het hele verhoor waren de reakties
van sigarenmaker Zimmerman van angst doortrokken. Diverse keren
vroeg hij, of wat hij zei openbaar gemaakt zou worden. Er klonk grote
vrees voor ontslag door in zijn antwoorden. De al 26 jaar bij zijn bedrijf
werkzarne sigarenmaker, vader van zeven kinderen, verkJaarde:

"Ik kan evenweI niet alles zeggen: werd het niet in het verhoor op-
genomen, dan zou ik rechtuit spreken, alsof ik voor God stond, maar
anders moet ik ter wille van vrouw en kinderen, zwijgen."

Hij wilde de zekerheid, dat zijn antwoorden niet bekend gemaakt zouden
worden:

"A1sU mij geen zekerheid kunt geven, zeg ik niets, al zette men mij
het mes op de keel. Want men zal mij niet direct wegjagen, maar
mij zoeken; als ik den voet zoo zet, zal men zeggen dat ik het zoo
had moeten doen. Was ik jonger en geen man en vader, dan ging ik
liever naar de Oost. ,,60

Een voorzitter die ontslagen werd op de fabriek, een lid dat uit angst
voor ontslag vrijwel niets durfde te zeggen, een groot bedrag aan uitke-
ringen ten gevolge van werkloosheid en een tot 217 leden teruglopend
ledental van De Tabaksplant: dat waren de feiten die bleken uit de Ar-
beidsenquete van 1890. De werkgevers was er blijkbaar nogal wat aan
gelegen deze arbeidersorganisatie te breken. Ook de geestelijkheid liet zich
hierbij niet onbetuigd. De eerder genoemde pastoor van Waensel, F Cril-
laerts, was over de oprichting van De Tabaksplant op zich al heel boos

59) Deze firma werd opgericht in 1857. Van Puijenbroek, a.w., 118.
(0) Enquete (...) 1890-1892,82-84. Ondanks de angst werd nog een aantal belastende feiten door
Zimmerman naar voren gebracht. Een later opgeroepen direktiemedewerker van de firma, de beer
J. Coolen, beloofde de beschuldigingen te onderzoeken. Mocht Zimmerman onwaarheid hebben
gesproken, dan zou hij op staande voet worden ontslagen. Enquhe (...) 1890-1892,109-112.
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geweest. Hij yond dat deze arbeidersorganisatie "in strijd met het gezag"
was.61 Oat deze priester er echter in slaagde De Tabaksplant op te (laten)
heffen, zoals wei geschreven wordt, Iijkt vooralsnog door de feiten weer-
legd t.e worden.F

d. Arbeidsonlust, 1889-1891

Inmiddels kwam de roep om verbetering van de arbeidsomstandigheden
niet alJeen meer van sigarenmakers. In maart en april 1889 was er sprake
van een staking op de lucifersfabrieken van de firma Mennen en Keunen.
Deze firma was toen het grootste bedrijf van Eindhoven en omgeving.
Oat zou zo blijven tot de grote uithreiding van de firma Philips na de
eeuwwisseling.P'' Toen genoemd bedrijf last begon te krijgen van de eco-
nomische malaise, werd in 1886 de arbeidsdag verkort tot zeven men.
Het jaar daarop ging de firma een fusie aan met eveneens kwijnende
lucifersfabrieken elders in het land. Ontslagen volgden. Voor de nog over-
blijvende arbeiders werd het er nog niet betel" op en in 1889 brak een
grote staking uit.6~ De stakers kregen gedeeltelijk hun zin, doordat de
geplande loonsverlaging slechts voor een deel werd doorgevoerd.P"

De strijd van de lucifersrnakers voor werk en betere arbeidsomstandig-
heden was wellicht minder spectaculair dan die van de sigarenmakers.
Keer op keer kwamen de laatsten in het nieuws. Zo was er in maart 1890
een kleine staking van twaalf arbeiders in de sigarenfabriek van de firma
Lurrnans in Valkenswaard'". De sigarenmakers in het Eindhovense had-
den, zoals gemeld, al een soort vakvereniging en een eigen landelijk or-

61) Eindhooens Dagblad, 13 jannari 1950, 5, 'Uit de eerste jaren van oeiale strijd. Interview met
1. Jansen'.
62) Vgl. Brand, Eindhoven. Sociogrofie uan.de Iichtstad, 88-89. Dc auteur schrcef dat door tocdocn
van de Woenselse pastoor tot onibinding van De Tabaksplant werd overgegaan. Noch ill het
Woenselse parochie-archief, noeh in het archief vall het bisdorn '5- Hertogenbo eh werd materiaal
gevonden dat dit kan bevesti gen. Brand maakte overigens opmerkelijke fouten met betrekking tot
de vroege geschiedenis van arbeidersbcweging en sociaJisme in Eindhoven.
(3) Heerding, a.ui., dI. IJ, 41, 69, 257, 261. 265.
6-1) Van Oorschot, a.ui., dl I, 122-124. In 1888 voerde de firma de naam Vcnnootsehap Neder-
landsche Vereenigde Lucifersfabrieken. Rond 1900 waren er niet minder dan 1200 personen
werkzaam in de lucifersfabriek. Na 1900 liep dit aantal terug naar ca. 300. In 1907 werd cr een
nieuwc Iabriek gebouwd in Woensel, op de hoek langs de spoorlijn en de Lijmbeckstraat, vlakbij
de socialistische buurt van de Harmoniestraat. Veel socialistische arbeiders zouden dan ook in die
fabriek gewerkt hebben. Tot 1966 ZOli men op die plaats lueifers produceren. Vgl. K Kersten,
'Duisternis over Lucifersfabriek. Na 109 jaar ten onder" in Helmonds Dagblad, zaterdag 19 mei
1979.
63) V1iegen, a.w., dl. n, 83.
66) Meierijsche Couron.t. 5 maart 1890. VgL Van Puijenbroek, a.w .. 265.
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gaan: De Tabaksplant. Die eigen organisatie kon echter niet voorkomen
dat: Eindhovense sigarenmakers zich soms lieten gebruiken als stakings-
brokers. Zo ontstond er in juli 1891 een sigarenmakersstaking in Culem-
borg. De gedupeerde firma Dresselhuys & Nieuwenhuysen richtte toen in
Eindhoven een fabriekje op om de produktie door te kunnen laten gaan.
Ondanks de waarschuwingen van de Nederlandsche Sigarenmakers- en
Tabaksbewerkersbond ging een aantal Eindhovense arbeiders als onder-
kruiper werken "omdat zij een paar centen meer konden verdienen". Het
orgaan van de sigarenmakers, De Tabaksplant, schreef hier verschillende
keren over. In november besloten de Culemborgse sigarenfabrikanten om
hun Eindhovense vestiging op te doeken. Dit leidde op zijn beurt weer
tot baldadigheden in Eindhoven toen de onderkruipers afgedankt wer-
den.67

§ 5. De NISTB-afdeling

a. De (her)oprichting in 1892

Sommige sigarenmakers trokken zich weinig aan van de vakorganisatie,
maar begin 1892 was er een massale bijeenkomst in Woensel. Zaterdag
20 februari meldde het Helmondse Nieuuis van de Week onrust onder de
sigarenmakers.P" Op zondag 21 februari 1892 werd er in Zaal Habraken
te Eindhoven een bijeenkomst belegd door hun bond, de NISTB. De cafe-
zaal was stampvol. Ook een tweetal redakteuren van de Meierijsche Cou-
rant had een staanplaatsje weten te veroveren en hoorde een socialist
spreken:

"Uitzuigen, afpersen, knevelen en dergelijke lieftalligheden meer
vormden schering en inslag in de socialistische vergadering. Weldra
hoorden wij mompelen van uitgooien en uitsmijten: We merkten dui-
delijk genoeg dat die lieve woorden aan ons adres gericht waren,
doch hadden vertrouwen in de aanwezige politie. ,,69

De verslaggevers hoorden een vergelijlcing maken tussen het lot van de
arbeiders en dat van een gedresseerde aap. Een dresseur gaf zijn aap
tenrninste nog voldoende te eten om zijn kunstjes te kunnen vertonen,

67) De Tabaksplant, 30 juni, 21 juli, 11 augustus, 2-+ november 1891. Vgl. Van Oorschot, a.ui.,
dl. 1,227, en Van Puijenbroek.c.r». 155 en 270. Overigens vermeldt de laatste dat de Culemborgse
firma in Woensel bleef bestaan en dat deze i.n 1905 nog 63 en in 1912 nog 39 arbeiders telde.
(8) Het Nieuios van de Week, zatcrdag 20 fcbruari 1892.
69) Meierijsch.e Courant, wocnsdag 24 februari 1892. Ook het 's-Hertogenbossche Noordbra-
bantsch. Dagblad deed in zijn nummer van 23 februari verslag van deze bijeenkomsr.
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maar voor de werklieden zorgden de fahrikanten niet zo goed: "Zo ook
gaat het U, ongeluklcigen, voegde spreker erbij, w bleek gelaat, Uwe
kleeding, Uwe magere wangen spreken duidelijk van Uwe behoeften."
Sarcastisch vervolgden de journalisten hun verslag:

"'t Bleek hier duidelijk, dat deze lezing eigenlijk voor elders bestemd
was; wij waren omringd door kerels met bloozende koppen, bolle
wangen wier leden niet in lompen, maar in een fIinke overjas staken,
en die er dus nog wel, als een klein produktje van hun zweet, had
kunnen op overschieten, zoo dachten we onwillekeurig, toen we eens-
klaps onzacht door die kerels met den kastelein aan het hoofd, naar
buiten werden gedrongen, terwijl de gansche vergadering in een luid
en wanklinkend 'eruit' instemde."

Het verslag over het optreden van de Amsterdamse socialist in de siga-
renmakersbijeenkomst was mede door hun vroege en onvrijwillige vertrek
nogal spottend van toon geworden, een toon die in deze krant lange tijd
gezet was.

b. De Meierijsche Courant over het socialisme

Enkele dagen later verscheen het vervolg op het cynische verslag van
de sigarenmakersvergadering in de Meierijsche Courant. Het was het eer-
ste deel van 'Het Socialisme', een vervolgserie van negen afleveringen die
een maand lang in genoemde krant verscheen. De verslaggevers keken
t.erug op de korte geschiedenis van De Tabaksplant, die overigens niet
met name genoemd werd: "De bond nam toe, breidde zich uit, t.elde
meer dan vijfhonderd leden, en verleden zondag Iiep men met man en
muis naar de socialisten over." Tot gerust.stelling van zijn lezers voegde
de verslaggever aan zijn artikel nog toe "dat er gelukkig velen zijn, die
spoedig hun fout hebben ingezien. Nu reeds hebben ruim 200 werklieden,
naar men ons bericht, hun ontslag genomen". En als waarschuwing tegen
het socialisme besloot de krant een vertaalde Duitse brochure, De Sociaal
Democraat komt. Waarschuwend woord van een dorpspastoor, in afleve-
ringen te gaan publiceren.I?

Er was nogal wat beroering rond de organisatie van de sigarenmakers
in Eindhoven ontstaan. Was er sprake van continuiteit tussen De Tabaks-
plant van 1888 en de bond.die zich in 1892 "met man en muis" aansloot
bij de socialistische sigarenmakersbond? De Meierijsche Courant noemde
beide in een adem. Waarschijnlijk werd de Eindhovense Tabaksplant toen

70) Meierijsche Courant. zaterdag 27 februari 1892.
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inderdaad omgevormd tot de plaatseLijke afdeling van de Nederlandsch-
Belgische lnternationale Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond."

lnmiddels is bekend wie de overgang naar de socialistische bond be-
werkstelligde: de Amsterdamse socialist die de volle zaal Eindhovense si-
garenmakers voor de socialistische beginselen wist te winnen was Harry
Eichelsheim, de toen 27 -jarige secretaris van de NISTB.72 Hij zou later
in De Eendracht worden vermeld als "een oude bekende uit de eerste
Eindhovense beweeging".73

c. Hannes van Glabbeek

De nieuwe plaatselijke afdeling van de NISTB had het erg moeilijk.
Hannes van Glabbeek (1874-1958) was een van de eerste leden. Hij
probeerde meer leden VOOl" de bond te werven maar had weinig sukses:
"Goedwillende kameraden legden hem in de fabriek het zwijgen op: 'In
Godsnaam, hou je bek! A1sde baas het hoort ... '" Daarom zocht hij thuis
een aantal sigaremnakers op en wist i.nderdaad wat nieuwe leden te wer-
ven, in totaal circa twintig. "Er was echter een Judas onder ons." Hij
werd verraden. Zijn werk werd afgekeurd en toen hij bij de fabrikant
verhaal ging halen, kreeg hij uiteindelijk te horen: "Jij met je rooie bond ...
Je kornt de fabriek niet meer in." Van Glabbeek en zijn achttien mede-
vakbondsleden werden ontslagen. De vrouwen van de sigarenmakers -
"in haar doodsangst voor de honger" - keerden zich fel tegen de orga-
nisatie.?!

De afdeling van de NISTB heeft een korte bloeitijd gehad, maar kon
door de ondervonden tegenstand niet overleven. Gebleken was bovendien
dat de arbeiders van Eindhoven en omstreken - zo werd geconcludeerd
- toen nog niet rijp waren voor het verenigingsleveri."

71) Noordbrabantsch DagbLad van 23, 24 en 27 februari 1892 en het Helmondse Nieuws van de
Week van 17,20 en 27 april 1892.
72) V1iegen,a.w., dJ. 11,388.
,3) De Eendracht; 26 oktober 1907. Hier wordt verslag gedaan van een feestelijke bijeenkomst
(het tienjarig bestaan") van de Eindhovense afdeling van de InternationaJe Bond VWl Sigarenma-
kers, waarbij H. Eichelsheim als eregast aanwezig was. Vgl. Het Sigarenkistje, in De Stem van de
Arbeid, december 1951, nr. .f.
';) Het Sigarenkistje, in De Stem van de Arbeid, december 1951, nr. 4.
,i;) Rooijrnans, De opkomende arbeidersbeweging te Eindhoven, 4.
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§ 6. De 8ociaal-Democratische Bond

a. 'Brieven van een rooden Brabander'

Kort na bovengenoemde bijeenkomst van de sigarenmakers verscheen
op 25 februari 1892 in het landelijke sociaal-democratische orgaan Recht
ooor Allen voor de eerste keer de maandelijkse rubriek 'Brieven van een
rooden Brabander'. Wie achter dit pseudoniem schuilging is niet duidelijk.
De man noemde zich revolutionair-socialist, was zoon van een onderwijzer
en bleek goed op de hoogte van de situatie in diverse Brabantse steden,
waaronder Eindhoven.

De eerste mei 1890 werd voor het eerst gevierd als Internationale 50-
cialistendag. Mogelijk wilden sornmigen met ingang van 1892 ook in
Eindhoven de eerste mei niet meer ongemerkt voorbij laten gaan. Anderen
waren hier niet enthousiast over. Op 27 april had de Meierijsche Courant
de werkgevers aJ aangespoord tot aktie "voor het te laat is"! In diezelfde
krant verscheen een ingekomen stuk dat opriep tot een bijeenkomst van
fabrikanten op donderdag 28 april, "om te beraadslagen wat er op 2 mei
moet gebeuren, als 1 mei al te luidruchtig gevierd wordt". Recht ooor
Allen schreef later weI over deze dreigementen, maar van een 1-mei-be-
toging in Eindhoven is niets bekend.?"

De plaatselijke pel's schreef niet uitsluitend negatief over socialisten. Op
zaterdag 19 november 1892 werd een heel stuk aan Henri Hubert van
Kol gewijd naar aanleiding van diens optreden op het socialistische con-
gres in Berlijn. De Eindhovense krant nam een hele passage uit het 80-
ciaal Weekblad over en voegde er toch enigszins trots aan toe: "dat de
heer Van Kol een Eindhovenaar is, de eenige tot nu toe die, wetend wat
hij doet, de socialistische ideeen omhelsd heeft.,,77

Overigens bleef de krant onverdroten doorgaan met de bestrijding van
het socialisme. Zeer frequent verschenen hoofdredaktionele artikelen tegen
het socialisme in het algemeen. Over plaatselijke aktiviteiten werd niets
meer vernomen. Blijkbaar was doodzwijgen de nieuwe taktiek.

b. De Volkstribuun

Inmiddels beschikten de socialisten niet aUeen over Recht voor Allen aJs
blad dat in grote delen van het land verspreid werd. Op 4 oktober 1890

76) Recht ooor Allen, 5-6 mei 1892, 'Brieven van een rooden Brabander'.
77) Meierijsche Courant, zaterdag 17 november 1892.
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was in Maastricht De Volkstribuun door de (katholieke) socialistische ty-
pograaf Vliegen opgericht. Zijn drukkerijtje werd feitelijk betaald met een
gift van 550 gulden door bovengenoemde Eindhovenaar H.H. van Kol.

In september 1891 kreeg De Volkstribuun een andere ondertitel. Ret
werd Socialistisch. Weekblad voor de Zuidelijke Prooincieen. Willem Vliegen,
katholiek van huis uit, kon zich goed inleven in de omstandigheden van
de arbeiders in het Zuiden. Hij schreef het grootste deeI van het blad vol
en colporteerde er ook mee, niet alleen in Limburg, maar eveneens in
Brabant.78

Ook in Eindhoven moet hij geprobeerd hebhen zijn blad aan de man
te brengen. In het naburige Helmond werd "de socialistische apostel"
Vliegen in ieder geval weI diverse malen gesignaleerd. Op 17 november
1892 wist de plaatselijke krant aldaar, De Zuidwillemsvaart, te melden:

"Naar wij vernemen was zondag de bekende socialist Vliegen van
Maastricht naar hier gekomen ten einde voor het volk te spreken.
Daar geen enkele kastelein hem een zaal wilde verhuren, moest hij
echter onverrichterzake naar huis terugkeeren.Y"

In de eerste vier jaargangen van De Polkstribuuri is nagenoeg niets te
vinden over Eindhoven, ook al vroeg men in 1892 nog een plaatselijke
correspondent.P''

§ 7. Eindhoven en Henri van Kol

a. Subsidie voor een werknemersorganisatie

In januari 1893 was er opnieuw sprake van een (korte) staking in Eind-
hoven. Oitmaal betrof het een aantal metselaars. Over deze staking is
verder niet vee! meer bekend dan een artikel in de Peel- en Kempenbode 81

Enkele maanden later, op 29 april 1893, verscheen in diezelfde krant, de
ietwat progressieve tegenhanger van de Meierijsche Courant, een artikel
waarin gepleit werd voor oprichting van een werknemersorganisatie. Zo'n
vereniging moest "de verheffing van de arbeider" bevorderen en de ka-
tholieke en sociale beginse!en in de hand werken82 Dit was de eerste

(8) Vgl. Perry, a.w., 70-73 en 75-78.
(9) Van Hooff, t.a.p., 99-112. Zie ook: Het Nieuws van de Week, 29 mei 1892.
80) De Volkstribuun, passim. In het nummer van 30 april 1892 wordt een correspondent in
Eindhoven gevraagd. Overigens zou het blad in dat jaar blijkens de rubriek 'Noordhrabantsche
kout' niet in de stad te krijgcn zijn.
81) Van Oorschot, a.ui., dJ. 1,227.
82) Peel- en Kempenbode ; 29 april en 17 juni 1893.
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weerklank die de verschijning van de pauselijke encycliek Rerum Novarum
van 1891 in het Eindhovense teweegbracht. Direkte gevolgen had den de
encycliek en het artikel in de Peel- en Kempenbode nog niet. WeI kwamen
er blijken van instemming met het idee een R.K Werkmansbond op te
richten. En op 17 juni 1893 verscheen het bericht dat twee Eindbovense
notabelen ieder bereid waren duizend gulden aJs renteloos voorschot aan
een dergelijke bond te geven.83

Het zou echter nog duren tot 10 december 1895 voor er uit de kring
van de Eindhovense katholieken daadwerkelijke initiatieven werden ge-
nomen om te komen tot het oprichten van een R.K Volksbond. Feitelijk
gaven de socialisten die de stad bezochten voor hun propaganda daartoe
indirekt de aanzet. Hun aktiviteiten in Brabant werden mede mogelijk
gemaakt door de financiele steun van een vooraanstaande socialist die
weliswaar in Eindhoven geboren, maar elders aktief was.

b. Henri van Kol

Binnen de socialistische beweging kwam er steeds meer onenigheid tus-
sen de parlementairen en de radicalen. In 1894 kwam het tot een splitsing
in de Sociaal-Democratische Bond en er werd een nieuwe partij opgericht.
Een van de initiatiefnemers daarbij was de al eerder genoemde Henri
Hubert van Kol.

Van Kol werd op 23 mei 1852 geboren in Eindhoven. Zijn familie be-
hoorde tot de gegoede burgerij. Na zijn middelbare-schoolopleiding in
Turnhout en Roermond startte hij aan de toenmalige Polytechnische
School in Delft met zijn ingenieursstudie. Hij was lid van de Eerste In-
ternationale, maar van 1876 tot 1884 en van 1886 tot 1892 werkte hij
aJs ingenieur in Nederlands-Indie.f" Tijdens zijn verblijf in Nederland on-
dersteunde hij de aktiviteiten van Domela Nieuwenhuis. In het najaar van
1892 kwam hij terug in Europa, vestigde zich in Brussel en werd lid van
de afdeling Maastricht van de Sociaal-Democratische Bond. Hij schreef
voor De Volkstribuun, net als zijn echtgenote elJie van Kol-Porey, en
vervulde een aantal spreekbeurten.F' Van Kol was een fervent voorstander

83) Van Oorschot, a.w., dl. T, 228. Peel- en Kempenbode, 17 juni 1893.
8-1) Over H.H. van Kol bestaat nog geen biografie. Literatuur over hem: V1iegen, De dageraad der
volksbevrijding, dl. [J. 312-326 (met portret), en V1iegen, Die onze kracht ontwaken deed, clI. I,
92-99. Van recentere datum zijn: 1. Stokvis, Levensbericht van H.H. van Kol (23 mei 1852 _ 22
aug. 1925), in Handelingen en leoensberichten vall de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden 1931-1932, dl. [1,193-241; P. van 't Veer, Het einde van een eeuw. Ir. Henri Hubertus
van KoI, 1852-1925, in Ceen blad ooor de mond. Jliff radicalen uit de negentiende eeutu, Amsterdam
1958,183-217.
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van het algemeen kiesrecht en bewonderaar van de gematigde Duitse
sociaal-democratie. Daardoor kwam hij in 1892 en later in konflikt met
Domela Nieuwenhuis. Willem Vliegen trachtte diverse malen te bemidde-
len tussen Nieuwenhuis en Van Kol, maar uiteindelijk zou het tot een
breuk komen, waarbij ook Vliegen de kant van Van Kol k005.

In juli 1894 was er eerst nog een voorbesprelcing van een aantal soci-
aal-democraten op initiatief van Vliegen, de Groninger Schaper en Van
Kol. Op zondag 26 augustus 1894 werd in Zwolle door o.a. W Vliegen,
H. van Kol, H. Schaper, P. Troelstra, H. Spiekman en nog zeven anderen
een nieuwe partij opgericht, de Sociaal-Dernocratische Arbeiderspartij
(SDAP). Drie jaar later, in 1897, werd Henri van Kol samen met Pieter
Ielles Troelstra gekozen in de Tweede Kamer. In 1901 volgde zijn herver-
kiezing in het distrikt Enschede. Hij was toen kandidaat regen de be-
kende voorman van de katholieken, P Aalberse. Zijn overwinning werd
mede mogelijk gemaakt door de steun die de SDAP'er kreeg van de Ka-
tholieke Democraten aldaar!86 Van 1898 tot 1904 woonde Van Kol ove-
rigens in Princenhage bij Breda.87

Wat was nu de rol van Van Kol binnen het ontstaan van het socialisme
in Eindhoven? Het vermoeden bestaat dat hij de socialistische aktiviteiten
aldaar financieel steunde. Indirect steunde hij inderdaad. De aktiviteiten
van de SDB, De Volkstribuun en later de SDAP werden mede door hem
gefinancierd. Zo zegde hij op het oprichtingscongres persoonlijk tweehon-
derd gulden toe voor de partij en honderd gulden voor de propaganda
in Noord-Brahant.r'' Was dat laatste bedrag voor aktiviteiten in zijn ge-
boorteplaats? Betreffende de relatie tussen christendom en socialisme
heeft Van Kol steeds een binnen de SDAP opmerkelijk standpunt ingeno-
men.89 Later komen we daar nog op terug, evenals op zijn optreden in
Eindhoven in 1904.

§ 8. Hendrik Spiekman als socialistiscli propagandist

a. Spiekman en zijn eerste optreden in Eindhoven

85) Perry, a.w .. 75-76.
86) V1iegen, Die onze kracht ... , 518, en Perry, a.w., 80-82, 132.
8') Ten Teije, De opkomst van het socialisme in Breda. Aclie en reactie tot 1908, 126.
88) V1iegen, a.ui., dl. 1,56-57.
89) Het was Van Kol die de V1aamse christen-socialist en priester A. Daens voor een aantal
spreekbeurten naar Nederland had gehaald. C. Brom,Alfons Ariens, dl. I, Amsterdam 19-+1,511.
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Na de in Eindhoven nauwelijks opgemerkte propagandatochten van
Vliegen werd eind 1894 de socialistische propaganda in het Zuiden wat
systematischer aangepakt. Vliegen zou zich beperken tot Limburg en de
twintigjarige Groninger Hendrik Spiekman zou zich bezighouden met de
propaganda in Oost- en Midden-Brabant.i" Spiekman zocht een huis in
Den Bosch, maar slaagde daarin niet. In het nabijgelegen Vught vond hij
wei een kosthuis. Daar schreef hij zijn stukken over de situatie in Den
Bosch voor De Volkstribuun en van daaruit ondernam hij zijn propagan-
datochten naar onder andere Helmond en Eindhovenj"

In deze periode maakte Spiekman kennis met de Eindhovenaar die en-
kele jaren later een van de grondleggers van het socialisme in Eindhoven
zou worden: de houtbewerker Hendrik Rooijmans. Elke week kwam deze
in het donker naar het station om van Spiekman een exemplaar van De
Volkstribuun te kopen. Wekelijks ontmoetten de twee elkaar en praatten
dan over aUerlei zaken.l" Groot was het enthousiasme van Hendrik Rooij-
mans voor de idealen van het socialisme en voor de propagandist Spiek-
man zelf. Er was echter geen sprake van massale aanhang voor de nieuwe
propagandist. Veelal moest hij in Eindhoven zijn Volkstribuun in het ge-
niep aan de man brengen.

Zijn eerste optreden veroorzaakte in Eindhoven al meteen heel wat
commotie. In maart 1895 meldden de Eindhovense kranten, de Meierii-
sche Courant en de Peel- en Kempenbode, het optreden van een socialis-
tische propagandist die trachtte het blad De Volkstribuun te verkopen. De
eerstgenoemde krant waarschuwde dat het onmogelijk was zowel katho-
liek als socialist te zijn: ''Weet ge een socialist, een enkelen, aan te wijzen,
die zijn plichten als katholiek trouw vervult?,,9:3

Vanaf maart 1895 kwam Spiekman elke dinsdag, toen de dag van de
weekmarkt, naar Eindhoven. De Meierijsche Courant berichtte over de
gebeurtenissen van 2 april dat daar "onder veel rumoer van straatjongens
en opgeschoten knapen" met De Volkstribuun gevent werd:

"Spoedig scheen echter de vreemdeling het vruchteloze zijner poging
in te zien. Nog een paar aanbevelingen van zijn vuile koopwaar met
een zware basstem en dan pakte de proselietenmaker zijn biezen om

90) Over Spiekman zie: De Ruyter-de Zeeuw, Hendrik Spiekman. De grondoester van de Rotter-
damse Sociaal-Democratie.

91) Van Caal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch, 1886-1923,
64-65.

9"2) Artikel van Spiekman in Het Polk, 16 juni 1906, overgenomen door het dagblad De Tijd onder
de nieuwe titel 'Een ongelukkig slachtoffer van de Volkstribuun'.
93) Meierijsche Courant, 23 maart 1895.
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zieh, gevolgd door honderden, naar het station te begeven en ijlings
te vertrekken."

In De Volkstribuun van 6 april vermeldde Spiekman zelf nog dat hij in
Eindhoven ook bekeurd en gearresteerd was. Dat was overigens onwettig,
maar kwam vaker VOOI" als soeialisten ergens voor de eerste keer hun
ideeen kwamen uitdragen. Twee weken later meldde de Meierijsche Cou-
rant dat het optreden van Spiekman al wat minder commotie veroor-
zaakte: "Tot ons genoegen konden wij verleden dinsdag constateeren dat
nog slechts kwajongens den socialistischen Spiekman nalopen." En de
redaktie beval nog aan:

"Houden nu de moeders wat vroeger appel, dan staat den oproer-
kraaier, die met het gezag den godsdienst aantast, geheel aileen. Dat
ZOIl onze goede stad waardig zijn. ,,9-t

b. De St. losephgezellenvereeniging

In mei 1895 sehreef de Meienjsche Courant dat er timmerlieden waren
die zich wilden verenigen. De krant raadde dat initiatief in zijn kolommen
af en maakte melding van een eventuele collectieve tegenactie. Binnen
niet al te lange tijd zou een arbeidersbond worden opgericht in de geest
van de pauselijke encycliek.f Op 8 juni berichtte De Volkstribuun ook
hierover. Triomfantelijk werd geschreven: "Ziedaar de uitslag van het op-
treden der socialisten." Het blad raadde de Eindhovense arbeiders echter
aan zich niet te laten vangen "onder de hoede van de geldmannen; die
hebben u reeds tientallen van jaren honger laten lijden". In het nummer
van de week daarop concludeerde het blad: "Krachtige vereenigingen is
de leuze... op eigen voet, met of zonder goedkeuring del' patroons, liefst
onder het vaandel der SDAP,,96

De andere Eindhovense krant, de Peel- en Kempenbode, maakte in zijn
nummer van 8 juni duidelijk dat er wat meer vaart gezet moest worden
achter de opriehting van een organisatie van arbeiders. Onder de kop
'Strijd tegen het socialisme' werden de katholieken gekritiseerd die "met
trage rust de handen in de schoot laten rusten daar waar van het socia-
lisme nog geen duidelijke sporen zijn waar te nernen". En de redaktie
vroeg zich af: "Moeten wij dan wachten met het volk te leiden en arbei-
dersvereenigingen op te richten of aan te dringen op deze of gene maat-

9-+) Meierqsche Courant, 20 april 1895.
93) Meierijsche Courant, 29 mei 1895. Het hiernavolgende is voor het eerst aan de orde gesteld
door Verheijen, a.w., 107-108.
%) De Volkstribuun, 8 en 16 juni 1895.
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schappelijke verbetering tot een Troelstra of ieuwenhuis zijn zaad is ko-
men uitstrooien?" De schrijver van het artikel maakte gewag van verschil
van opvatting over de sociale kwestie. Ondanks de duidelijke aansporin-
gen van de paus in dezen zo kritiseerde hij, "maakt men bezwaar tegen
het oprichten van werkliedenvereenigingen'l." In juli 1895 werd er flink
geageerd tegen het colporteren met De Volkstribuun. Dat gebeurde op
straat en in de Meierijsche Courant. Ook in de kerk gebeurde dat. Daar
werd gezegd: "... dat de patroons hun volk wat beter en menselijker
moesten behandelen, 'dan zou De Volkstribuun weI wegblijven,!,,98 Korte
tijd daarop werd een sigarenmaker ontslagen bij de firma Kessels & Van
Hussen, omdat hij een nummer van De Volkstribuun gekocht zou heb-
ben 99

Op 4 augustus was er een S1. losephgezellenvereeniging in Eindhoven
opgericht. Dat blijkt uit artikelen in de Meierijsche Courant en in De
Volkstribuun. Het eerstgenoemde blad publiceerde de statuten en regle-
men ten en deed verslag van de oprichtingsvergadering, waarin het socia-
lisme het moest ontgelden.P" Volgens het socialistische blad hadden er
zich honderd a tweehonderd personen opgegeven als lid.tOl Verder werd
er nauwelijks meer iets vernomen over die organisatie. In oktober zou De
Volkstribuun melden dat de St. JosephgezeUenvereeniging al weer was
opgeheven.l'F Dat was nog wat voorbarig, maar een lang leven was deze
vereniging niet beschoren.

c. Gearresteerd

Op dezelfde dag dat de St. JosephgezeUenvereeniging in Eindhoven was
opgericht, had Spiekman aldaar een spraakmakende bijeenkomst georga-
niseerd. Dat was op zondag 4 augustus. "Reeds van het station wachtten
een aantal personen Spiekman, die spreken zou, af en met 'n roode vlag
voorop (0, nimmer te vergeten schande voor Eindhoven!) ging het naar

97) Peel- en Kempenbode, 8 juni 1895.
98) De Volkstribuun, 20 juli 1895,' it Eindhoven'.
99) De Volkstribuun ; 24 augustus 1895, 'Uit Eindhoven'. Over genoemde firma: VanPuijenbroek,
a.w., ISO-lSI.
1(0) Meierijsch» Courant, 27 juli en 7 augustus 1895.
101) De Volkstribuun, 17 augustus 1895.
102) De Volkstribuun, 5 oktober 1895. Een timmerman ontkende dat in een ingezonden stuk in
het blad, een week later. De St. losephvereeniging was niet opgeheven, men hoorde er aileen niets
meer van, want: "Die lui hebben precies zoveel verstand van vereenigingen als m'n groounoeder
van eskimo's." De timmerman riep op tot de oprichting van een aIdeling van de A1gemeene
Nederlandsche Timmerliedenbond.
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de hei."103 Spiekman mocht echter niet spreken in het openbaar. De
hoofdredacteur van de Meierijsche Courant, W Schippers, en de luitenant
van de marechaussee beletten dat. De socialist werd geverbaliseerd omdat
hij geen toestemming had voor een openbare demonstratie. "Het yolk was
woedend, er werd geroepen 'Weg met de politie. Leve het socialisme!'"
Deze versie van het gebeurde verscheen althans later in De Volkstribuun.
Volgens de Meierijsche Courant echter had den de mensen "met algemeen
gejuich" het monddood maken van Spiekman "met zijn grijnslachende
tronie" begroet. Men zou daarbij zelfs "Leve de politie!" geroepen heb-
ben.l'" Iemand anders riep: ''Weg met de smerissen!", en kreeg prompt
ook een proces-verbaal. Later zou ook de drager van de rode vlag nog
een bekeuring krijgen.105

De Peel- en Kempenbode lijkt het meest betrouwbare verslag over de
gebeurtenissen te bevatten.l'" Nadat bij de aankomst van Spiekman op
het station was gebleken dat er geen geschikte zaal voor de bijeenkomst
met hem te vinden was, trok men, voorafgegaan door een man met een
rode lap aan een stok, naar de heide in Tongelre. Toen men daar in het
cafe van een zekere J.W binnenkwam en Spiekman wilde gaan spreken,
werd hem dat door moeder de vrouw belet. "Van de kastelein kreeg hij
evenwel permissie om buiten zijn idees te verkondigen", maar daar ver-
hinderde de marechaussee hem het spreken. Vervolgens trok men naar
het cafe van een zekere 1. van Nuenen te Stratum. Daar hield Spiekman
tenslotte zijn toespraak. Volgens de Peel- en Kempenbode werd er inder-
daad geroepen: "Leve het socialisme, weg met de politie". De krant con-
cludeerde: "Het succes was klein."

Spiekmans proces-verbaal leidde nog tot zijn veroordeling tot een boete
van 25 gulden door het kantongerecht in Eindhoven.l'" Bij de rechtszit-
ting waren meer dan honderd mensen aanwezig. Een van hen was ge-
noemde W Schippers, die als getuige a charge optrad. Later werd het
vonnis in hoger beroep door de rechtbank in 's-Hertogenbosch bevestigd.
De "smeris" -roeper, een zekere R., was overigens vrijgesproken.l'"

103) De Volkstribuun, 10 augustus 1895, 'Uit Eindhoven. Er is een bres geschoten!', en Verheijen,
a.w., 109.
lOi) Meierijsche Courant, 7 augustus 1895. VolgensDe Volkstribuun had allecn W. Schippers. de
hoofdredakteur van de Meierijsche Courant, dat geroepen.
1(5) De Volkstribuun, 10 augustus 1895, 'Uit Eindhoven. Er is een bres geschoten!'
106) Peel- en Kempenbode. 7 augustus 1895.
107) Meierijsche Courant, 11,28 september, 30 oktober 1895; Peel· en Kempenbode, 11 september
en 19 oktober 1895; De Volkstribuun, 7, 14 en 28 september 1895, 'Uit Eindhoven'.
108) De Volkstribuun ; 12 oktober 1895, 'Uit Eindhoven. Die marechaussee's zijn toch maar ezels'.
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d. Het einde van Spiekmans Brabantse colportagewerk

Veel sukses heeft Hendrik Spiekman niet gehad. Althans zo heeft hij het
zelf ervaren. Naar buiten toe werd de indruk gewekt dat alles goed ging.
Zo werd op 31 augustus 1895 in De Volkstribuun geschreven dat het
socialisme in Eindhoven vaste voet begon te krijgen:

"De Eindhovensche werklieden hebben reeds veel van hun braafheid
verloren, en luisteren niet meer als hen goeden raad gegeven wordt.
Zij kochten ons de bladen af en toen 't donker werd, maakten ze 'n
optocht en zongen, als antwoord op het strooibiljet, het refrein van
het Mariannelied, en riepen (o! nimmer te vergeten schande voor
ons 'proper' stadje): 'Leve de Volkstribuun!' Ziedaar, rijken, het ant-
woord op Uw gemeene poging."109

Maar de inmiddels in Vught wonende propagandist schreef enkele dagen
tevoren, op 26 augustus, een heel wat minder optimistische brief aan een
van de welgestelde partijgenoten, FM. Wibaut. Hij vermeldde al bijna
een jaar in Brabant bezig te zijn met het colporteren van De Volkstribuun.
Met veel pijn en moeite lukte het hem elke week "een vrij groot getal"
te verkopen. De propagandist maakte ook nog gewag van de tegenwerking
van de kant van de geestelijkheid en van de fabrikanten, en veronder-
stelde: "De mate van tegenwerking kan iedereen zich denken die Brabant
maar 'n beetje kent!"

Spiekman zat toen financieel blijkbaar ongeveer aan de grond. Hij had
erg veel over voor de propaganda, maar geldgebrek dreigde een en ander
weer teniet te doen. Hij deed een beroep op WIbaut om geldelijke steun
en zou korte tijd later tien gulden van deze ontvangen.l!'' Enkele maanden
later, in december, werd de rubriek 'Strijdpenning' in De Volkstribuun
begonnen. Daarin werd het geld, dat men voortaan kon geven ter be-
strijding van de reiskosten van Spiekrnan, verantwoord. Partijgenoten en
geestverwanten werden dringend opgeroepen hieraan bij te dragen: "Moe-
ten we het werk nu opgeven ter wille van eenig geldgebrek?"l11
De socialistische propagandist had geen benijdenswaardig baantje. Hij
werd nageroepen, uitgejouwd en met stenen bekogeld door de jeugd, die
opgehitst werd door winkeliers. Arbeiders kozen absoluut geen partij voor
hem. Daarom kwam hij veelal 's avonds als het donker was in Eindhoven:

109) De Volkstribuun, 31 augustus 1895, 'Uit Eindhoven. Of dat ook hielp!'
110) rrsc, Archief Wibaut, dossier 13A (map S), brief van Spiekrnan aan Wibaut, 26 augustus
1895.
111) De Volkstribuun, 21 december 1895, 'Uit Den Bosch. De Propaganda in Noord-Brabant, en
28 december 1895, 'Partijgenooten en geestverwanten'.
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"En dan kwamen, op plaatsen waar het stil was, arbeiders stil naar
mij toe sluipen, om 'n 'krantje' te koopen, omdat ze het daar waar
licht brandde niet durfden te doen, vreezende ontdekt te zullen wor-
den. Van uit de gevulde kroegen klonken mij de spottende uitroepen
tegen. ,,112

De toenmalige redacteur van de Meierijsche Courant, W Schippers,
schreef dat men eigenlijk rneer medelijden met de socialisten moest heb-
ben dan haat tegen hen voelen.11:3 Rijke burgers gaven Spiekman "de
ergste behandeling die men een sociaal-dernocraat kan aandoen": Ze ke-
ken hem na met een spotteru.:I-medelijdend glimlachje, "alsof zc wilden
zeggen: 'och, stumperd, wat doe je hier? Hier, in dit paradijs, is voor
jullie toch niets te halen!'" De socialistische propagandist had het er moei-
lijk mee:

"En mistroostig, ging ik dan weer naar 't station, pakte m'n kranten
weer in, na dienzelfden middag in Helmond precies zoo wedervaren
te hebben, en om den volgenden dag in Tilburg hetzelfde te onder-
vinden.?"!"

Bijna twee jaar hield Spiekman dit vol:
"Twee jaar van martelend-wanhopig werken, twee jaren van zaaien
op een bodem die voor ons wei een rots scheen, gingen voorbij, en
het scheen, alsof Eindhoven voor eeuwig in zijn lethargie, in zijn
berusting, in zijn treurig duffe ouderworpenheid zou verzonken blij-
ven. Toen moesten we 't opgeven, nagespat door den heel' Schippers
en de zijnen."

Hendrik Spiekman stond nagenoeg helemaal aileen. In maart 1896 zou
hij zijn propaganda-aktiviteiten in het Zuiden dan ook stakenll5 In mel
van dat jaar verhuisde hij van Vught uaar Rotterdam.

e. Verdere correspondentie in De Folkstribuun.

'112) Een terugblik van Hendrik Spiekrnan op deze jaren in Eindhoven en omgeving in Het Volk,
16 juni 1906, 'Zouden wij het Zuiden nooit winnen ?'.
113) Idem.
lH) Ibidem.
115) Vliegen, a.w., dl. ll, 282. Van Caal, a.io., 69. Overigens zou Spiekman speciale belangstelling
voor het socialisme in Noord-Brabant blijven houden. Hij publiceerde erover, hield er spreek-
beurten en zou er enkele keren de socialistischc kandidaat zijn voor de Tweede-Kamerverkiezingen
in het distrikt Eindhoven. Overigens zou Spiekman later in Rotterdam de eerste wethouder namens
de SDAP worden. De Ruyter-de Zeeuw, a.w., 21.
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aast eerdergenoemde Hendrik Rooijmans was er nog een andere Eind-
hovenaar die inmiddels sympathiseerde met het socialisme. Dat was de
onderwijzer Matheus van de Yen.

Hij was op 30 december 1870 geboren in Acht in de gemeente Woensel.
Zijn vader was boer en kon blijkens de geboorteakte lezen en schrijven.U"
Van de Ven was de enige zoon in het katholieke gezin. Hij werd onder-
wijzer en ging omstreeks 1890 lesgeven op "de klompenschool", de ka-
tholieke lagere school voor de anne jongens van Eindhoven. Door zijn
goede staat van dienst kreeg hij regelmatig opslag. In 1897 begon hij met
een soort schoolreisjes naar Den Bosch, Amsterdam, Den Haag en Sche-
veningen.I'" Jn datzelfde jaar ijverde hij ook voor de verkiezing van de
vooruitstrevende Tweede-Kamerkandidaat Van den Acker, en tegen de
conservatief-katholieke Van den Heuvel. Niet lang daarna zou hij ook
betrokken worden bij de nog te noemen organisaties van Werkliedenver-
eeniging 'De Eendracht' en van 'Eindhoven Vooruit'.

Op 15 februari 1896 stond er voor het eerst in De flolkstribuun een
stuk van een schrijver uit Eindhoven, die zich ''Vriend der Vrijheid",
noemde . Vanaf 18 april 1896 zou deze correspondent gemiddeld twee-
maal per maand verslag doen over de sociale verhoudingen in de stad
en zijn omgeving. Achter genoemd pseudoniem verschool zich genoemde
Matheus van de Ven.118

Mogelijk waren er al eerder ongesigneerde stukken van zijn hand in het
blad gepubliceerd, zoals het vermelde verslag van Spiekmans demonstra-
tie en de daarop volgende arrestatie in augustus 1895, evenals de desbe-
treffende rechtbankverslagen.U"

In de stukken van de ''Vriend der Vrijheid" blijkt een zeer sterk ont-
wikkeld gevoel voor sociale gerechtigheid. Met grote taalvaardigheid, bij-
tende spot en gevoel voor humor werden slechte fabrikanten, katholieke
geestelijken en "verkochte" kranten gegeseld door de auteur. De onbekend
gebleven schrijver maakte daarmee veel vijanden. Enkele jaren later zou

116) SARE, CAE, Archief vall de voormalige gemeente Woensel, Burgerlijke stand, geboorteakte
van 31 december 1870.
117) De Eendracht, 12 juli 1902, Ingezonden stukken, 'Toch weggejaagd' (door M.H. van deVen).
118) nsc, Archief SOAP, Periodieken, De Sociaal-Democraat, inv.nr. 2729-2730, Abonnemen-
tenboek van De Sociaal-Demokraat. Matheus van de Ven werd hier als correspondent vermeld.
Hij schreef zijn tukken veelal onder het pseudoniem "(Een) Vriend der Vrijheid". Hetzelfde
pseudoniem kwam eerder voor in De Volkstribuun, Een passage in een stuk van de "Vriend der
Vrijheid" in De Sociaaldemokraat van 18 september 1897, in de rubriek 'Uit Eindhoven', bewijst
de continurteit van het correspondentschap: "Er zijn sedert ik mijn vorige brief schreef in De
Volkstribuun ... "
119) De Volkstribuun, 10 augustus, 28 september 1895, 'Uit Eindhoven'.
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hij zelf melden dat men in Eindhoven een prernie van 25 gulden had
uitgeloofd "voor dengene, die de schrijver in De Sociaaldemokraat dood
of levend in handen brengt van het bestuur van de Leo-vereenigingv.F''

Het werk van Hendrik Spiekman en de publicaties in De Volkstribuun
waren van dien aard, dat de geestelijkheid en de werkgevers zich zorgen
begonnen te maken over het socialistische offensief. Eind 1895 zou er een
afdeling van de R.K Volksbond in Eindhoven tot stand komen. Dat was
niet aileen een gevolg van de aktiviteiten van de socialisten. Het was ook
een verlaat antwoord op de oproep van de paus aan de katholieken om
daadwerkelijk iets te gaan doen aan de problemen van de arbeidersmassa.

120) De Sociaaldemokraat, 17 augustus 1899, 'Uu Eindhoven',
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HOOFDSTUK I1

PROGRESSIEF E CONSERVATIEF OVER DE
PAUSELUKE ENCYCLIEK 'RER M NOVARUM'

§ 1. De pauselijke encycliek Rerum Nooarum

a. Inhoud van de encycliek

Na heel wat voorbereidend werk verscheen op 15 mei 1891 een nieuwe
encycliek, Rerum Novarum, van de toenmalige paus Leo XIII.! In de in-
leiding van de encycliek werd erkend dat de arbeidende massa veelal in
een ellendige toestand verkeerde. Vervolgens werd na een zeer korte en
impliciete veroordeling van liberalisme en kapitalisme het socialisme aan
een uitvoerige en kritische beschouwing onderworpen en eveneens afge-
wezen. Het socialisme wilde privaat eigendom afschaffen en vervangen
door gemeenschappelijk eigendom, zo werd gesteld. Dat zou leiden tot
een slechtere toestand voor de arbeiders. Bovendien was het in strijd met
rechtvaardigheid, met het natuurlijk recht op bezit. Het socialisme over-
schatte de taak van de staat, zou maatschappelijke verwarring brengen
en een vorm van staatsslavernij.

In het tweede deel werd de oplossing van het sociale vraagstuk ge-
schetst, waarin Kerk, staat en belanghebbenden ieder hun taak hadden.
Werknemers en werkgevers hadden tegenover elkaar verplichtingen. Werk-
gevers moesten zorgen voor een rechtvaardige behandeling van hun ar-
beiders. De Kerk bevorderde de ware broederlijke liefde, weldadigheid en
leniging van sociale nood. De staat moest door een goede wetgeving en
bestuur zorgen voor het a1gemeen welzijn. Daarom had hij ook het recht
en de plicht in te grijpen in de vrijheid van individuen en groepen. De
staat moest de eigendom beschermen. Hij moest stakingen voorkomen
door de oorzaken ervan te bestrijden. De staat diende maatregelen te
nemen voor het geestelijke en lichamelijke welzijn van de arbeiders, zoals
zondagsrust en een redelijke arbeidstijd. Er moesten ook maatregelen te-
gen vrouwen - en kinderarbeid genomen worden en er diende te worden

I)Van den Eerenbeemt, Tussen Scylla en Charybdis koersend naar een organische maatschappij-
leer, in Tilburgis, nr. 25, en Corporatisme en katholiek sociaal denken 1891-1901, in Sociale
Wetenschapperi Xl (1968),236-248.
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gezorgd voor voldoende loon en voor de mogelijkheid van het verwerven
van bezit.

De werkgevers en werknemers werden opgeroepen zich te organiseren.
De noodzaak van arbeidersorganisaties om te komen tot lichamelijk, gees-
telijk en stoffelijk welzijn werd erkend, onder voorwaarde dat de gods-
dienstig-zedelijke vorming het hoofddoel zou zijn.

Ten slotte werd de verwachting uitgesproken dat de armoede van de
arbeidersmassa overwonnen zou worden, als deze op verstandige wijze in
sterke godsdienstige organisaties zijn doel nastreefde. Bovendien zouden
velen die zich van haar hadden afgekeerd, terugkeren in de Kerk.:2

Paus Leo xm had eerder de middeleeuwse scholastiek hersteld als de
katholieke leer. Daarop baseerde hij nu het sociale den ken van de Kerk.
Heel de maatschappij moest gekerstend worden. De paus gaf doel en
richting aan dit proces en eiste voor de Kerk de macht en het gezag
hierover van zijn gelovige onderdanen." Het voert hier te vel" om uitvoerig
in te gaan op de betekenis van Leo XIII in het algemeen en van deze
pauselijke encycliek in het bijzonder."

b. Socialistische reaktie

Veel socialisten zagen In sommige passages van Rerum Novarum een
welkome onderstreping van hun eigen opvattingen. Met name de scherpe
aanvallen van de paus op de kapitalistische uitbuiting stonden hun wei
aan. Zo liet de van oorsprong katholieke socialist Willem Vliegen nog in
datzelfde jaar de tekst van de encycliek in Maastricht nadrukken en ver-
spreiden.P

Enkele jaren later relativeerde hij nadrukkelijk de betekenis van Leo
XIII's sociale politiek. In een artikel in De Nieuwe Tijd - het was toen
1903 - kwam hij tot de conclusie dat er niet veel bijzonders in diens
'sociale politiek' te vinden was." Hij stelde dat Rerum Novarum geen oor-

2) Rerum Nooarum en Quadragesimo Anno, uitgave Urbi et Orbi, 9-53.
3) Schwaiger, Geschichte der Papste irn 20. Jahrhundert, 28-48; Von Aretin, The Papacy and the
Modem World, 121-181; Cniigi, Katholische Kirche und Dernokratie. Zic ook: Wentholt, Een
arbeidersbewegingen haar priesters, 179-184. De verdienste van paus Leo XIII blijft zijn aandacht
voor de sociale kwestie en zijn poging de Kerk met de mod erne staat te verzoenen. Tegelijk echter
herstelde hij ook de plaats van de scholastiek in de katholieke Kerk met aile aanspraken van dien .
..) Dat er verschillend geoordeeld kan worden over de betekenis van paus Leo XlIT's optreden,
wordt onder andere gesteld door Bornewasser in De 'open' katholiciteit van Paus Leo xm en zijn
'bisschop in politicis' Schaepman, in Bewogen en bewegen. De historicus in het spanningsveid tussen
economie en cultuur; 378-392.
0) Harmsen e.a., a.w., 34.
6) V1iegen, De sociale politiek van Leo Xlll, in De Nieuwe Tijd. Sociaaldemokrauscn maandschrift;
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zaak van aUerlei sociale aktiviteiten was, maar een gevoig. Hij wees op
de grote stakingen die tot 1891 plaatsvonden in West-Europa en op het
toenemend aantal stemmen dat de socialistische partijen kregen. Hij er-
kende de grate betekenis van mensen ais mgr. Von Ketteler in Duitsiand
omstreeks 1860, maar relativeerde de betekenis van Rerum Novarum. De
encycliek was, aidus Vliegen, weI van belang geweest voor zover deze de
plicht van rechtvaardigheid aan de werkgevers voorhield. Ook de ver-
woorde visie op de noodzaak van sociale wetgeving en van het stichten
van arbeidersverenigingen was van belang.

Tien jaar na Rerum Novarum verscheen er opnieuw een encycliek over
de sociale kwestie. Deze was overigens veel minder bekend: Graves de
Communi. Volgens Vliegen werd hierin een aantal zaken uit Rerum Nova-
rum teruggedraaid. De christelijke democratie, voor zover zij een poLitieke
beweging zou zijn, werd veroordeeld. Ook nu was er - volgens Vliegen -
sprake van een pauselijke reaktie op de gewijzigde omstandigheden. Het
gevaar was voorbij in Frankrijk, Duitsland, Belgie. De oude ideeen konden
weer terugkeren. 7

Wat er ook van zij, in het katholieke Eindhoven op het einde van de
negentiende eeuw heeft het verschijnen van Rerum Novarum tot aktivi-
teiten ten behoeve van de arbeiders geleid, al duurde het nog wei enkele
jaren voor het zover was en al ging een en ander lang zo ver niet als
door sommigen weI gewenst werd. Voor anderen ging de verwezenlijking
van de pauselijke ideeen juist veel te ver." Die laatste groep katholieken
leek in Eindhoven overheersend, al is er niets bekend over de aanvanke-
lijke reakties alhier. De kwalificatie van De Tabaksplant door pastoor Cril-
laerts als zijnde een organisatie die "in strijd met het gezag" was, leek
nu misschien wei definitief achterhaald, maar van oproepen tot katholieke
arbeidersorganisaties kwam het voorlopig nog niet. Het lijkt erop dat de
voortdurende aktiviteiten van de socialisten in deze omgeving de katho-
lieken minstens zoveel prikkel den tot aktie ais de encycliek van de paus
dat gedaan had.

8 (1903),547-561
7) Idem. Er kan ook een andere betekenis aan deze pauselijke eneycliek over de christelijke
democratie worden gegeven: De paus elimineerde de belangrijkste oorzaak van het verzet van
eonservatieven t.egen de sociale actie, door met zijn boodsehap het politiek karakter aan de soeiale
beweging te ontncmen. Daardoor konden katholieke voormannen hun sociale activiteuen lot
ontplooiing latcn komcn. Van den Eerenheemt, Corporatisme en katholiek soeiaal denken 1891-
1901, t.a.p.; 245-248.
8) Over Ariens' reaktie en die van andere katholieken op het vcrsehijnen van Rerum Nooarum zie
Brom, a.w., dl. I, 21-t-221.
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c. Spiekmans schets van Eindhoven

Zoals hiervoor verrneld, was de SDAP'er Hendrik Spiekman als propa-
gandist in de jaren 1894-1896 werkzaarn geweest in Noord -Brabant. 9 In
die periode had hij kennis gemaakt met de situatie in de industriesteden
Tilburg, Helmond, Eindhoven, Breda, Bergen op Zoom, Roosendaal en
's-Hertogenbosch, met het gebied van de turfstekers in de zuidelijke Peel,
met de sigarenmakersdorpen Boxmeer en Valkenswaard, en met de
schoenmakers in de Langstraat. In Brabant. leefden duizenden arbeiders,
die dag na dag zuchtten onder een kapitalisme "dat weI het slechtste en
het meest geraffineerde is in zijn soort". Zij leefden "onder een uitzui-
gings-systeem, dat ook met de meest elementaire menschelijkheid en ze-
delijkheid geen de minste rekening houdt". Fahrikanten en geestelijken
spanden samen tegen het prolet.ariaat:

"De kapitalist en de clerus reiken elkander daar de hand, om die
groote massa arbeiders neer t.e drukken in den poel der dagelijksche
beslommeringen, ze tam te houden in het. gareel van den dagelijk-
schen t.redmolen der loonslavernij.P'"

In de zwartste kleuren schilderde hij de sit.uatie in de verschiLlende plaat-
sen. Over Eindhoven merkte hij op dat deze gemeent.e ook vooral van
belang was als rnarktplaats voor de regio. Daarnaast. waren er duizenden
arbeiders en arbeidersvrouwen in fabrieken werkzaam. Er waren in Eind-
hoven niet zozeer textiel- of machinefabrieken, maar lucifers- en sigaren-
fabrieken:

"Van de eerste vindt men er in Eindhoven eenige, waarop een paar
honderd mannen, vrouwen en kinderen werken, en welke door den
moordenden invloed dien dezeindustrie op de betrokkenen heeft,
een tamelijk groote beruchtheid heeft. verworven. Maar het. grootste
deel der Eindhovensche arbeiders-bevolking leeft van de tabak-
industrie "

Spiekman vervolgde zijn artikel met aan te geven waarom er juist in deze
omgeving zoveel sigarenfabrieken waren. Dat kwam door de lage levens-
en loonstandaard. Over die sigru'enfabrieken schreef hij:

"De meest ongezonde, onoogelijke gebouwen zijn er voor ingericht,
zonder dat er ook maar eenige rekening is gehouden met de vraag,
of er voor de arbeider en arbeidsters licht en ruimte en frissche lucht
aanwezig zijn."

9) Vgl. hoofdstuk I, par. 8.
ID) Spiekrnan, lets over den roestand der arbeiders in het Zuiden, in De Nieuwe TYd. Sociaolde-
mokratisch Maandschnft, 4 (1899-1900),513-531; citaat op 513.

45



Daarna gaf hij aan waarom de sigarenindustrie van Eindhoven en om-
geving zo'n sterke concurrent was voor die elders in het land. Dat kwam
door de grote hoeveelheid vrouwen die hier werkzaam was, vrouwen die
een lager stukJoon verdienden dan de mannen en daarmee een lage kost-
prijs voor de Eindhovense sigaren bewerkstelligden. Deze vrouwenarbeid
leidde volgens hem tot "al te vroege huwelijken en bevailingen v66r het
huwelijk" en tot een "laag pei! van zedelijkheid over het algemeen". Dat
laatste gold volgens hem voor het gros van de Eindhovense bevolking.!'

Spiekman karakteriseerde de sociaIe toestanden in Brabant als treurig.
Aan de ene kant was er sprake van "de grootste onderworpenheid, on-
verschilligheid en onbewustheid bij de arbeiders" en aan de andere kant
van "de meest brutale tyrannie en de tergendste willekeur bij de pa-
troons". De oprichting van onafhankehjke vakverenigingen leidde of tot
onmiddellijk ontslag door de werkgever of tot een poging van de geeste-
lijkheid om zo'n initiatief de kop in te drukken. Terloops wees Spiekman
nog op de politieke achterlijkheid van Noord-Brabant: van de driehon-
derd bezwaren die ingediend werden tegen invoering van de algemene
leerplicht kwam maar hefst 20 procent uit deze provincie.F

Spiekman baseerde zijn schets niet aileen op eigen waarnemingen uit
zijn periode als SDAP-propagandist, maar tevens op de gegevens van de
Arbeidsenquetes van 1887 en 1890. Hij concludeerde dat in Brabant de
arbeiders een bestaan leiden "onder levensvoorwaarden slechter dan die
der slaven in de oudheid" en riep de vakverenigingen en SDAP op tot
een gezamenlijke propaganda-aktie, zodat aan deze toestanden een einde
kon komen.

Veel vertrouwen in de werkzaamheid van de katholieke organisaties had
hij niet. Het waren geen echte arbeidersbewegingen, maar slechts "werk-
tuigen in handen del' geestelijken en patroons, waarin de arbeiders een
figuranten -rot vervullen'i.P

II) Spiekman, t.a.p., 517-518.
12) Spiekman, t.a.p., 525.
13) Spiekman, t.a.p.; 528.

46



§ 2. De R.K. Volksbond

a. De geestelijkheid en De Volkstribuun

Zoals vermeld was Hendrik Spiekman vooral in 1895 namens de So-
ciaal-Democratische Arbeiderspartij aktief geweest in Eindhoven. Voorals-
nog had hij weinig concrete resultaten kunnen boeken, al schreef hij in
augustus van dat jaar dat het met de ontwikkeling van het socialisme in
Eindhoven goed ging.

Inmiddels had de geestelijkheid diverse malen van zijn afkeuring van
De Volkstribuun blijk gegeven en aan de gelovigen de beste remedie tegen
het socialistische colporteren verstrekt: " ... door bv. met een 30 of 40
man rondom die vent gaan staan en zoo maar mede rond te wandelen,
en dan maar mee te roepen en te zingen van Oranje boven'"!"

Op 14 september 1895 had het blad een brief gepubliceerd van een
sigarenmaker, die melding maakte van het feit dat er in de kerken weer
dringend gewaarschuwd was tegen het lezen van De Volkstribuun, van-
wege "de noodlottige gevolgen voor kerk en maatschappij'l.P Deze arbei-
del' had hierover een duidelijke mening en stelde:

"Als katholiek ga ik naar de kerk, doch wanneer ik in de week een
blad wil koopen, wat schrijft over de arbeiders en de patroons - Wat
heeft dan de geestelijkheid daarmede te maken? Waar zijn dan die
noodlottige gevolgen?"!"

Hij signaleerde: "De arbeiders hebben nog maar altijd met kommer en
gebrek te kampen, overgeleverd aan de willekeur van den patroon" en
stelde dat dat al zo was toen er met De Volkstribuun nog niet gecolpor-
teerd werd in Eindhoven. Hij vroeg zich af waarom de geestelijkheid toen
niets deed aan die wantoestanden en concludeerde: "'De Volkstribuun'
spreekt de waarheid, en ofschoon ik niet uit de kerk wil blijven, wil ik
toch evenmin laten, het blad te koopen." En de sigarenmaker conclu-
deerde: "'t Wordt tijd, dat de arbeiders zelf beginnen te denken."

Op 12 oktober 1895 publiceerde het blad een brief van een Eindho-
vense timmerman met een oproep om te komen tot de stichting van een
afdeling van de socialistische Nederlandsche Timmerliedenbond.l" In de-
zelfde maand maakte De Volkstribuun melding van het einde van de St.

Ii) De Volkstribuun ; 6 juli 1895, geciteerd bij Verhejjen, Q.W., lOS.
15) Mogelijk was dit stuk van de hand van Johannes van Clabbeek.
16) De Volkstribuun, 1-t september 1895, 'Uit Eindhoven', ingezonden stuk.
17) Mogelijk was deze brief afkomstig van Hendrik Rooijmans, die als houtbewerker werkzaarn
was bij de firma J. Bruning & Zoon te Stratum.
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Josephgezellenvereeniging en van het idee in Eindhoven een RK Volks-
bond op te richten.!"

b. De oprichting van de RK Volksbond

Op 10 december 1895 vond in Eindhoven de oprichtingsvergadering
plaats van de 'Roomsch Katholieke Volksbond voor Eindhoven en omlig-
gende Gemeenten'. Kapelaan L. van Dooremalen had een vergadering
van vijftig arbeiders bijeengeroepen, las de statuten van de nieuwe ver-
eniging voor en vertelde over de plannen.'" Een maand later, op 12 ja-
nuari 1896, werden de statu ten door de bisschop van Den Bosch, W van
de Yen, goedgekeurd.i''

Het eerste artikel van die statuten vermeldde het doel van de RK
Volksbond: "Handhaving van de katholieke beginselen onder de werkJie-
den en bestrijding van het Socialisme". A1s middelen hiervoor werden
naast de bevordering van de "christelijke eensgezindheid" en het "houden
van toespraken voor de leden", het "in het leven roepen van vakver-
eenigingen en van een fonds tot ondersteuning der leden ten tijde van
ziekte" vermeld.

Het lidmaatschap stond open voor katholieke arbeiders van achttien
jaar en ouder. Als 'rneewerkend lid' konden ook werkgevers toetreden.
Donateurs en ereJeden waren zij die de vereniging financieel zouden steu-
nen. De gewone leden konden een bestuur kiezen, maar geen besluiten
waren geldig als ze niet door een 'Commissie van toezicht' waren goed-
gekeurd. Deze commissie bestond uit een aantal priesters, de geestelijke
adviseurs. Deze commissie beheerste blijkens het huishoudelijk reglement
niet alleen de verenigingskas, maar bepaalde ook de inhoud van de al-
gemene vergaderingen. Deze hield steeds een voordracht over een gods-
dienstig of maatschappelijk onderwerp in.

Artikel acht ging over beeindiging vall het lidmaatschap. Daarvan was
sprake als men zich aansloot bij socialistische verenigingen, een abonne-
ment nam op socialistische bladen of deze las, en wanneer men socialis-
tische ideeen verspreidde, Degenen die "een openbaar ergerlijk leven lei-
den of hunne godsdienstplichten niet waarnernen" verloren hun
lidmaatschap eveneens.

J8) De Volkstribuun; 5 oktober 1895, 'Uil Eindhoven'.
J9) Thelen, Lambert Poell (1872-1937) en de katholieke sociole betoeging, 73.
20) BAH, Archief NKV, Afdeling Eindhoven, IV B: 'Statuten en Huishoudelijk reglement van den
Roomsch Katholieken Volksbond VOOI' Eindhoven en omliggende Cemeenten' (Eindhoven 1896).
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Het motto in de statu ten was een passage uit de encycliek van Leo
Xlll: "Het doel is de verheffing en bevordering van den lichamelijken en
geestelijken toestand van den werkman". Toch was hiervan feitelijk nog
niet veel te merken. Niet helemaal ten onrechte toonde een aantal ka-
tholieke arbeiders zich nogal teleurgesteld over doel en middelen van de
nieuwe bond. Sornmigen kritiseerden de Eindhovense RK Volksbond als
zijnde niet in overeenstemming met de bedoelingen van Rerum Novarum.
In De Katholieke Werkman zou enkele jaren later erkend worden, dat er
een hemelsbreed verschil bestond tussen inrichting en doel van de Eind-
hovense en andere Volksbonden:

"Het is een geheel ander soort van vereeniging. De Statuten van den
Eindhovenschen VoLksbond hebben veel overeenkomst met die van
den St. Josephkring te Breda, vereenigingen, die zeer veel nut stichten
en een heilzamen invloed uitoefenen, verre boven onzen lof verheven,
doch ze zijn geen kath.-democratische vereenigingen volgens de En-
cycliek Rerum Novarum. ,,21

Niet aUeen ontbrak als doel het streven naar lotsverbetering, maar even-
eens was er geen sprake van het recht van beroep op de bisschop. Niet-
temin telde de vereniging spoedig enige honderden leden.22

c. De Volkstribuun over de RK Volksbond

Tot maart 1900 wist vrijwel niemand dat bovenstaande karakterisering
van de Eindhovense Volksbond uit de koker van Hendrik Rooijmans
kwam. Hij had die informatie overigens geschreven op verzoek van de
redactie van De Katholieke Werkman.23 Het was echter niet de eerste
keel' dat hij zich uitgesproken had over de RK Volksbond. In het nummer
van 16 november en 14 december 1895 waarschuwde De Volkstribuun
zijn lezers: "Laat de arbeiders echter oppassen. De volksbond is in het
belang der patroons en niet in dat van de werklieden. ,,24 En in De Volks-
tribuun van 11 januari 1896 stond een ingezonden brief van een zekere
H.R over de RK Volksbond en men kan gerust aannemen dat achter
deze initialen Hendrik Rooijmans schuilging. Hij riep de Eindhovense
werklieden op om zich aan te sluiten bij "een flinke vereeniging, die werkt
in het belang van den werkman, maar niet in dat van den geldzak."

21) De Katholieke Werkman, 23 juni 1899.
22) Rooijmans, a.w.,-t.
23) Zie hoofdstuk IJI, par. 2.
2.. ) De Volkstribuun, 17 november en 14 december 1895, 'Uit Eindhoven'.
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Twee weken later besprak De Volkstribuun niet aileen de eigenlijke op-
richtingsvergadering van de R.K Volksbond, maar ook het doel van de
nieuwe bond, "De socialisten tegen te werken". Het redactionele kom-
mentaar daarop was: "Wij gunnen die Heeren die pret van harte doch
wij willen hen geruststellen en zeggen dat als het socialisme zich nooit
erger vertoont in Eindhoven, als tot nu toe, ze zich niet zoo dik behoeven
te maken!"25 Mogelijk was dit stuk van de hand van Hendrik Spiekman
zelf, die moest constateren dat met de oprichting van de R.K Volksbond
een deel van zijn werk vergeefs was geweest. In het sarcastische stuk werd
echter tevens melding gemaakt van het feit dat er ook kritische arbeiders
waren: "Niet allewerklieden zijn zoo schaapachtig om zich knollen voor
citroenen te laten verkoopen!" De teleurstelling die doorklonk in het stuk
van Spiekman, was een voorbode van zijn afscheid van Brabant, dat in
mei 1896, zoals eerder opgemerkt, zou plaatsvinden.

Op 15 februari 1896 stond er voor het eerst een stuk van een ingezon-
den-brievenschrijver uit Eindhoven, die zich "Vriend der vrijheid" noem-
de, in De Volkstribuun. De correspondent beschreef in augustus en sep-
tember op zeer genuanceerde wijze de situatie op de houtverwerkings-
fabriek 1. Bruning & Zoon.26 Daarbij gaf hij aan het einde van zijn verslag
een "goede raad": "Vooreerst moet ge een vereeniging oprichten, al teIt
die in het begin dan ook weinig leden (...) dan zal die vanzelf wei aan
groeien." Later beschreef "De vriend der vrijheid" gebeurtenissen uit
Woensel en Stratum, schetste de situatie op diverse fabrieken, kritiseerde
de houding van de katholieke geestelijkheid, en stelde bij herhaling dat
de R.K Volksbond niet in overeenstemming zou zijn met de encycliek
Rerum Novarum.

d. De afsplitsing van de socialistische sigarenmakers

In november 1896 ging het gerucht dat de firma Tinchant in Stratum
zou worden opgeheven. Op het bedrijf heerste onenigheid tussen de si-
garenmakers en de meesterknecht, die blijkbaar voorstander was van een
strenge tucht. Zes mensen werden uiteindelijk ontslagen en als er weer
een konflikt zou ontstaan, dan zou de firma de deuren inderdaad sluiten,
zo werd gedreigd.27

25) De Volkstribuun, 25 januari 1896, 'Uit Eindhoven. Den Roomsch-katholieken Volksbond'.
26) De Volkstnbuun, 22 augustus en 5 september 1896. Hendrik Rooijmans was werkzaarn op
deze fabriek. Mogelijk heeft hij het stuk zelf geschreven of tenminste de informatie aan de
correspondent verstrekt.
27) Meierijsche Courant, 25 november en 2 december 1896. Vgl.Van Puijenbroek, a.to., 267 -268.
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Enkele maanden later, in april 1897, begon de R.K Volksbond met het
vormen van vakverenigingen. A1s eerste ontstond die van de tabaksbe-
werkers. Verscheidene aanvankelijk ge'interesseerde sigarenmakers verlie-
ten echter spoedig de nieuwe vakvereniging omdat deze niet zelfstandig
genoeg was naar hun oordeel"

Over deze situatie zijn we redelijk ingelicht door een verlaat ooggetui-
geverslag van een van Eindhovens eerste socialistisch georganiseerden, de
eerder genoemde sigarenmaker Van Clabbeek.i" Hij liet zich met een paar
aanhangers als lid inschrijven om de bond tot aktie aan te zetten. Op de
jaarvergadering barstte de born. Het nieuwe lid Van Glabbeek voerde het
woord en vertolkte de mening van nagenoeg iedere sigarenmaker. Hij
kwam zelfs met een programma van aerie. Maar het schichtig geworden
bestuur durfde niets te beloven of toe te zeggen. Toen stond Hannes van
Glabbeek weer op en zei: "Dan zit er niets anders voor ons allemaal op
dan een afdeling op te richten van de Nederlandsche Sigarenmakersbond.
Wie gaat met me mee?" Een handjevol sigarenmakers, die hem begrepen
hadden, volgden hem. De afscheiding ging echter niet zonder slag of stoot.
Even later werd de kleine groep omsingeld door de katholiek-georgani-
seerden, die hen te lijf gingen: "Dat was een ongelijke strijd en Hannes
hing al over de brugleuning boven het kanaal toen de politie hem be-
vrijdde. Maar toch was die avond de afdeling gesticht."

Waarschijnlijk heeft deze sigarenmakersafdeling enkele jaren een onder-
gronds bestaan moeten leiden.'" De katholieke voormannen wisten niet
van haar bestaan. WeI vernamen zij dat er in de laatste maanden van
1899 in Hilvarenbeek en Oisterwijk sprake was van het oprichten van
afdelingen van de lnternationale Sigarenmakers- en Tabaksbewerkers-
bond. Een Bossche kapelaan wist toen te vertellen dat deze bond boven-
dien "krachtige pogingen aanwendt, am leden aan te werven te Eindho-
ven .31 Ook in de dorpen was die bond aktief. aar aanleiding hiervan
had Lambert Poell, de geestelijke adviseur van het R.K Tabaksbewer-
kersgilde in Eindhoven, op 9 november van dat jaar een gesprek met de

28) Thelen, a.w., 74. In De Volkstribuun van 10 april 1897 wordt gemeld dat er aanvankelijk ca.
130 leden waren. 13 van hen keerden de nieuwe bond de rug t.oe, nadat ze de statuten vernomen
hadden.
29) Het Sigarenlcistje, in De Stem van de Arbeid, december 1951, 1Ir. 4. In oktober 1907 was er
een Ieestvergadering van de Eiodhovense afdeling vall de Internationale Bond van Sigarenmakers.
De Eendracht, 26 oktober 1907. Waarschijnlijk werd toen bet tienjarig bestaan gevierd.
30) In Breda was in dejaren 1899-1900 sprake van een geheime afdeling van de NISTB blijkens
Ten Teije, De opkomst van het socialisme in Breda. Actie en reactie tot 1908, 183.
31) Verheijen, a.io., 172-173.
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Bossche bisschop. De laatste spoorde hem aan overal in zijn bisdom ka-
tholieke verenigingen op te richten "om hen zo voor de invloed van het
socialisme te vrijwaren". Het bestaan van de NlSTB-afdeling in Eindho-
ven was blijkbaar onbekend.V Kort daarop kwam het tot een nieuwe
afsplitsing van de RK Volksbond.

§ 3. Lambert Poelt en de Eindhovense geestelijkheid

a. De parochie Woensel

De verschillende gemeenten van Groot-Eindhoven, waar tussen 1840
en 1910 de katholieken steeds ten minste 95 procent van de bevolking
uitmaakten, hadden elk een eigen parochie.P Het grote Woensel kende
twee parochies: een in het afgelegen kerkdorp Acht en een in het centrum.

In 1898 werd de toen 26-jarige kapelaan Lambert Poell benoemd als
assistent bij de zeer conservatieve pastoor Crillaerts van de Sint-Petrus-
parochie in het centrum van Woensel.3i Deze laatste was hier sinds 1886
pastoor en zou dat nog tot zijn dood in 1902 blijven. Later, in 1909,
zou er in deze gemeente, die de grootste van aIle was, nog een nieuwe
parochie worden opgericht en een kerk gebouwd aan de Fellenoord, pal
tegen de kleine woongemeenschap van de socialisten in de Harmonie-
straat.

b. De Eindhovense geestelijkheid

In de aangrenzende stad Eindhoven zelf werd het silhouet sinds 1867
bepaald door de enorme neogotische kerk van de parochie Sint-Cathari-
na.35 Pastoor was hier de eveneens zeer conservatieve deken 1. van Ier-
se1.36 De eerder genoemde kapelaan L. van Dooremalen, de oprichter van
de RK Volksbond, was aan deze parochie verbonden tot 1899. Vanaf
1901 zou kapelaan W Kluijtmans hier werkzaam zijn. Hij was toen het

:J2) Thelen, a.w., biz. 89. Overigens komt de voorman van de Eindhovense afdeling van de NlSTB,
J. van Clabbeek, de eerste jaren niet voor in de officiele ledenlijsten van de SDAP. Dat is pas het
geval in her eerste kwartaal van 1907. Wei behoorde hij tot de eerste leden van de Christelijke
Werkliedenvereeniging De Eendracht in 1899. Ook was hij een van de oprichters van de verbruiks-
cooperatie Helpt Elkander in 1902.
33) Van Oorschot, a.ui., dI. 1,264.
34) Thelen, a.w., 67 e.v.
35) J. Peijnenburg, Enige aantekeningen over katholiek kerkeLijk Leven in Eindhoven en omgeving,
1880-1920, (manuscript 1981), 2.
36) Van Oorschot, a.w., dl. I, 154; TIlelen, a.w., 83.
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hoofd van de geesteLijke adviseurs en daarmee de belangrijkste man van
de R.K Volksbond.i'"

Tegen het centrum van Eindhoven lag ook het in 1891 (opnieuw) ge-
stichte augustijnerklooster Marienhage, Gemeentelijk hoorde dit gebied
(sinds 1874) niet langer bij de gemeente Woensel, kerkelijk hoorde het
nog bij de parochie van Sint-Petrus in WoenseL Pas in 1904 zou dit gebied
ook kerkelijk bij de stad Eindhoven - bij de Sint-Catharina-parochie -
gevoegd worden. De opstelling van de Eindhovense deken Van lersel in
deze zaak werpt een klein licht op zijn mentaliteit. Eigenlijk wilde hij het
gebied niet overnemen. Niet aileen kostte het zijn parochie 12.250 gulden,
maar bovendien woonden er juist in dit gebied nogal wat protestanten
en joden. Er was sprake van verscheidene gemengde huwelijken; in ge-
bouw Apollo's Lust werden's avonds "bijeenkomsten met dames" gehou-
den; er stond een lucifersfabriek en er waren nogal wat arbeiderswonin-
gen te verwachten. De deken wilde liever geen andersdenkenden binnen
zijn parochiegrenzen en arbeiders waren in de centrumparochie eigenlijk
ook niet gewensr"

In de eerder genoemde Volkstribuun werd de Eindhovense deken ook
beschreven. Hij had minder invloed dan de paters augustijnen "door zijn
trotsche houding en zijn minachting jegens de arbeiders". 39

Sinds 1897 ontfermden de augustijner monniken zich ook over een deel
van de zielzorg in Eindhoven."? In 1898 begonnen zij in het nog totaal
van middelbaar onderwijs verstoken Eindhoven met een gymnasium. Rec-
tor werd de later zeer bekende pater A. Claessen.

GeheeL zonder problemen was de relatie tussen de kloosterlingen en de
deken van Eindhoven dus niet, In 1898 beklaagde deken Van Iersel zich
bij de bisschop over de soepele wijze waarop de 'lichtzinnige augustijnen'
de absolutie en de biecht in praktijk brachten. Er zou volgens de deken
sprake zijn van een gemakkelijke opstelling in principiele kwesties. Pas
toen zij in 1899 een nieuwe prior kregen zouden de populair blijvende
augustijnen meer in overeenstemming met de rest van de Eindhovense
geestelijkheid zijn gaan handelen." De vraag is of dat klopte. De in het
verdere verloop van dit werk op te voeren katholieke en socialistische
zeepfabrikant Eduard Hedele woonde vlak bij het klooster en ging bij de
augustijnen steeds naar de kerk.42 Nergens blijkt dat hem - als socialist

37) Thelen, a.w., 77, noot 40.
38) Van Oorschot, a.ui., dl. T,269.
39) De Eindhovense 'Vriend der vrijheid' in De Volkstnbuun, 4 juli 1896.
'0) Van Oorschot, a.ui., dL T,274-277.
") Van Oorschot, a.ui., dl. I, 276-277.
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- door de paters iets in de weg werd gelegd bij de uitoefening van zijn
godsdienstige plichten. In de overige parochies was dat met andere Eind-
hovense socialisten wei het geval, zoals nog zal blijken.

Kapelaan Poell was een jonge kapelaan met vooruitstrevende ideeen.
Hij was een nieuwkomer in een gebied met een heersend sociaal-conser-
vatisme onder klerikale dominantie.P Een aanwijzing voor deze behoud-
zucht was het feit dat de pastoors van de parochies van Eindhoven en
omgeving in 1899 gezamenlijk een adres tegen de invoering van de Leer-
plichtwet hadden ondertekend en ingezonden.t" Van de Eindhovense gees-
telijkheid omstreeks de eeuwwisseling kan inderdaad beweerd worden,
dat zij zich verschanste achter haar stelling van het eigen gelijk en zelf-
genoegzaamheid. Bovendien verkeerde de clerus in de waan dat overal
het socialisme op de loer lag.45

§ 4. Christelijke Werkliedenoereeniging 'De Eendracht'

a. De afsplitsing van de R.K Volksbond

Blijkbaar heerste er - zij het in kleine kring - onder de leden van de
R.K Volksbond nogal wat ontevredenheid over het functioneren van de
bond. Genoemd is al de grate macht van de geestelijkheid over de bond.
Bovendien konden ook werkgevers er lid van zijn. Doel, middelen, invloed
van geestelijkheid en van werkgevers, deden sommigen spreken van de
R.K Volksbond als een vereniging niet van maar v 0 0 r werklieden.

Van het streven naar lotsverbetering kwam niet vee!. Daarom ontstond
er op 25 september 1897 opnieuw een afsplitsing van de R.K Volksbond.
Zeventien leden, allen werkzaam op de sigarenkistenfahriek van Jean Bru-
ning & Zoon te Stratum, richtten samen de Christelijke Werkliedenver-
eeniging 'De Eendracht' Op.46

De oprichting gebeurde niet helemaal onopgemerkt, maar van een grote
toeloop van nieuwe leden was geen sprake. Integendee!. Drie leden zegden
de nieuwe organisatie spoedig vaarwe!. Ondanks de ondervonden tegen-

~2) Eirulhooensch Dagblad, 13 januari 1950, 'Uit de eerste jaren van sociaJestrijd'. Hierin wordt
vermeld dat Eduard Redele later in conflict kwam met de augustijn pater A.Claessen, "... doch de
diskussie met deze eveneens sociaal-voelende priester weerhield hem niet trouw des Zondags zijn
plaatsje op het koor in de paterskerk in te nernen."
~3) Thelen, a.w., 83.
H) BAH, Dossier Dekenaat Eindhoven, Liber MernorialisDecanatus Eindhoviensis 1842-1946
[Notulenhoek van het dekenaat Eindhoven], 107 .
•5) Thelen, a.w., 76.
-i6) Rooijrnans, a.w., 5.
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werking bleef de vereniging bestaan. Op 18 januari 1898 stelde De Een-
dracht zich voor aan Eindhoven. Doel van de vereniging was "verbetering
te brengen in de maatschappelijke en zedelijke toestand der leden". Er
zou gestreefd worden naar bestrijding van het alcoholisme, het gezamen-
lijk aankopen van huishoudelijke artikelen en naar het tot stand brengen
van instellingen van hulp bij ongevallen, ziekte en invaliditeit. Bovendien
wilde men een soort pensioenregeling zien te bereiken. De Meierijsche
Courant maakte van dit alles melding in zijn nummer van 22 januari
daaropvolgend. Hoewel de pel's het ontstaan van de nieuwe vereniging
niet negeerde, werd verreweg de meeste aandacht toch geschonken aan
de vele malen grotere RK Volksbond.

b. Hendrik Rooijmans

Hendrik Rooijmans werd geboren op 13 mei 1868 te Woensel. Zijn
vader was wever. Op 28 mei 1888 trouwde hij met Adriana Leenders,
geboren op 30 september 1866 te Stiphout. Blijkens een katholieke voor-
man in Eindhoven was Rooijmans "een Ilinke, oppassende werkman" die
nooit sterke drank gebruikte.47

Hij had slechts enkele jaren lager onderwijs gehad, maar volgde na zijn
dagtaak als houtbewerker bij de firma 1. Bruning & Zoon te Stratum
allerlei bijlessen van een niet nader bekende onderwijzer" Het gezin
woonde de eerste jaren in de Heistraat in Stratum; het bestond na verloop
van jaren behalve uit beide ouders nog uit drie zonen en twee dochters.
De kinderen werden katholiek gedoopt en opgevoed.

In 1894 maakte Rooijmans kennis met de socialist Hendrik Spiekman
die in Eindhoven kwam colporteren met De Volkstribuun. Soms bleef
Spiekman overnachten in het huis van Rooijmans. Er ontstond een goede
band tussen beiden en later hing behalve een portret van Karl Marx ook
een foto van Spiekman boven het bed van Hooijmans.V

Op 11 januari 1896 werd er voor het eerst een brief van hem gepu-
bliceerd en weI in De Volkstribuun. Na het definitieve vertrek van Spiek-
man naar Rotterdam, in april 1896, verschenen er regelmatig artikelen

<7) KDe, ArchiefAriens, inv.nr. 1830, brief van mr. A. baron van Wijnbergen te Eindhoven aan
dr. MJ. Schrader te Utrecht, 16juni 1899.
18) Dat wordt niet alleen door zijn k1eindochter, mevrouw AJ. Waagen-Rooijmans gemeld, maar
ook bevestigd in een recensie van zijn brochure De opkomende Arbeidersbeweging te Eindhoven in
Eindhoven Vooruit; april 1900: "Hij is toch een gewoon fabrieksarbeider, die slechts een weinig
lager onderwijs heeh genoten." Rooijmans kreeg bijles van een niet nader bekende onderwijzer,
mogelijk Matheus van de Ven.
<9) Mededeling van mevrouw AJ. Waagen-Rooijmans.
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over sociaIe zaken in Eindhoven in De Volkstrihuun. Het grootste deel
was van een "Vriend der vrijheid". De andere Eindhovense artikelen wa-
ren mogelijk van zijn hand.

Op 25 september 1897 had Hendrik Rooijmans zich, zoals hiervoor
vermeld, samen met zestien anderen afgesplitst van de R.K VoIksbond,
"op grond, dat de werkrnan daar nooit vrij het woord mag voeren". Onder
zijn leiding was een eigen organisatie opgericht: de Christelijke Werklie-
denvereeniging De Eendracht. Op 22 januari 1898 pas verscheen voor
het eerst een artikel over De Eendracht in de Meierijsche Courant: "Onder
de werklieden van de groote sigarenkistenfabriek des Heeren Bruning is
eene houtbewerkers-Vereeniging opgericht, genaamd 'De Eendracht', ten
doel hebbende verbetering te brengen in de maatschappelijke en zedelijke
toestand der leden."

In De Sociaaldemokraat werd ook melding gemaakt van de oprichting
van De Eendracht.P'' De auteur van het niet getekende stuk was er blij
mee en kondigde de eerstvolgende vergadering bij H. Habraken in de
Vrijstraat aan. De arbeiders van de lucifersfabriek werd geadviseerd daar
naartoe te gaan: want ook voor hen kon "alleen eene vereeniging, die
bestaat buiten pastoors en kapelaans" iets betekenen. De correspondent
waarschuwde de nieuwe vereniging overigens geen geestelijk adviseur te
kiezen. Twee weken later was de Eindhovense correspondent van De So-
ciaaldemokraat wat minder positief over De Eendracht. 51 Men had zijn
goede raad in de wind geslagen en zich toch ingelaten met adviseurs, zo
leek het. "Dientengevolge verwacht ik niet veel van die 'neutrale' ver-
eeniging", schreef de 'Vriend del' Vrijheid' nu.

Door ingezonden stukken trachtte de nieuwe, neutrale bond, waarvan
de secretaris blijkens het bovengenoemde kranteartikel een zekere H.
Zweegers was, meer bekendbeid te krijgen en meer aanhang te verwer-
yen. Dit leek te lukken. In juni stelde de Meierijsche Courant twee hele
kolommen ter beschikking van een lid dat onbekend wenste te blijven,
maar achter wie we gemst meergenoemde Hendrik Rooijmans, de voor-
zitter van de vereniging, mogen veronderstellen. Hij eindigde zijn inge-
zonden stuk met de oproep: "Arbeiders van aIle landen verenigt U. Ook
vanuit het Vaticaan klinkt die stem U tegemoet. "52

Deze oproep, die socialisme en katholicisme met elkaar trachtte te ver-
binden, maakte echter tegenkrachten los. Op 2 juli verscheen er onder
de titel 'De Eendracht en de Volksbond' eveneens een groot ingezonden

50) De Sociaaldemokraat, 5 februari 1898, 'Uit Eindhoven'.
51) De Sociaaldemokraat, 19 februari 1898, 'Eindhoven'.
52) Meierijsche Courant, 25 juni 1898.
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artikel op de voorpagina van de Meierijsche Courant. Een zich van het
pseudoniem Joes bedienend schrijver pleitte voor contact met het geeste-
lijk gezag en voor aansluiting bij de RK Volksbonds3

In datzelfde numrner had ook een ingezonden stuk van Hendrik Rooij-
mans moeten staan, maar dat wilde de redaktie "in de vorm dien de
schrijver heeft gekozen" niet plaatsen. Men merkte op: "\Vij zien op dit
gebied slechts heil in de Volksbond. ,,5-+ Een week later kwam er weer een
reaktie van Rooijmans. En op 16 juli was er opnieuw een artikel van
genoemde Joes over De Eendracht en de RK Volksbond. Blijkbaar werd
De Eendracht in de periode die volgde steeds meer afgeschilderd als een
socialistische organisatie. In de Meierijsche Courant van 17 september
stond opnieuw een door Rooijmans ingezonden stuk, dat als voigt eindig-
de: "Uit naam der Vereeniging verklaar ik nogmaals dat De Eendracht
beslist anti-socialistisch is, wier leden bestaan uit katholieken en protes-
tanten. ,,55

In oktober was De Sociaaldemokraat heel positief over De Eendracht
en plaatste deze tegenover de RK Volksbond, die een "Kliek tot bedaard
houden van de werkJui" genoemd werd.56 Maar in dezelfde maand moest
men erkennen dat het met De Eendracht nog niet al te best wilde vlotten.
De RK Volksbond nam, volgens de Eindhovense correspondent van het
blad, alle "eerlijke en oneer/ijke middelen te baat (...) om de 'schaapkens'
maar aan heerooms bestuur te onderwerpen" .57

c. De Eendracht niet onder de RK Volksbond

Op zondag 11 december 1898 was het Houtbewerkersgilde van de RK
Volksbond opgericht.t'' De reden ervan lag onder andere in de al eerder
opgerichte "neutrale vereeniging van houtbewerkers die er naast, om niet
te zeggen t e g e n onze Bond is opgericht", aldus kapelaan Van Doo-
remalen. Hij vroeg zich af wat de leden van De Eendracht toch bewogen
had tot oprichting van hun eigen bond. Was het de wens geen priesters
in hun vergadering te dulden? Of had het te maken met Eindhoven Voor-
uit, "de leuze van den dag!" Nadat de statuten van het nieuwe R.K

53) Verheijen, a.w., 144, vermoedt dat de schrijver dezelfde is als de priester J. Valens. Deze zou
later ook in de Meierijsche Courant op De Eendracht reageren en werd zelf in De Sociaaldemocraat
bekritiseerd.
5-1) Meierijsche Courant, 2, 9 en 16 juh 1898.
55) Meierijsche Courant, 17 september 1898.
56) De Sociaaldemokraat, 4 oktober 1898, 'Brieven uit Brabant', dl. U.
57) De Sociaaldemokraat, 22 oktober 1898, 'Eindhoven'.
58) Meierijsche Courant, 14 december 1898.
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Houtbewerkersgilde waren voorgelezen, kreeg Hendrik Rooijmans, voor-
zitter van De Eendracht, het woord. Hij betoogde dat de statuten niet
vooruitstrevend genoeg waren en dat er te weinig gedaan werd voor ver-
betering van het lot van de arbeiders. Na een weerwoord van de secretaris
van het nieuwe gilde verlieten de leden van de neutrale houtbewerkers-
vereniging De Eendracht de zaal. Van de overblijvenden werden dertig
houtbewerkers lid van het nieuwe katholieke houtbewerkersgilde.

Op zondag 18 december hield De Eendracht een vergadering waarop
Rooijmans opnieuw uit de doeken deed waarom De Eendracht geen Lid
had willen worden van de R.K Volksbond. Tevens protesteerde hij toen
tegen de kwalificatie 'neutraal' die de Meierijsche Courant aan De Een-
dracht gegeven had. 59

d. Vereniging De Eendracht

Pas het volgende jaar, 1899, kwam het tot een volwaardige vereniging.
Toen werden statuten vastgesteldP? De vereniging werd officieel opgericht
op 22 mei 1899. Het tweede artikel van de statuten omschreef het doel
van de vereniging:

"Door samenwerking verbetering in den maatschappelijken en zede-
lijken toestand van de werklieden van Eindhoven en omstreken te
brengen, met aanneming van de Christelijke beginselen als grondslag
der maatschappij."

In artikel drie werden de middelen daarvoor aangegeven. Naast het hou-
den van vergaderingen, het mede-oprichten en meewerken aan soortge-
Lijkeorganisaties trachtte men het omschreven doel eveneens te bereiken
door steunverlening aan hen die buiten hun schuld werkloos waren ge-
worden. Verder wilde men overgarul tot het cooperatief inkopen van le-
vensmiddelen, brandstoffen en kleding en zou men zich ook bezighouden
met het opstellen en verzenden van verzoekschriften. Bovendien wilde
men het doe! bereiken door "het vormen van eene weerstandskas"! Vooral
dat laatste was iets nieuws in Eindhoven en de diskussies hierover hrach-
ten een dee! van de pel's, van de geestelijkheid en van de RK Volksbond
danig in beroering.P'

Opmerkelijk is dat bij de eerste berichtgeving over De Eendracht nog
geen sprake was van de christelijke grondsLag, noch van het vormen van

59) Meierijsche Courant, 21 december (en 14 december) 1898.
00) Statuten van De Eendracht in de Nederlandsche Staatscourant van vrijdag 1 december 1899,
nr.283.
61) Zie hoofdstuk m par. 2.
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een "weerstandskas't.P'' Wei was een van de doelstellingen toen: het be-
strijden van het alcoholisme. De eerste aanpassing in de statuten lijkt een
poging om de katholieke geestelijkheid mild te stemmen, terwijl de tweede
verandering waarschijnlijk aan de arbeiders moest duidelijk maken dat
men een echte arbeidersvereniging wilde zijn. Was het laten vallen van
de bestrijding van alcoholisme een poging zich niet al te zeer te vervreern-
den van de gewoontes van de arbeiders die (nog) georganiseerd waren
in de R.K Volksbond?

Overigens is ook de relatief hoge contributie die leden moesten betalen
opmerkelijk: (maximaal) 25 cent per week.

Op 13 november 1899 werden de zeer democratische statu ten konink-
lijk goedgekeurd en op 1 december gepubliceerd. Langzamerhand steeg
het aantal leden. In 1900 had men er bijna honderd.P' Men slaagde erin
cooperatief steenkool in te kopen voor de leden, zoals De Tabaksplant
destijds ook gedaan had. De organisatie bleef echter tegenwerking onder-
vinden, vooral van de kant van de pers.

e. De Eendracht en de plaatselijke pers

De Eendracht werd vanaf het begin bestreden door de Meierijsche Cou-
rant en weI - zo voelde men het - op een oneerlijke wijze: stukken
werden of niet of verrninkt opgenomen.P" Dat gold aanvankelijk niet voor
een andere krant die ook in Eindhoven verscheen, de Peel- en Kempen-
bode. Deze koos de kant van De Eendracht, zo leek het. De toenmalige
redakteur van die krant waagde het de RK Volksbond af te schilderen
als een "Heilige familie in de kroeg". Hij kreeg echter problemen met de
katholieke geestelijkheid en moest zijn mening veranderen. Kort daarop
nam hij ontslag.65 Dekrant kreeg een nieuwe redakteur, een ex-onder-
wijzer die zowel tegen het opkomend socialisme als tegen De Eendracht
was.66

62) Meierijsche Courant, 22 januari 1898.
6.3) Rooijmans,a.w., 5.
6-1) Rooijmans,a.w., 16-17.
(5) Rooijrnans, a.w., 17-20. Peel- en Kempenbode, 17 september en 14 december 1898. Toenmalig
redacteur van de Peel- en Kempenbode was een zekere Kuijpers. Hij werd ontslagen. Later kwam
Kuijpers onder andere door bemiddeling van Alphons Ariens in dienst bij de socia Ie suikerfabrikant
J.F. Vlekke. Zie Verheijen, a.ur., 149.
66) De nieuwe redakteur van de Peel- en Kempenbode was de oud-onderwijzer W. Boshouwers.
Hij wilde "een katholiek redacteur" zijn en zou in de krant op de eerste plaats de katholieke belangen
dienen blijkens de Peel- en Kempenbode, 18 februari 1899. Het is niet duidelijk hoelang hij
hoofdredakteur bleef. In 1900 zou de uit Reuse! afkomstige journalist Wtllem Schippers, die zijn
loopbaan als verslaggever omstreeks 1890 begon bij de Meierijsche Courant, (hoofd) redacteur zijn
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In oktober 1899 kwarn het tot een hehige botsing tussen Hendrik Rooij-
mans van De Eendraeht en de redaktie van de Peel- en Kempenbode naar
aanleiding van de verslaggeving in dat blad over de eerdergenoemde bij-
eenkomst van tabaksbewerkers, waar kapelaan Lambert Poell sprak over
de op te riehten Kamer van Arbeid.67 Ook de laatstgenoernde krant keerde
zich toen af van De Eendracht.

Uiteindelijk zou De Eendraeht, nu zowel de Meierijsche Courant als de
Peel- en Kempenbode zich definitief tegen haar gekeerd hadden, genood-
zaakt worden zelf een blad uit te geven. Het eerste nurnmer van De
Eendracht. Orgaan van de Christelijke Werkliedenvereeniging De Een-
dracht te Eindhoven zou op 7 december 1900 verschijnen.P" Voor het
echter zover was, zouden vooraanstaande Eindhovenaren een progressieve
organisatie, Eindhoven VOOl'Uit,oprichten. Dat leidde op zijn beurt weer
tot het ontstaan van een conservatief-katbolieke club, de Leo-vereeniging.

§ 5. Eindhoven Vooruit

a. Societeit Amicitia en de politiek

In 1864 was, vanwege onenigheid over "de vrijheid van het woord",
een afsplitsing ontstaan van de toen in Eindhoven bestaande 'heerenver-
eeniging'. 55 leden gingen hun eigen weg en vormden sarnen de nieuwe
Societeit 'Amicitia'i?" Van de leden waren er 31 autochtonen en 22 al-
lochtonen, waarvan er acht uit het buitenland afkomstig waren. In totaaI
omvatte de groep 39 katholieken en 14 protestanten. Het kenmerk van
deze nieuwe societeit was de vrijzinnige geest die er heerste.

Een aantal jaren later kwam er nog een andere organisatie tot stand,
waarin allochtone en niet-katholieke Eindhovenaren verenigd waren: het
in 1875 ontstane Departernent Eindhoven del' Maatschappij tot Nut van
't A1gemeen. Zestien fabrikanten, tien rijksambtenaren en twee predikan-
ten behoorden tot de oprichters en vrijwel allen waren ook lid van Ami-
citia. Hoewel de niet-katholieken het moeilijk hadden in 'Ultramontania',
zoals het katholieke Zuiden hier door andersdenkenden weI denigrerend
genoemd werd, slaagde men erin een eigen school en volksbibliotheek op
te richten. Bovendien werden er allerlei cursussen gegeven.70

van de Peel- en Kempenbode, volgensVan Oorschot, a.io., dl. 1,391.
67) Rooijrnans,a.w., 17-20.
68) De Eendracht; jrg I, Ill' 1, 7 december 1900.
69) S.HAM. Zoetmulder, De Societeit Amicuia te Eindhoven van 1864, Eindhoven 1980 (niet-
gepubliceerde studie). De nieuwe societeit werd opgericht op 7 fehruari 1865.
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Amicitia was de belangrijkste organisatie waarin vooruitstrevende Eind-
hovenaren elkaar ontmoetten. In 1891 werd Gerard Philips er lid van en
zijn broer Anton in 1895. De laatste verscheen regelmatig op de bijeen-
kornsten."

Amicitia ging zich ook met de Eindhovense politiek bezighouden. De
aanleiding hiervoor was het overlijden in oktober 1898 van de Eindho-
vense burgemeester J.T.M. Smits van Oyen, die tevens lid van de Tweede
Kamer voor het district Eindhoven was. Door zijn dood moesten er ver-
kiezingen worden gehouden voor het Tweede-Kamerlid van het district
Eindhoven.

Ruim een maand later stelde de RK Kiesvereeniging Vincent van den
Heuvel kandidaat voor de opengevallen plaats. Deze fabrikant was voor-
zitter van de RK Boerenbond te Geldrop. Tegenover deze conservatieve
katholiek werd buiten de R.K Kiesvereeniging om echter nog een andere
kandidaat gesteld, de eveneens katholieke Eindhovense kantonrechter mr.
D.H. van den Acker. Een korte maar hevige verkiezingsstrijd volgde. In
de pers werden beide kandidaten - veelal door de tegenpartij! - aan de
lezers voorgesteld.

Voor verkiezing van de Geldropse fabrikant Van den Heuvel pleitte het
feit dat deze volledig de ideeen van de R.K Kiesvereeniging onderschreef.
En deze waren volgens de aanhangers van de tegenkandidaat: de stel-
lingname tegen draagkracht in de vermogensbelasting, tegen uitbreiding
van het kiesrecht en tegen de persoonlijke dienstplicht. 72

De Sociaaldemokraat omschreef Van den Heuvel als "een eerste uitzui-
ger en loonbederver" die ook gedwongen winkelnering toepaste.P Het
"domme Brabantsche kiezersvolkje" zou echter toch wei op hem stem-
men. De Eindhovense correspondent achtte de kansen voor de vooruit-
strevende kandidaat heel gering, want die had niet de steun van de gees-
telijkheid: "Daarvoor zou de Meierij wei op haar kop moeten staan. Nu,
heeroom maakt wei rare kunsten, maar op zijn kop gaan staan, doet hij
niet. Anderen op den kop zitten, dat is wat anders."

Bij de verkiezingen in november stond de meerderheid van de stemmers
in Eindhoven, Stratum, Woensel, Gestel en het Kempische sigarenmakers-
dorp Bergeyk achter Van den Acker! De conservatieve Van den Heuvel
werd echter gekozen. Hij kreeg verreweg de meeste steun op het omrin-
gende platteland en won uiteindelijk met 1725 tegen 1149 sternmen.?"

70) Van Puijenbroek, a.w., 31-32.
71) Heerding, a.ui., dl. IJ, 231-232.
72) Meierijsche Courant, 12 november 1898.
73) De Sociaaldemokraat, 8 november 1898, 'Eindhoven'.
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Door onvrede over de gang van zaken speelden sommigen met de ge-
dachte om naast de conservatief-katholieke ook een vooruitstrevende kies-
vereniging op te richten.

b. De oprichting van Eindhoven Vooruit

In de periode 1897 -1901 werd ons land geregeerd door het 'kabinet
van de sociale rechtvaardigheid', het kabinet-Pierson-Goeman Borgesius.
Mede door de oplevende conjunctuur slaagde deze regering erin om een
algemene elfurige werkdag door te voeren. Bovendien zou in 1900 een
Ongevallenwet tot stand komen, terwijl het jaar daarop de Leerplichtwet,
de Mijnwet, de Gezondheidswet en de Woningwet van kracht werden.
Het centrum-linkse kabinet had de tijd mee. Overal in den lande onder-
yond het steun.

In Eindhoven ontstonden plannen voor de oprichting van een vooruit-
strevende kiesvereniging. Op 24 november 1898 was er al een bijeenkomst
geweest van 68 belangstellenden.P In de Meierijsche Courant van 3 de-
cember 1898 verscheen een parodie op de op handen zijnde oprichting
van "Eindhoven Vooruit, eene vereeniging van vooruitstrevende Eindho-
venaren, zegt men te Amsterdam";" Diezelfde avond yond er een open-
bare vergadering plaats van de nieuwe vereniging Eindhoven Vooruit in
Cafe Stoot bij het station. Er was een voorlopig comite gevormd, be-
staande uit zeepfabrikant en voorzitter van de KoninkIijke Harmonie ApoL-
lo's Lusc" Louis Redele, gemeenteraadslid 1. Pijpers, sigarenfabrikant A.
Burgers, textielfabrikant J. Schroder en lampenfabrikant Gerard Philips.
De laatste werd penningmeester nadat hij enkele dagen tevoren vergeefs
een gooi gedaan had naar het bestuurslidmaatschap van de Kamer van
Koophandel in Eindhoven.i''

In zijn openingstoespraak haaIde voorzitter Hedele uit naar de dufheid
van de Eindhovense Kamer van Koophandel: "Steeds wordt daarin ge-
sproken van een kwijnende industrie, een onhoudbaren toestand van in-

74) Meierijsche Courant, 15, 22,26 oktober, 2, 5, 12 en 16 november 1898.
75) laarverslag 1899 van Eindhoven Vooruit, in: Eindhoven Vooruit,jrg. II, nr. 4, april 1900.
76) Een zekere Willem van Reusel werd door sinterklaas over de nieuwe vereniging ondervraagd.
Meierijsche Courant, 3 december 1898. Willemvan Reuselwas het pseudoniem van de hoofdredac-
teur van de Meierijsche Courant, de journalist Willem Schippers, die uit Reusel afkomstig was. Van
Oorschot, a.ui., dl. 1,391.
77) Meierijsche Courant, 1 januari 1899.
78) Meierijsche Courant, 26 november 1898. Bij de verkiezingen voor het bestuur van de Kv.K
werden de drie zittende bestuursleden herkozen mel resp. 68, 49 en 44 stemmen. Gerard Philips
behaalde slechts 25 stemmen.
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dustrielen die zich door het betalen van laag loon moeten staande hou-
den." Volgens de verslaggever van de Meierijsche Courant wilde de voor-
zitter van Eindhoven Vooruit het openbare leven wakker schudden:

"Het gemeenschapsgevoel moet hooger leeven; de hoogeren moeten
met de lageren medewerken ter verheffing van Eindhovens bloei,
langs democratischen weg, buiten de politiek en buiten aile gods-
dienstige kwesties. ,,79

Op zaterdag 10 december verscheen opnieuw een grote beschouwing over
Eindhoven Vooruit naar aanleiding van een publikatie over deze vereni-
ging in de Amsterdarnse krant De Telegraaf Er was geen sprake van dat
de R.K Kiesvereeniging het vertrouwen van de bevolking zou hebben
verloren, zoals De Telegraaf had gesuggereerd. Dat bij de recente verkie-
zingen kandidaat Van den Acker zoveel stemmen had gehaald, was aileen
te danken aan zijn sympathieke persoonlijkheid: "Neen, hier was geen
liberalisme in het spel. Hier hadden wij met geen vrijzinnigheid te doen
in den liberalistischen geest." De Eindhovense krant stond nog weI positief
tegenover de nieuwe vereniging maar werd al kritischer. In hetzelfde num-
mer werd er al een ingezonden stuk van de hand van een zekere A.v.W
gepubliceerd. Onder de titel 'In democratischen zin' kritiseerde baron A.
van Wijnbergen de uitgangspunten van Eindhoven Vooruit, dat zich na~r
zijn idee niet duidelijk genoeg op de standpunten van de pauselijke en-
cycliek Rerum Novarum plaatste.t" Diezelfde kritiek werd een week later
nog eens dunnetjes overgedaan door een priester, een zekere 1. Valens.81

Deze sloot zich geheel aan bij de reaktie van Van Wijnbergen en sprak
zijn verwondering nit over het feit dat de nieuwe vereniging zich aan de
katholieke bevolking durfde aan te dienen onder de leuze: "Vooruit in
den democratischen zin!" In hetzelfde nummer brak Van Wijnbergen een
lans voor de leuze die hij oak graag door die krant tot de zijne gemaakt
zag: "Voor het volk, door het volk, met God".82

79) Meierijsche Courant, 7 december 1898.
80) Meierijsche Courant, zaterdag 10 december 1898.
81) 1. Valens was de priester Johannes Nicolaas Valens, geboren Ie Woensel op 6 december 1864.
Op dat ogenblik was hij kapelaan in het Oostbrabantse Overloon. In 1899 werd hij kapelaan in
Helvoirt en in 1909 zou hij pastoor worden in het Kempische dorp Hoogeloon. Vriendelijke
mededeling van dr. J. Peijnenburg van het BAH. Blijkens zijn bidprentje werd Johannes Valens ook
wei Ioes genoemd. Joes is de verkorting van de voornaam Jo(a1U1)es. Overigens is niets naders
bekend over Valens' relatic met het socia Ie leven in Eindhoven, behoudens zijn herkomst nil
Woensel.
82) Meierijsche Courant, 14 december 1898.
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c. Baron Van Wijnbergen

AI op de dag van de oprichting van Eindhoven Vooruit had de hoofd-
redacteur van de Meierijsche Courant door een spottend artikel laten blij-
ken dat hij de nieuw op te richten vereniging niet serieus kon nemen,
maar hij wachtte de statuten met beIangsteUing af.83 Toen tijdens de op-
richtingsvergadering ook nog bleek dat de leden weigerden zich op chris-
telijke grondslag te baseren, verscheen op 10 december het eerdergenoem-
de stuk 'In democratischen zin' van de hand van A.I.M.J. baron van
Wijnbergen in de krant.

Deze edelman was in 1869 in Loenen geboren en functioneerde eind
jaren negentig als ambtenaar bij het openbaar ministerie aan het kan-
tongerecht van Eindhoven. Hij zou later lid worden van de KIarenbeekse
Club, een groep van sociaal denkende katholieke geestelijken en leken.P"
Gezien zijn sociale ideeen werd hij door sommige katholieken ook weI 'de
rode baron' genoemd. Hij kreeg later echter ook een andere bijnaam. In
de socialistische pel's werd hij toen steevast 'Baron Canaille' genoemd
vanwege zijn uitspraak uit ca. 1909: "Het canaille stemt links. ,,85

Misschien wordt baron Van Wijnbergen met deze karikatuur onrecht aan-
gedaan. Blijkbaar wilde hij van aIles tot stand brengen voor de arbeiders,
maar dan wel uitsluitend gebaseerd op de uitgangspunten van het katholieke
geloof. Daarbij kwam nog dat hij regelrecht geboycot werd door de conser-
vatieve Eindhovense deken, zoals ook blijkt uit de memoires van de Bossche
kapelaan C. Prinsen. Deze bracht in 1901 een bezoek aan baron Van Wijn-
bergen te Eindhoven in verhand met diens aktiviteiten tegen het drankmis-
bruik. Na afloop wilde hij de Eindhovense deken nog even opzoeken. Deze
was echter afwezig en Prinsen werd ontvangen door zijn collega kapelaan
E.F. Branten. Prinsen deelde mee een vergadering te hebben gehad met
baron Van Wtjnbergen. Daarop reageerde de Eindhovense kapelaan:

"Gelukkig dat de Deken niet thuis is, want hij had u zeker aan de
deur gezet als hij van u vernam dat gij bij Van Wijnbergen bent
geweest, want dien baron vertrouwen wij niet."

In zijn memoires verrneldde kapelaan Prinsen nog dat Van Wtjnbergen
voor velen een soort socialist was. De Eindhovense deken nodigde Van
Wtjnbergen later in dat jaar ook niet uit, toen de eerste steen gelegd werd
van het verenigingsgebouw van de R.K Volksbond, eigendom van het
parochiebestuur. Hoewel het initiatief voor deze bouw was genomen door

83) Meierijsche Courant, 3 december 1898.
8-1) Van Oorschot,a.w., dl.l, 154-155.
85) Van Hulst e.a., a..w., 28 en 124.
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Qroote Openbare Ver9aderin9,

op Z~NDIG 13 October 1901,
's avonds 6 uur,

i,!'Jd(l' ,bovenzIl81 bij den Heel' U, H A BRA. KEN te Eind)lol~n.

SP,.REKERS:. ,
BOOIJ

ONDERWERP.; Welke 7n,iddelen moeten de a1'beide1'8tel' hand nemen"
om zich een mensch;waardig bestaan to' verzelwren?

Lid van den Gem.eenteraad.

Vereenigingmo,
ONDERWERP: De str~jd van de Onafhcmk(llijke Werklied,en..--~----"':"'-------_r
eegang. vrU.

Afh.2, Een advertentie uit De Eendracht van 12 oktober 1901. Hierin wordt opge-
roe pen tot deelname aan een vergadering van Werkliedenvereeniging De Eendracht
op 13 oktober 1901. Behalve Hendrik Rooijmans zou ook de Twenlse katholieke we-
ver Jan Brinkhuis spreken.



de Leo-vereeniging'"; werden noch de baron, noch zijn Leo-vereeniging
bij de festiviteiten betrokken.

Uit zijn correspondentie met de katholieke sociale fabrikant 1. Vlekke
blijkt dat Van Wijnbergen in het Eindhovense vee! tegenstand ondervond
in de kringen van de geestelijkheid en ondernemers. Hij prees zichzelf
gelukkig met zijn ambtelijke status die hem onafhankelijk maakte van
geestelijkheid en ondernemers. Daardoor "heb ik van die conservatieven
hier (die door heb- en heerschzucht zijn bezield) niets nodig,,87 Op 6
januari 1902 beklaagde hij zich bij Vlekke over het feit dat in het gebouw
van de R.K VoLksbond,dat enkele dagen later geopend zou worden, sterke
drank werd geschonken, iets waartegen hij flink geageerd had88

Hoe dan ook, een vereniging als Eindhoven Vooruit was ook in de ogen
van baron Van Wijnbergen niet gehaseerd op de ideeen van Rerum Nova-
rum en in die zin wilde hij de nieuwe vereniging dan ook bijsturen: "Voor
het volk, door het volk, met God. ,,89 Gesteund door enkele geestelijken
en door de Meierijsche Courant publiceerde hij in de lokale pel'S diverse
stukken in die geest.

d. Geen christelijke grondslag

Op 28 december 1898 werd in de grote zaal van de koninklijke har-
monie Apollo's Lust een vergadering van Eindhoven Vooruit gehouden
over de statuten en de benoeming van het bestuur van de nieuwe ver-
eniging. De aspirant-leden hadden de concept-statuten thuisgekregen. Bij
de opening van de vergadering, die nogal tumultueus zou gaan verIopen,
deelde voorzitter Louis Hedele mee dat de nieuwe vereniging zich totaal
zou onthouden van godsdienstige en politieke zaken. Hij verzocht degenen
die het met deze grondslag niet eens waren, zich van diskussie en stem-
ming te onthouden. Blijkens het verslag van de Meierijsche Courant waren
er op dat moment 300 a 350 mensen aanwezig.f"

Het begon met de vaststelling van de statuten. Het eerste artikel, be-
treffende de naam, de oprichting en het werkgebied, gaf geen aanleiding
tot diskussie. Het tweede artikel omvatte echter het doel van de vereni-

86) Memoires van kapelaan C. Prinsen, geciteerd door Verheijen, a.ui., 166.
87) GA Roosendaal, Arehief J. Vlekke, Handschriften I, brief van A. van Wijnbergen, 21 Iebruari

1901.
88) CA Roosendaal, Arehief 1. V1ekke, Handschriften I, brief van A van Wijnbergen, 6 januari

1902.
89) Meierijsche Courant, 10, 14 en 17 december 1898.
90) Over deze vergadering en alles wat erop volgde verschenen veel artikelen: Meierijsche Courant,
3, 7, 10, 14, 17, 21,24 december 1898 en 1, 4, 7,11,14 en 18 januari 1899.

65



ging: "De bevordering A. van de belangen van Handel en Nijverheid;
B. van volkswelstand, volksgezondheid en volksontspanning." Hierop
werd een amendement door baron Van Wijnbergen ingediend, waarin hij
vroeg om erkenning van God, eigendom en familie op ehristelijke grond-
slag in de geest van de pauselijke eneycliek.

Voorzitter Louis Hedele was bereid de erkenning van God, eigendom
en familie als grondslagen van de maatschappij in de statuten op te ne-
men, maar weigerde de aanvaarding van de ehristelijke grondslag. Hier-
over ontstond een levendige diskussie tussen de baron enerzijds en Eduard
Hedele, broer van de voorzitter, anderzijds. De laatste vermeldde dat er
fabrikanten van diverse godsdienstige overtuiging, waaronder joodse, op
de vergadering aanwezig waren en dat zij zouden worden uitgesloten,
als de ehristelijke grondslag in de statu ten moest worden opgenomen. Ook
haalde hij katholieke voormannen als Ariens en Sehaepman aan, die zich
kort tevoren in Utrecht voor de neutrale organisatie van het 'Bureau voor
Soeiale Adviezen' uitspraken.Y' Van Wijnbergen en Eduard Hedele stonden
in deze levendige diskussie fel tegenover elkaar. Drie andere aanwezigen,
zekere Kuypers, Hoetink en De Heel', mengden zieh er ook in aan de zijde
van Eduard Hedele,

Bij de stemming over artikel twee van de statuten werd aileen gestemd
door degenen die de uitgangspunten onderschreven. Slechts drie personen
stemden tegen het niet opnemen van de christelijke grondslag. De Mei-
erijsche Courant schreef later dat aileen diegenen die de vorige vergade-
ring van Eindhoven Vooruit hadden bijgewoond, tot de stemming werden
toegelaten. Na die stemming verlieten meer dan honderd belangstellenden
onder aanvoering van baron Van Wijnbergen de vergadering. De verslag-
gever van de Meierijsche Courant vond de gang van zaken onrechtmatig
en sehreef: "Dat bij die houding de overgrote meerderheid de zaal verliet
is gemakkelijk te begrijpen en dat zoo hier in ons dierbare Eindhoven
het onrecht op een voetstuk is verheven, betreuren wij zeer."

Niettemin werden op 4 januari 1899 de vastgestelde statu ten van Eind-
hoven Vooruit in de Meierijsche Courant gepublieeerd. Artikel twee, over

91) Bedoeld is hier het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen te Amsterdam. Op 27 december
1898 was in Utrecht het besluit tot oprichting van dit bureau genomen in aanwezigheid van
industrielen a1s D.W. Stork en J. W. van Houten en van politici als Schaepman, Treub en Wibaut.
Daarnaast stonden ook de priester A Ariens en de socialist Willem Vliegen aan de basis van het
GBSA. Uit Brabant waren o.a, Gerard Philips, de Helmondse fabrikant E. Begemann, de Goirlese
fahrikant 1. van Besouw en de fabrikant 1. V1ekke uit Oud-Casrel lid. De organisatie wilde los van
godsdienstige of politieke overtuiging van haar leden informatie verzarnelen en verstrekken over
de verbetering van de maatschappelijke positie van de arbeiders. Het GBSA hief zichzelf in 1923
op. Heerding, a.to.; dl. ll, passim.
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het doel van de vereniging, bleef "de bevordering van handel en nijver-
heid, van de weIvaart, volksgezondheid en ontspanning". Bijgevoegd was:
" ... met eerbiediging van elks politieke richting en godsdienstige overtui-
ging en met erkenning van God, familie en eigendom als grondslagen del"
maatschappij". De christelijke grondslag was dus niet opgenomen en dat
zou nog heel wat gevolgen hebben.

§ 6. De Leo-vereeniging

a. Felle diskussies in de Meierijsche Courant

Eindhoven Vooruit maakte in de Meierijsche Courant van 4 januari be-
zwaar tegen de tendentieuze verslaggeving betreffende de oprichtingsver-
gadering. Gesteld werd dat de nieuwe vereniging al honderd Ieden had92

In tegenstelling tot wat de krant suggereerde, was door het bestuur geheel
opgetreden "in de geest zijner lastgevers". Uitvoerig deed men uit de
doeken waarom de gang van zaken wei juist was.93 Maar met de kritiek
op de berichtgeving had het bestuur van de nieuwe vereniging het bij de
plaatseIijke krant goed verbruid. Deze kwalificeerde het ingezonden stuk
als "meer woordenzifterij (...) dan ernst" en besloot zijn reaktie met: "\Vij
betreuren het voor Eindhoven Vooruit, waarvan wij graag heel Eindhoven
lid hadden gezien. Nu zal echter de Vereeniging bij onze burgerij haar
kans wel verkeken hebben"

In hetzelfde nummer verklaarde de redakteur op de oprichtingsverga-
dering van Eindhoven Vooruit te hebben "genoten van de welsprekend-
heid en oratorische talenten van onzen stadgenoot Baron van Wijnbergen".
En men waarschuwde: "Wee aan hen, die wellicht ondoordacht dien on-
verkwikkelijken strijd tegen het woord 'christelijk' zoo onversaagd vol-
hielden." In dezelfde krant schreef de eerdergenoemde priester 1. Valens
onder de titel 'Kleinsteedsch en ijdele vrees' uitvoerig over de encycliek
Rerum Novarum. Zijn conclusie luidde dat Eindhoven Vooruit een neutrale
vereniging was, die niet kon steunen op genoemde paus of encycliek.

Duidelijker was enkele dagen later de afwijzing door de augustijner pa-
ter A. Claessen. De Meierijsche Courant van 7 januari 1899 bevatte een
uitvoerige rubriek ingezonden stukkeu." Als eerste stond daarin een stukje

9"2) In april 1900 had de vereniging 175 leden blijkens he! jaarverslag in Eindhoven Voonui, jrg.
IT, nr. 4, april 1900.
93) Meierijsche Courant, 4 januari 1899. Zie ook het ingezonden stuk van het voorlopig bestuur
van Eindhoven Vooruit en de reaktie van de redactie van deze krant in hetzelfde nurnmer.
9<) Meierijsche Courant, 7 januari 1899, ingezonden stukken van A. Claessen, van een zekere B.,
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van genoemde augusrijn, waarin deze concludeerde: "Bij eene neutrale
vereeniging, die op sociaal gebied wil werkzaam zijn, kan geen degelijk
katholiek, die zijn plichten kent, zich aansluiten." Nog veel verder ging
het ingezonden stuk van een onbekende B. Deze kritiseerde het afwijzen
van de christelijke grondslag door Eindhoven Vooruit dat een beroep deed
op iedereen om medewerking, "en om nu ca. 15 a 20 Israelieten te red-
den, die toch niet verloren zouden zijn gegaan, worden meer dan honderd
christenen afgestooten". Ronduit smakeloos eindigde hij met de retorische
vraag:

"Wie zal bet verwonderen, dat wij, Eindhovenaren, die Goddank,
onvermengd Christelijk bloed in de aderen hehben, ons dit niet lieten
welgevallen en als protest tegen dit 'onderonsje' dat voortaan Eind-
hoven Vooruit zal heeten, verdere medewerking weigerden?"

Baron Van Wijnbergen liet in hetzelfde nummer noteren niets meer met
Eindhoven Vooruit te maken te willen hebben:

"Eindhoven Vooruit heeft de christelijke democratic afgewezen en
waar mij nu slechts de christelijke democratie in deze beweging tel'
harte gaat, daar vervalt voor mij elk motief om met zulk eene ver-
eeniging te discussieren."

Op woensdag 11 januari publiceerde de Meierijsche Courant echter ook
twee stukken die Eindhoven Vooruit verdedigderi." De eerder genoemde
Eduard Redele vroeg in zijn open brief aan de priester J. Valens wat meer
vertrouwen te hebben in de katholieken: "Wat zwakkelingen acht ge hen,
wie zelfs het gezamenlijk goed doen met andersgezinden reeds zou ten
val brengen." Hij maakte duidelijk dat Rerum Novarum ook zijn richtsnoer
was. En de linnenfabrikant W van Dissel vroeg zich in zijn ingezonden
stuk af: "Wat geeft den Heel' Yd. Dries het recht van de Vereeniging
Eindhoven Vooruit te spreken als van iets anti-christelijks?"

Nog was de diskussie niet ten einde. Enkele dagen later verschenen er
opnieuw ingezonden stukken in de krant, dit keel' nogmaals van pater A.
Claessen en van eerder genoemde A. van den Dries.96 Verder was er een
abonnee van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, die een stukje uit dat
blad tel' opname in de Meieri:fsche Courant stuurde.i" Oat liberale blad
had geconstateerd dat de politiek in deze streken een verjongingskuur
onderging, en had een interessante visie op de verhoudingen in Eindho-

van A. van Wijnhergen en van A. van den Dries.
95) Meierijsche Courant, 11 januari 1899, ingezondcn stukken van E. Redele en W. van Dissel.
96) Meierijsche Courant, 14 januari 1899.
97) Artikel overgenomen uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant, in deMeierijsche Courant, 4 januari
1899.
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ven. Het blad zag verder dan de commotie rond de oprichting van het
neutrale Eindhoven Vooruit. Ook de niet-katholiek georganiseerde arbei-
ders werden in die visie betrokken. In de Nieuwe Rotterdamsche Courant
zag men het als

" ... een bewijs van moed, dat eene vereeniging van eenvoudige werk-
lieden, haaren onafhankelijkheid niet wenscht prijs te geven en zelfs
tegenover de geestelijkheid weet stand te houden".

De auteur vermeldde dat de vereniging van houtbewerkers in Eindhoven,
ondanks herhaalde aandrang van de geestelijkheid, geweigerd had zich
bij de RK Volksbond aan te sluir.en. En hij was van mening dat die
mensen zeker geen "minder goede katholieken zouden zijn, evenmin als
zij die her. initiatief namen tot het stichten van Eindhoven Vooruit!"

Op 28 januari richtte de augustijner pater A. Claessen zich nog eenmaal
tot de katholieke leden van Eindhoven Vooruit. Hij was van mening: "den
weg door Eindhoven Vooruit thans ingeslagen, is en blijft, zoals ik heb
aangetoond voor den katholiek in ieder geval onhruikbaar". En aan het
adres van Eduard Redele, die mogelijk de bron van het stuk in de Nieuioe
Rotterdamsche Courant was:

"De heer Redele had het talent dat hij thans verspilt aan de verde-
diging eener zaak, die van katholiek standpunt niet te verdedigen is,
kunnen gebruiken om zijne katholieke medeburgers van de noodza-
kelijkheid eener krachtige werkzaamheid op sociaal gebied te over-
tuigen.,,98

Het leek een laatste en vergeefse poging van de katholieke geestelijkheid
om de katholieke leden van Eindhoven Vooruit alsnog te bewegen mee
te doen met een uitsluitend katholieke organisatie. De scheiding der gees-
ten was echter definitief. Enkele dagen tevoren waren de coneept-statuten
van een soortgeIijke, maar zeer katholieke vereniging gepubJiceerd.

b. De oprichting van de Leo-vereeniging

In het nummer van 7 januari 1899 maakte de Meierijsche Courant al
gewag van het voornemen om een soortgeIijke vereniging als Eindhoven
Vooruit op te richten, maar dan wei een vereniging die "op christelijken
voet geschoeid" zou zijn. Onder leiding van baron Van WIjnbergen waren
nu uitsluitend katholieken aan het werk voor de oprichting van een on-
vervalst katholieke tegenhanger van Eindhoven Vooruit. Op 25 januari
publiceerde de Meierijsche Courant de concept-statuten van de 'Lee-ver-

98) Meierijsche Courant, 28 januari 1899, ingezonden stuk van A. Claessen.
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eeniging te Eindhoven'. Blijkbaar om te demonstreren hoezeer men zich
hiermee identificeerde, had die krant daarvoor op de voorpagina ruimte
ter beschikking gesteldl"?

In artikel drie van die statuten werd de katholieke grondslag vastgelegd
en artikel vier omschreef het doel van de vereniging:

"...de behartiging der katholieke belangen in het algemeen en in het
bijzonder de vooruitgang van Eindhoven en omstreken en de volks-
welvaart op het voetspoor der Encycliek 'Rerwn Novarum ".

De artikelen vijf, lid a, en zestien maakten de band met de R.K Volks-
bond duidelijk. Eerstgenoemd artikel bepaalde dat steun en samenwer-
Icing met de R.K Volksbond het eerste middel was. En het andere artikel
luidde: "De R.K VoLksbondvoor Eindhoven en omgeving heeft het recht
een zijner gewone leden tot lid in het hoofdbestuur af te vaardigen." Een
kopie dus van Eindhoven Vooruit, maar dan op eng-katholieke grondslag.

Kort daarop werden ook de leden van de R.K Volksbond op hun twee-
maandelijkse bijeenkomst over de op stapel staande nieuwe Leo-ver-
eeniging gei:nformeerd.100 Men bracht Imide aan de initiatiefnemer, baron
Van Wijnbergen. In dezelfde vergadering werd ook melding gemaakt van
het feit dat de R.K VoLksbond "bestreden en bestookt wordt door de
socialisten", die in hun bladen de katholieke arbeidersverenigingen zouden
bekladden en beschimpen. Men begreep "dat de Bond de sympathie niet
heeft van hen, die jammer genoeg meer heil zien in eene neutrale ver-
eeniging". Maar men had geen "schimpscheutig geschrijf van den kant
van iemand, dien wij als wapenbroeder meenden te moeten beschouwen"
verwacht. De vraag is wie daarmee bedoeld werd: Eduard Redele of Hen-
drik Rooijmans? Hoe dan ook, de voorzitter van de R.K Volksbond, W
Peeters, zou voorgedragen worden als bestuurslid van de nieuwe Leo-ver-
eemgll1g.

Woensdag 1 februari vermeldde een ingezonden stuk van her comite tot
oprichting van de Leo-vereeniging in de Meierijsche Courant ten over-
vloede nog, dat de voIgende dag de oprichtingsvergadering zou plaats-
vinden en dat daar niet bij konden zijn: degenen die 'gewoon lid' van
de R.K VoLksbond konden zijn; met andere woorden, gewone arbeiders
kregen geen toegang, het werd een echte katholieke 'herenvereniging'.

Op donderdag 2 februari yond de oprichtingsvergadering van de nieuwe
Leo-vereeniging plaats in aanwezigheid van onder andere het Tweede-

<JQ) Meierijsche Courant, 25 januari 1899. Eindhoven Vooruit had daarvoor eerder advertentie-
ruirnte g kocht: de Leo-verreniging kreeg gratis publiciteit!
100) Meierijsche Couraru, 1 februari 1899.
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Kamerlid Vrncent van den Heuvel. Baron Van Wijnhergen hield een inlei-
ding en stelde daarin:

"De 4e stand, de arbeider, heeft veel geleden. Daarmede wordt echter
nog niet gezegd, dat het volk onder den druk der hoogere heeft moe-
ten zuchten en dat de hoogeren de schuld daarvan zijn. Tot dien
toestand heeft het volk zelf medegewerkt en vooral het volk heeft
dien druk gevoeld. De toestand is onhoudbaar geworden en het is
ons aller plicht daarin naar de mate onzer krachten verbetering te
brengen."

Vee I veranderde er niet aan het concept van de statuten. Bij het vijfde
artikel werd aan de middelen die de nieuwe vereniging zou hanteren, ook
het bevorderen van de katholieke pel'S toegevoegd. Vervolgens werden de
statuten vastgesteld en traden ongeveer tweehonderd leden toe, volgens
het verslag van de Meierijsche Courant.t'"

In hetzelfde nummer van die krant stond overigens ook dat Eindhoven
Vooruit op 4 februari haar definitieve statuten zou vaststellen, een bestuur
zou kiezen en tevens een beslissing zou gaan nemen over een op te rich-
ten eigen blad. Nu de Meierijsche Courant zich zo overduidelijk tot spreek-
buis van de zeer katholieke Leo-vereeniging gemaakt had, zou dat geen
overbodige luxe zijn.

c. Poging tot een compromis

In de maanden Iebruari en maart 1899 werd nog getracht om tot een
comprornis te komen tussen Eindhoven Vooruit en de Leo-vereeniging.
Driemaal publiceerde pater A. Claessen 'Een bezadigd woord aan Eind-
hovens ingezetenen' in de Meierijsche Courant. Op 11 Iebruari deed hij
dat voor de eerste maal en vroeg zich toen af: "Gaat de vreedzame bur-
gerij van Eindhoven zich gereedmaken tot een strijd, die wei niet zal
worden gevoerd met geweldige verdelgingsmiddelen van een modernen
oorlog?" Een week later ging hij daarop verder en op 25 februari wees
hij "op den ongezonden toestand, ontstaan sinds Eindhoven Vooruit". Kat-
holieken konden het best uittreden uit Eindhoven Vooruit, zodat een
vreedzame oplossing mogelijk was.102

Dat stand punt stond ook te lezen in de landelijke katholieke krant Het
Centrum. Op 1 maart werd in de Meierijsche Courant met. instemming
een stuk uit die krant aangebaald over het neutrale Eindhoven Vooruit.
En met een Duits citaat werd Eindhoven Vooruit duidelijk afgewezen:

101) Meierijsche Courant, 4 Iebruari 1899.
102) Meierijsche Courant, 11, 18 en 25 februari 1899.
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"Auch der Teufel ist neutral"!
Ook Eindhoven Vooruit was duidelijk. In maart verscheen het eerste

nummer van het eigen hlad, eveneens Eindhoven Vooruit geheten. Oat
betekende de eerste aanwijzing dat men door zou zetten. Een tweede
kwam toen er een tussentijdse vacature in de Eindhovense gemeenteraad
moest worden opgevuld. Tegenover de zeer katholieke J. de VIam stelde
men de voorzitter van Eindhoven Vooruit, de katholiek Louis Hedele, als
tegenkandidaat. Het werd een zeer levendige verkiezingsstrijd. Op 8
rnaart constateerde de Meierifsch« Courant dan ook: "Wij herinneren ons
niet, dat hier ooit zoo druk gestemd werd." Ditmaal overwon de conser-
vatief -katholieke partij nog.

Op 18, 22 en 29 maart pleitten in de Meierijsche Courant nog enkele
anonieme auteurs voor een vorm van samengaan tussen Eindhoven Voor-
uit en de Leo-vereeniging. Een van de anonieme pleitbezorgers van een
compromis noemde zich "een zoon del' ware moederkerk". Hij kreeg op
1 april als reaktie: "Laat de katholieke goedgezinden van Eindhoven
Vooruit tot de Leo-vereeniging gaan! Nog een enkel stapje vooruit!" Die
stap zou echter niet gezet worden.
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DEEL B

CHRISTEN -SOCIALISME IN EINDHOVEN

DE OPBOUW VAN EEN EIGEN IDENTITEIT EN POGINGEN
TOT INTEGRATIE VOLGENS HET BEHEERSTE

HARMONlEMODEL,

CA. 1900-1907
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HOOFDSTUK III

HET 'EINDHOVENS SOCIALISME'.
POGING TOT HARMONIE MET HET KATHOLlCISME

§ 1. Eduard RedeLe

a. Zijn jonge jaren

In de diskussies over Eindhoven Vooruit had Eduard Hedele zich dui-
delijk gemanifesteerd Ook had hij menig ingezonden stuk in de Meie-
rijsche Courant gepubliceerd." Wie was deze enthousiaste verdediger van
Eindhoven Vooruit?

Eduard Redele was geboren op 3 oktober 1866 aan de Fellenoord, een
deel van Woensel dat in 1874 bij Eindhoven gevoegd zou worden. Hij
was de tweede zoon van de katholieke zeepfabrikant Charles J.E. Redele.2

Laatstgenoemde was overigens degene die in 1891 zijn achterneef Fre-
derik Philips attent zou maken op een leegstaand fabrieksgebouw in Eind- .
hoven, hetgeen tot de komst van hun verre verwanten Gerard en Anton
Philips naar Eindhoven zou leiden.i'

Van Eduard Redele's lagere-schooljaren is niets met zekerheid bekend.
WaarschijnIijk ging hij niet in Woensel, maar in Eindhoven naar school
bij de legendarische onderwijzer J. de Vlam. Vervolgonderwijs op de Eind-
hovense Latijnse school was in ieder geval niet meer mogelijk; deze werd
namelijk in 1878 opgeheven en een HBS of gymnasium kwam er niet
voor in de plaats." Wellicht heeft hij in de eerste jaren na zijn lagere
school nog prive-Iessen gevolgd. Later schreef hij namelijk over "de Duit-
sche les op de avondschool"." Gedurende drie jaren was Eduard - evenals

1) Ingezonden brieven in de Meierijsche Courant van Eduard Redele (11 en 25 januari), J Valens
(18 en 25 januari) en van A. Cia essen.
2) SARE, CAE, dossier familie Hedele. Charles Joseph Eduard Redele was geboren in 1828 in het
Vlaamse Diksmuide en stierf in 1892 in Eindhoven. Hij was gehuwd met Marie Julie Elise Nijpels.
geboren in 1840 te Maastricht en gestorven te Arnhem in 1908. Hun kinderen waren:
- Louis Julien Eduard Octave, geb. te Eindhoven, 12 juli 1864
- Eduard Charles Philippus, geb. te Woensel, 3 oktober 1866
- Alexander Emile, geb. te Woensel, 23 september 1868
- Julien Charles, geb. te Woensel, 12 oktober 1871
- Bernardino Anna Maria, geb. te Woensel, 23 mei 1873.
3) BOUlllall_AntonPhilips,19.
<) Van Oorschot, Q.W., dl. 1,316 en 322-323.
0) 'Brieven aan Codefriedus Ianssens, kruidenier tc Eindhoven', eerste aflevering in Eindhoven
Vooruit, juni 1899, en in De Eendracht, 13 april 1901. Aan zijn denkbeeldige lezer 'Fried' schrijft
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eerder zijn twee jaar oudere hroer Louis - student op de katholieke kost-
school in het Zuidlimburgse Holduc, van 1881 tot 1884. Waarschijnlijk
volgde hij hier de gymnasiale afdeling."

Rolduc was in rue jaren een van de belangrijkste katholieke kostscholen
van Nederland. Enkele jaren tevoren had hier onder andere de katholieke
Middelburgse koopmanszoon en latere socialist F.M. Wlbaut gestudeerd.
In 1884 logeerde Eduard Hedele een paar weken in een 'vriendenhuis'
samen met onder anderen de pas afgestudeerde en later beroernde Bel-
gische socialist Emile van der Velde, die toen vooraan in de twintig was.
Over hem schreef hij later:

" ... en d' ontzaglijke kracht van geestdrift en plichtsbesef, die den
rijken jongeling dreef zich van zijn vrienden te scheiden en zich te
werpen in de armen van 't proletariaat, van 't toen zoo geminacht
socialistische volk, had een indruk op me gemaakt rue nog altijd
voortduurde. ,.,7

Verder weten we nauwelijks iets over de jaren na Rolduc. Over een hogere
studie van Eduard Hedele is al evenmin iets met zekerheid te zeggen."
Uit een brief aan de hoofdredakteur van de Helmondse Zuidwillemsvaart,
oud-onderwijzer Hendrik Ouwerling, echter blijkt dat Eduard Redele zich
"een oud normalise' noemt." Dat wijst erop dat hij na Rolduc onder
leiding van een hoofd van een lagere school praktijkervaring als onder-
wijzer heeft opgedaan en een onderwijzersopleiding, zogenaamde nor-
maallessen, volgde.

Redele dan o.a.: "... Goethe en Schiller. (je kent ze nog wei van de Duitsche les op de avondschool)".
6) Zijn gymnasiale opleiding zou kunnen blijken uit zijn kennis van de klassiekc auteurs, die hij
ill zijn latere stukken ill de bladen Eindhooeri Vooruit en De Eendracht ten tone Ie voerde. In een
brief aan Frederik van Eeden schreef hij 0.3. over de Criekse dichtcr Aristophanes,
Volgens zijn achterneef', wijlen o.L.e. Redele te Oisterwijk, volgde Louis de handelsschool op
Rolduc en Eduard de gymnasium-opleiding. Verheijen, a.io.; 183, vermeldt dat Eduard Redele
gedurende drie jaren (1881-1884) het klein serninarie bezochr.
7) De Eendracht, 13 juli 1901 , 'Een Heriunering'. Eduard Redele schreef hierin dat hij op 18-jarige
leeftijd Emile van der Velde ontmoette. Waar en wanneer precies dat contact met Emile van der
Velde had plaatsgevonden, is niet duidelijk.
8) Verheijen, a.ui., 183, vermeldt dat in de inschrijvingsregisters van Nederlandse universiteiten
zijn naam niet voorkornt. De auteur merkt impliciet op dat Eduard Redele wellicht toch een
universitaire studie ondernarn en afrondde met een promotie. Daarvoor voert hij her feit aan dat
Redele zijn brieven sorns met "dr." onde.1.ekende! Een grappig misverstand. Eduard Redele
ondertekende zijn brieven veelal met: "uw dienstwillige dienaar" en kortte dat soms af tot "Uw dw.
dr."
9) Gemeentelijke Archiefdienst Helmond, Collectie 'Papieren J.J.M. Heeren', mv.llT. 94, brief van
Eduard Redele aan Hendrik Ouwerling, 4 december 1889.
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b. Contacten met Frederik van Eeden

In 1888 was Eduard RedelC's grootvader in Eindhoven gestorven.!" Mis-
schien was hij zelf toen ergens werkzaam als onderwijzer in opleiding. Of
wellicht was hij al werkzaarn voor de zeepfabriek van zijn vader? Hij
had in die dagen in ieder geval belangstelling voor kunst en geschiedenis.
Dat blijkt uit zijn correspondentie van het daarop volgende jaar met Hen-
drik Ouwerling, de hoofdredakteur van De Zuidwillemsvaart.11 Eduard
Redele moet in die dagen begonnen zijn met het schrijven van gedichten.
Hij had toen echter blijkbaar volop werk, want op 21 april 1889 schreef
hij niet vee! tijd te hebben om te studeren en te dichten: " ... aileen mijn
vrije uren, d.i. een paar uurtjes per dag.,,12

Eduard Redele heeft in 1890 een bezoek gebracht a.an de dichter Fre-
derik van Eeden en hem bij die gelegenheid een cahier met zijn gedichten
overhandigd. Immers, Van Eeden noteerde in zijn dagboek op 20 april
1891: "Eergisteren kreeg ik de versjes van mijnheer Redele, iemand die
worden kan van de kracht tusschen Winkler Prins en Jacques Perk in. ,,13

Drie schriften met gedichten had Eduard Redele toen al gemaakt. Het
cahier met de beste gedichten had hij kennelijk overhandigd aan Van
Eeden, die blijkens zijn dagboeknotitie hoge verwachtingen van Redele's
dichtkunst had en hem prompt zijn oordeel gaf. Daarop schreef Eduard
Redele meteen, op 21 april 1891 , een (nieuwe) brief met nadere vragen
over enkele met name genoemde gedichten: een gedicht in alexandrijnen
'Wanneer een jonge maagd door Iiefde is gevallen', het gedicht 'Vooruit'
(over een zangeres), het sonnet "t Is lente; een zwoele lucht drukt lood-
zwaar, storm voorspellend', het door Van Eeden niet zo gewaardeerde
kinderlijk gedicht 'Sneeuwwitje' en "s Ochtends kwam een kamerrneis-
je'.H Redele had blijkbaar een abonnement op De Gids en kende het
werk van dichters als Van Looy, Van Groeningen, Kloos, Verwey en Van

10) SARE, GAE, Bevolkingsregisters, Overlijdensakten 1888. Johan Eduard Redele was in 1801
in Ardooie (Belgic) geboren, was gepensioneerd bewaarder der Hypotheken en van het kadaster
en stierf op 87 -jarige leeftijd te Eindhoven op 7 april 1888.
II) Cemcentelijke Archiefdienst Helrnond, Collectie 'Papieren J.J.M. Heeren" inv.nr. 94, brief van
Eduard Rcdele aan Hendrik Ouwerling, 4 december 1889.
12) UvA, UB, Handschriftenkamer, Archief Frederik van Eeden, brief van Eduard Hedele aan
Frederik van Eeden, 21 apl"i11891. De collectie brieven vall Eduard Redele werd gevonden, dankzij
een aanwijzing van mevrouw dr. J.M. Welcker.
13) U ViI.- UB. Handschriftenkamer, Archief Frederik van Ecden, inv.nr. FvE of 1, dagboek Frederik
van Eeden, dI. I, fol. 63, en Frederik van Eeden, Dagboek 1 78-1923, dI. 1,1878-1900, Culemborg
1971,189.
1-1) UvA, UB, Handschriftenkamer, Archief Frederik van Eeden, brief van Eduard Redele aau
Frederik van Eeden, 21 april 1891.
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Eedens eigen werk 'Ellen'. De gedichten van Jacques Perk bleek hij niet
te kennen. Van Eeden moet Redele bLijkbaar positieve maar wei forse
kritiek gegeven hebben. Eduard Redele schreef dan ook vertwijfeld:

" ... Lk weet niet goed welken weg ik op moet. Ik dacht voor mijn
gedichten a I rnijn kracht reeds te hebben aan gewend; nu hoor
ik plotseLing dat ik nog pa aan den voet van den berg sta, en dat
het kIimmen eigenlijk gaat beginnen. Ik schrik er van. ]5 het raad-
zaam voor een tijd alle schrijven te staken?"

Hij werd er een beetje moedeloos van en verzuchtte: "Ik ben vierentwintig
jaar oud. Hoeveel mannen had den op dien leeftijd al een meesterstuk
geschapen! "

Van Eeden had hem gevraagd waarorn Eduard Redele een bepaald ge-
dicht als zijn beste werk beschouwde. Nadat hij uiteengezet had dat hij
het niveau van het werk van Van Eeden zelf niet eens kon benaderen,
gaf hij uitvoerig antwoord op diens vraag. Een passage daaruit treft, zeker
in het licht van zijn latere sociale en idealistische aktiviteiten: "de ver-
beelding van mij zelf, wonderschoon en krachtig, am 't onrecht te be-
strijden. ,,15

In 1892, toen zijn vader stierf, nam Eduard Redele sarnen met zijn
oudste broer Louis de zeepziederij aan de Kanaalstraat in Eindhoven
over.l? Voor het maken van gedichten was weinig gelegenheid meer, zoals
blijkt uit zijn brief van 8 februari 1894 aan Frederik van Eeden. Redele
verzocht Van Eeden toen zijn schrift met gedicht.en terug te sturen en
schreef onder andere: "Aan gedichten maken heb ik sedert mijn bezoek
ten Uwent nooit meer gedaan."!" In 1894 was Eduard Hedele inmiddels
zeer onder de indruk geraakt van het dichtwerk van WLilemKloos. Hij
vroeg daarover de mening van Frederik van Eeden.!" Deze had moeite
met de beantwoording van dat schrijven. Op 3 april 1894, zijn verjaardag,
schreef hij in zijn dagboek: "Een brief van Redele die mij hinderde, be-
antwoord."!" Die reaktie zou voor Redele teleurstellend zijn. Toch schreef
hij Van Eeden nogmaals, op 13 april 1894, en concludeerde toen:

15) Idem.
16) Van Puijenbroek, a.w., 58.
l?) UvA, UB, Handschriftenkamer, Archief Frederik van Eeden, brief van Eduard Redele aan
Frederik van Eeden, 8 februari 1894. Het schrift met gedichten van Eduard Hedele werd blijkens
diens brief aan Van Eeden d.d. 2 april 1894 inderdaad t.erugge tuurd. Helaas is het niet meer
bewaard. WeI zijn enkele gedichten van Eduard Redele later in De Eendracht afgedrukr,
18) UvA, UB, Handschriftenkamer, Archief Frederik van Eeden, brief van Eduard Hedele aan
Frederik van Eeden, 2 april 1894.
19) UvA, UB, Handschriftenkamer, Archief Frederik van Eeden, inv.nr. rvE 41, dagboek Frederik
van Eeden, 3 april 1894. en Van Eeden, Dagboek, dl. 1,289.
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"Neen, wij zijn het niet eens. Wij verstaan elkaar aI niet meer. Wat
ik bewonder vindt U klein, en de redenen waarom U dat vindt zijn
mij totaaI onbegrijpelijk. ,,20

Nagenoeg onmiddellijk moet Van Eeden op deze brief gereageerd hebben.
En zijn antwoord aan Redele zal nogal hard geweest zijn. Kennelijk had
hij Redele's brief als "babbelachtige schrijlzucht" gekwalificeerd. Eduard
Redele antwoordde per omgaande, op 16 april. Dat was zijn laatste be-
kende brief aan Van Eeden.21 Door een verschil van mening over de be-
tekenis van de dichter Kloos, die volgens Redele de grootste dichter was
en volgens Van Eeden blijkbaar een verwerpelijk poeet, kwam bet tot een
breuk tussen beiden:

"Cevoelt U zich zooals ik voel (meen te voelen, moest ik misschien
zeggen, maar dat kan ik haast niet, het staat me te vast) dat Willem
Kloos de Dichter is, uit zijn natuur, het diepst van zijn wezen zelf,
en dat al de rest om hem is?,,22

Daarmee gaf Eduard Redele duidelijk te kennen dat hij Kloos als dichter
hoger achtte dan Van Eeden. De tegenstelling tussen Van Eeden en Kloos
werd ook nog aangewakkerd doordat eerstgenoemde feitelijk door Kloos
uit de redaktie van De Nieuwe Oids gezet was.23 En het was daarom voor
Frederik van Eeden nog eens extra moeilijk om te zien dat zijn 'pupil'
Eduard Redele de kant van Kloos had gekozen.

De scheiding tussen Van Eeden en Redele was kennelijk definitief ge-
worden ondanks Redele's toevoeging aan de conclusie van zijn laatste
brief:

"In redeneering moe ten we het eens zijn, maar we zien Kloos'
eigenschappen verschillend. - En misschien was mijn vorig schrijven
wat kras van uitdrukking."

20) UvA, UB, Handschriftenkamer, Archief Frederik van Eeden, brief van Eduard Redele aan
F'rederik van Eeden, 13 april 1894.
21) UvA, UB, Handschriftenkamer, Archief Frederik van Eeden, brief van Eduard Redele aan
Frederik van Eeden, 16 april 1894.
22) UvA, UB, Handschriftenkamer, Archief Frederik van Eeden, brief van Eduard Redele aan
F'rederik van Eeden, 2 april 1894. Blijkens de correspondentie tussen Redele en Van Eeden hadden
beiden een andere visie op schoonheid. Voor Van Eeden stond vast dat schoonheid aileen uit iets
goeds kon ontstaan. Hij legde daarmee niet aileen de nadruk op het esthetische, maar ook op het
ethische. Voor Kloos gold uitsluitend het esthetische, de schoonheid zelf. (Blijkbaar was Eduard
Redele die laatste mening ook toegedaan.)
23) In 1885 was het literaire tijdschrift De Nieuwe Oids, waarvan Eduard Redele blijkbaar spoedig
abonnee was geworden, opgericht. Het stond aanvankelijk onder gezamenlijke leiding van Kloos,
Van Eeden, Verwey, Van der Coes en Paap. Conflicten met Kloos leidden ertoe dat Verwey in 1890
uit de redaktie van het blad trad. Later werden ook Van Eeden en Van der Coes er door Kloos
blijkbaar uitgezet, hetgeen nog een verklaring is voor de tegensteUing tussen Van Eeden en Kloos.
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Er is waarschijnlijk geen sprake meer geweest van contacten tussen
Eduard Redele en Frederik van Eeden. WeI behield Redele zijn bewon-
dering voor de dichter.r"

Het jaar daarop correspondeerde Redele nog met een andere ex-redac-
teur van De Nieuwe Oids, Albert Verwey, over een artikel dat hij graag
in diens blad opgenomen zag. Tot een publikatie Vall Eduard Redele in
De Nieuioe Oids of het Tioeemaandelijks Tqdschrift is het echter niet ge-
komen.

Eduard Redele behield zijn belangstelling voor taal en literatuur echter
wel, Op 18 december 1899 hield hij een lezing over het wezen van de
dichtkunst aan de hand van het werk van Vondel voor de afdeling Eind-
hoven van het Nederlandsch Taalverbond.P Op 13 januari 1900 trad
Redele opnieuw op voor de afdeling en sprak toen over 'Dichtstukken
van Albert Verwey en Herman Gorter'. In de pers werd hij gecomplimen-
teerd met zijn literaire optredens.r" Later zou hij nog diverse stukken
publiceren betreffende kunst en literatuur,

c. Hedele en Eindhoven Vooruit

Mogelijk net zo welbespraakt als zijn broer Louis "met zijn wegsleepend
woord,,27 nam Eduard Redele het bij de oprichtingsvergadering van Eind-
hoven Vooruit, zoals eerder gemeld, op voor de neutrale grondslag van
die vereniging. Daar voerde hij het woord en ook in de Meierijsche Cou-
rant plaatste hij zijn zienswijze tegenover die van baron Van Wijnbergen
en van de priesters J. Valens en A. Claessen.f Bovendien pleitte Eduard
Redele toen voor tolerantie en tegen het uitsluiten van joodse leden van
de nieuwe vereniging. Toen diverse priesters door middel van ingezonden
stukken in de Meierijsch« Courant probeerden Eindhoven Vooruit in dis-
krediet te brengen diende hij hen van repliek.

A1sgevolg van het feit dat de kolommen van de plaatselijke pers minder
openstonden voor bijdragen van Eindhoven Vooruit en er kennelijk niet

24) In de eerste aflevering van zijn 'Brieven aan Codefriedus Janssens, kruidenier te Eindhoven'
citeerde hij Van Eeden en noemde hij deze "een groot kunstenaar". Eindhoven Vooruit; juni 1899,
en De Eendracht, 13 april 1901.
25) Meierijsche Courant, 16 en 19 december 1899. Bedoeld is het in 1895 in Brussel opgerichte
en in 1898 naar Dordrecht en later naar Den Haag verhuisde A1gemeen Nederlandsch Verbond.
26) Meierijsche Courant, 19 december 1899, en Peel- en Kempenbode, 17 januari 1900.
27) Meierijsche Courant, 7 december 1898.
28) Bijdrage aan de discussie in de vergaderingen van Eindhoven Vooruit blijkens het verslag in
de Meierijsche Courant van 1 januari 1899. Ingezonden stukken in die krant: 11 en 25 januari
1899.
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meer redelijk over deze vereniging geschreven kon worden, ging men den-
ken aan het oprichten van een eigen blad. Op -4 februari 1899 was het
definitieve bestuur van de vereniging Eindhoven Vooruit tot stand geko-
men. Naast de vijf eerder genoemde leden van het voorlopig bestuur be-
noemde men de fabrikant A. de Block ook nog als zodanig. A1szevende
bestuurslid nam Hendrik Rooijmans, de voorzitter van Werkliedenver-
eeniging De Eendracht, plaats achter de bestuurstafell/" Op diezelfde ver-
gadering werd definitief besloten tot uitgave van een eigen maandhlad,
eveneens Eindhoven Vooruit geheten.

In maart 1899 verscheen het eerste numruer van Eindhoven f/ooruil.10

Behalve een presentatie van de redaktie en omschrijving van het doel van
de vereniging bevatte dit eerste nurnmer artikelen over de Kamer van
Koophandel, over de stijgende steenkoolprijzen, over een rede van Schaep-
man, drankbestrijding, gedwongen winkelnering en over Werkliedenver-
eeniging De Eendracht.

Hoewel Eduard Redele officieel geen deel van de redactie uitmaakte,
mag verondersteld worden dat hij toch tot de vaste medewerkers van het
blad behoorde. Dat hij in ieder geval door de buitenwacht zo gezien werd,
blijkt onder andere uit zijn correspondentie met de hoofdredakteur van
de Helmondse ZuidwiLLemsvaart, Hendrik OuwerLing. De laatste had in
juli 1899 aan Redele een brief geschreven, waarin hij deze feliciteerde
met de verkiezing van diens broer Louis Redele tot gemeenteraadslid.
Tevens bevatte zijn brief een verzoek om een abonnement op Eindhoven
Vooruit, Uit Redele's antwoord bleek overigens ook dat er bij Eindhoven
Vooruit sprake was van een penningmeesteresse. Waarschijnlijk was dat
Johanna van der \ViUigen, de echtgenote van Gerard Philips. Verder
schreef Eduard Redele over het blad Eindhoven Vooruit: "...dat blaadje
kost aan drukken en verspreiden veel geld, meer dan de vereeniging er
aan bested en kan, veel meer; dus aile beetjes helpen. ,,31

29) Meierijsche Courant, 8 februari 1899. Rooijmans' voorzitterschap van De Eendracht werd niet
vermeld. In Eindhoven Vooruii werd Hendrik Rooijmans "President van de Eendrachi en Be-
stuurslid van Eindhoven Vooruit" genoemd. Eindhoven Vooruit ; april 1900.
30) Naast enkele losse nummers van Eindhoven Vooruit in het BARE, CAE, bevindt zich een vrijwel
complete collectie in het JJSC te Amsterdam. Waarschijnlijk zijn dit de nummers die destijds vanuit
Eindhoven opgestuurd werden naar het Ceniraal Bureau voor Sociale Adviezen te Amsterdam,
waarvan het archief zich eveneens in het rrsc bevindt. De vereniging Eindhoven Vooruit was lid
van dit CBSA.
31) Cemecntelijke Archiefdienst Helmond, Collectie 'Papieren J.J.M. Heeren inv.nr. 9.f, brief van
Eduard Redele aan Hendrik Ouwerling, 27 juli 1899.
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d. De 'Brieven aan Godefriedus Janssens'

In het juninummer van 1899 van Eindhoven Vooruit startte Eduard
Redele een overigens niet gesigneeerde vervolgrubriek 'Brieven aan Go-
defriedus Janssens, kruidenier te Eindhoven', waarin hij de sociale kwestie
en het socialisme op een zeer bevatteLijke wijze uiteenzette.F

a de zevende aflevering van deze 'Brieven' kwamen boze reakties van
verschillende Iabrikanten. De auteur had het ontstaan van de economische
crises uitgelegd. Ook had hij uit de doeken gedaan waarom de toename
van de produktie niet had geleid tot vergroting van de welvaart onder
het gewone yolk. Die twee zaken aan de orde te stellen hield - volgens
enkele fabrikanten die hun beklag bij de redaktie gedaan hadden - "op-
ruiing der werklieden" in. Aanvankelijk stelde de redaktie zich nog op
achier haar medewerker en concludeerde:

"Wijst het niet op een ongelooflijk achterlijken toestand in onze goede
gemeente, dat er nog zoo velen zijn, die zelfs het bestudeeren der
sociale toestanden, en het leeren kennen der wetten die onze maat-
schappij regeeren, als iets verderfelijks beschollwen?"33

De achtste aflevering werd gewoon gepubliceerd. Toen echter Eduard Re-
dele in de daaropvolgende aflevering van februari 1900 zou gaan aanto-
nen dat verbetering van het lot van de arbeidende kJasse niet aileen mo-
gelijk maar ook noodzakelijk was, veroorzaakte hij daarmee opnieuw grote
onrust. Vooral ook toen hij in die negende aflevering Karl Marx zou gaan
introduceren aJs zijnde de man wiens ideeen hij had uitgelegd" De red-
aktie van Eindhoven Vooruit stopte met de pub Iikatie van de serie.

Blijkbaar waren die gevolgtrekkingen, de naam van Marx, de uiteen-
zetting van de Dreyfuss-affaire in Frankrijk, en Redele's conclusie dat de
katholieke kerk toen even onchristelijk handelde als thans ten opzichte
van het opkomend soeialisme, te veel van het goede. Dat alles kon aan
de lezers van Eindhoven Vooruit niet worden voorgezet.

In het februarinummer werd geen at1evering van de 'Brieven aan Go-
defriedus Janssens' gepubliceerd. Wei bleek uit een ingezonden stuk van
Eduard Redele in de Meierijsche Courant van 27 februari 1900, waarin
hij sehreef over Eindhoven Vooruit, De Eendracht en over het socialisme,

32) Dat Eduard Redele de auteur was blijkt uit een passage in een artikel De Eendracht van 24
augustus 1907. De brieven waren "van de hand van onze partijgenoot E.R.". De seri werd later
in De Eendracht opnieuw gestart en voltooid. Zie Hoofdstuk IV, paragraaf 3.
33) Eindhoren Jlooruil,januari 1900, redaktioneel siuk 'Het nut van het Maandblaadje Eindhoven
Vooruir'.
34) Deze reconstructie is mogelijk vanwege het feit dat de serie later in exact dezelfde afleveringen
gepubliceerd zou worden in De Eendracht . Vgl. De Eendracht, 9 november en 14 december 1901.
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dat hij hoopte dat de rubriek in Eindhoven Vooruit voortgezet kon worden.
Over de relatie tussen socialisme en christendom schrijvend, noteerde hij
daar:

"Het zou te lang zijn dat hier uiteen te zetten. Maar ik hoop dat
mijn vriend de schrijver aan Godefriedus Janssens in 't maandblaadje
Eindhoven Vooruit in staat moge zijn het aan ieder lezer duidelijk
te maken. ,,35

Betrof het hier een poging de vastgelopen redaktiebesprekingen over die
artikelenreeks in Eindhoven Vooruit weer vlot te trekken en de publikatie
te hervatten? Oat laatste zou echter niet meer gebeuren. ln het maart-
nurnmer werd afscheid genomen door de schrijver van 'De Brieven'. De
redaktie maakte bekend dat de auteur geen ruimte meer kon worden
geboden, omdat hij bad "geweigerd zijn laatste bijdrage aan te passen" .36

Vanaf het voorjaar van 1900 verzorgde Eduard Redele dus minder bij-
dragen voor het blad. En in december 1900 startte hij - samen met
enkele andere Eindhovenaren die sympathiseerden met het socialisme -
een ander maandblad, De Eendracht. WeI bleef hij nog af en toe door
middel van ingezonden brieven aan Eindhoven Vooru.it bijdragen leveren.

In 1905 trouwde Eduard Redele met Elizabeth Anna van der Hoeven
uit Rotterdam. Zij was remonstrants en dertien jaar jonger dan haar echt-
genoot. Het paar ging wonen in de Eindhovense Willemstraat in een huis
met de naam Balkwiel.F'

e. Het werk van de vereniging Eindhoven Vooruit

Bij de vereniging Eindhoven Vooruit gonsde het ondertussen van de
aktiviteiten. Er werden commissies benoemd ter voorbereiding van de
arbeiderswoningbouw, van een ziekenfonds en voor ontspanning. In het
maandblad werden stukken gepubliceerd over gedwongen winkelnering,
arbeidsovereenkomsten, pensioenen, de Kamer van Arbeid, cooperaties en
over woningbouw voor arbeiders, hygiene, alcoholgebruik, onderwijs enz.
Er kwam - op initiatief van Eindhoven Vooruit - een (nieuwe) Kamer
van Koophandel. In december 1899 werd een eigen bouwrnaatschappij
opgericht en in mei 1900 werd begonnen met de bouw van een aantal

35) Meierijsche Courant, 27 februari 1900. Met deze formulering hield Eduard Redele bewust de
mystificatie over de auteur van de 'Brieven' in stand.
36) Eindhocen. Vooruit, maart 1900.
37) Overigens was de echtgenoie van Gerard Philips, Johanna van der Willigen, ook afkomstig uit

Rotterdam, en eveneens remonstrants.
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arbeiderswoningen.i" In diezelfde maand werd de Ziekenbus en Zieken-
fonds voor Eindhoven en aangrenzende gemeenten gesticht.39

Men stuurde allerlei voorsteUen naar de Eindhovense gemeenteraad,
waarin Louis Redele in juli 1899 gekozen was." Soms werden die plannen
ook verwezenlijkt, zoals de aansluiting van Eindhoven op het landelijke
telefoonnet en de totstandkoming van een nieuwe gasfabriek. Men pleitte
voor invoering van de Leerplichtwet en voor betel' onderwijs. Het initiatief
om te komen tot een openbare IlliS zou later tot grote spanningen leiden
met conservatieve groeperingen als de Leo-vereeniging'", maar al eerder
was er kritiek van conservatief-katholieke zijde.

Baron Van WIjnbergen had voor de vergadering van zondag 18 februari
1900 de Oud-Gastelse sociale suikerfabrikant J.F Vlekke naar Eindhoven
uitgenodigd. In een brief aan hem had hij een aarrtal suggesties gedaan
voor zaken die Vlekke in Eindhoven aan de orde zou kunnen stellen.-t2
Daarbij moest aan de verschillende groeperingen in Eindhoven aandacht
besteed worden:

"Aan de partij van 'Eindhoven Vooruit', die meer en meer een beslist
anti-katholiek karakter begint te krijgen (hetgeen zij m.i. heimelijk
steeds gehad heeft!), moet getoond worden, dat men, om op sociaal
gebied vooruitstrevend te zijn, geenszins anti-katholiek behoeft te
worden; aan de Katholieke partij moet herinnerd worden, dat zij,
door het conservatisme vaarwel te zeggen, geenszins minder katho-
liek wordt, maar integendeel hun taak beter verstaat."

Na zijn suggesties voor de rede van Vlekkebeklaagde Van Wijnbergen zich
in zijn brief aan Vlekke over het feit dat de Eindhovense middenstand
"in onze geheel katholieke stad" zo weinig geneigd was partij te kiezen
voor de Leo-vereeniging, "omdat men bang was klanten te verliezen".

Eindhoven Vooruit werd dus volgens Van WIjnbergen steeds meer anti-
katholiek. Een andere organisatie waarmee hij moeite zou krijgen was De
Eendracht.

38) Heerding, a.w., 239-241.
39) Vgl. Meierijsche Courant op tal van plaatsen en Heerding, a.w., 236-238.
40) Meierijsche Courant, 12 juli 1899. Door de leerlingen van de katholieke zustersschool was
gebeden dat Louis Redele maar niet gekozen zou worden. Eindhoven Vooruit, juli 1901 .
'11) Balor.,Eindhoven Vooruit, passim, en Heerding, a.w., 242-243. Een aIzonderlijk onderzoek en
dito publikatie over Eindhoven Vooruit zouden zeer wei op hun plaats zijn.
'12) CA Roosendaal, CoUectie Vlekke, brief van mr. A. baron van Wijnbergen te Eindhoven aan J.F.
Vlekke te Oud-Castel, 12 november 1899.
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§ 2. Hendrik Rooijmans en zijn Eendracht

a. Rooijrnans en Eindhoven Vooruit

Temidden van het rumoer rond de oprichting van Eindhoven Vooruit
was op zondag 11 december 1898 een Houtbewerkersgilde van de R.K
Volksbond opgericht als reaktie op de al eerder ontstane "neutrale ver-
eeniging van houtbewerkers". Kapelaan L. van Dooremalen had toen ver-
ondersteld dat de oprichting van die neutrale vereniging te maken had
met het bestaan van Eindhoven Vooruit.l''

Sinds 4 februari 1899 bestond er inderdaad een band tussen de ver-
eniging Eindhoven Vooruit en Christelijke WerkJiedenvereeniging De Een-
dracht; de voorzitter van laatstgenoemde vereniging, Hendrik Rooijmans,
was - zoals gemeld - als zevende lid gekozen in het bestuur van Eind-
hoven Vooruit.

Ondanks zijn bestuurslidmaatsehap van Eindhoven Vooruit was Hen-
drik Rooijmans op dat ogenblik kennelijk ook nog weJkom in de kringen
van de conservatief-katholieke Leo-vereeniging. Dat blijkt uit het feit dat
hij op zondag 1 mei 1899 aanwezig was bij een vergadering van die
vereniging en een motie tegen de gedwongen winkelnering indiende.t"
Daarbij functioneerde hij kennelijk ook nog enigszins als intermediair tus-
sen Eindhoven Vooruit en de Leo-vereeniging, zoals blijkt uit de tekst
van zijn motie. Herin was er sprake van dat de Leo-vereeniging kennis
had genomen van het streven van Eindhoven Vooruit om op te treden
tegen de gedwongen winkeJnering, "als een kanker der maatschappij en
als vernederend voor den afbankelijken werkman". De motie sprak in-
stemming uit met dat streven en droeg het bestuur van de Leo-veree-
niging op te onderzoeken, in hoeverre samenwerking met Eindhoven
Vooruit mogelijk was op dit gebied.

Na ampeJe diskussies was de motie tegen gedwongen winkelnering wel-
iswaar aangenomen, maar tot een samenwerking met Eindhoven Vooruit
op dit gebied kon niet worden besloten."

Tn de vergadering van 12 juni 1899 besteedde Eindhoven Vooruit zelf
opnieuw aandacht aan de gedwongen winkelnering, op verzoek van het

43) Meierijsche Courant, 1'1 december 1898.
44) Meierijsche Courant, 3 mei 1899.
45) Het blad Eindhoven Vooruit besteedde in zijn eersre nummer, maart 1899, in een artikel
'Verplichte Winkelnering' al aandacht aan deze "grootste vernedering voor den afhankelijken
werkman". lmpliciet werd toen al samenwerking met de R.K. Volksbond en de Leo-vereeniging
gesuggereerd.
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lid Rosenkranz." Deze prees de aktie van Rooijmans bij de Leo-veree-
niging en stelde nu een motie hierover voor, die hijzelf had ontworpen.
Deze werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. In de diskussie die
hieraan voorafging, hadden enkele fabrikanten bedenkingen geuit tegen
een al te rigoureus optreden. Ook Hendrik Rooijmans en Eduard Redele
hadden zich in die diskussie gemengd en uiteindelijk werd afgesproken
dat het bestuur informatie zou verzamelen over de gedwongen winkelne-
ring en al het mogeLijke zou doen om het kwaad tegen te gaan.47

In dezelfde vergadering van 12 juni had Eindhoven Vooruit zich bezig-
gehouden met woningbouwplannen voor de arbeidende bevolking. Zowel
Hendrik Rooijmans als Eduard Redele pleitten er toen voor te zijner tijd
een extra lage huur te berekenen voor de arbeiders die in de te bouwen
huizen gehuisvest zouden worden, maar die mate van filantropie ging de
vereniging iets te ver."

Op 22 december 1899 werd een NV Bouwmaatschappij Eindhoven
Vooruit opgericht. Enkele maanden later, op 24 februari 1900, vond de
openbare aanbesteding plaats van twee te bouwen blokken van elk zes
arbeiderswoningen in de Woenselse Wilhelminastraat. In mei werd de eer-
ste steen gelegd en enkeLe maanden later konden de eerste bewoners hun
nieuwe woning al betrekken. Een van de eersten was Hendrik Rooijmans.
Op 22 september 1900 verhuisde hij met zijn gezin naar het nieuwe huis,
Wilhelminastraat nr. 11.49 Hij zou hier een paar jaar blijven wonen, totdat
hij, samen met enkele anderen, een nieuw huis betrok in het socialistische
wijkje van de Harmoniestraat.

Hendrik Rooijmans was dus aktief, niet aileen in De Eendracht, maar
ook in Eindhoven Vooruit. Hij nam - samen met o.a. Anton Philips -
zitting in de comrnissie van onderzoek van het ziekenfonds en de zieken-
bus van Eindhoven Vooruit. Dit initiatief zou, zoals gemeld, in mei 1900
leiden tot de stichting van een 'Ziekenbus en Ziekenfonds voor Eindhoven
en aangrenzende gemeenten'''

46) Eindhoven Vooruit, juli 1899, Tweede Blad.
47) In december 1899 moest het besiuur van Eindhoven Vooruit bekennen dat het tot dan
onmogelijk was geweest om betrouwbare getuigen te krijgen betreffende gedwongen winkelnering.
Eindhooen Vooruit; januari 1900, verslag van de vergadering van 16 december 1899.
48) Eindhoven Fooruit, juli en september 1899.
49) Meierijsche Courant. 29 september 1900. In december daaropvolgend verscheen het eerste
numrner vanDe Eendracht, Adres van de redaktie (= Hendrik Rooijmans) is dan: Wilhelminastraal
11. Een afbeelding van de huizen van Eindhoven Vooruit is te vinden in: Heerding, a.w., 240.
50) Meierijsche Courant, 23 september 1899, 21 juni 1900, Eindhoren Vooruit, oktober 1899, en
Peel- ell Kempenbode, 23 juni 1900. In het nummer van Eindhocen Vooruit van september 1900
werd de werkwijze van de "Ziekenbus" uitgelegd.
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Rooijmans was een gerespecteerd bestuursLid van de vereniging, zoals
ook nog blijkt uit het feit dat hij op 25 juni 1900 - bij afwezigheid van
de voorzitter - een algemene vergadering van Eindhoven Vooruit moest
leiden"

b. Redele als verdediger van De Eendrachr

In het maandblad Eindhoven Vooruit werd ook aandacht besteed aan
de vergaderingen en andere aktiviteiten van de Christelijke Werklieden-
vereeniging De Eendracht, die in het eerste nummer (van maart 1899)
overigens nag de 'R. K Werkliedenvereeniging De Eendracht' genoemd
wordt,s:l De vergaderingen van De Eendracht werden aanvankelijk weI
gehouden in de zalen van het gebouw van Koninklijke Harmonie Apollo's
Lust. Eduard Redele was lid van deze harmonie en zijn broer Louis, de
'president' van Eindhoven Vooruit, voorzitter. Toen echter op zondag 10
december 1899 De Eendracht op haar vergadering in Apollo's Lust de
Amsterdamse socialist H. Eichelsheim liet optreden, leidde dit tot een
scherpe veroordeling door de Leo-vereeniging en tot een forse diskussie
in de Meierijsche Courant.53

Die vergadering van De Eendracht ging over de op handen zijnde op-
richting van de Kamer van Arbeid, en de socialist Eichelsheim was als
spreker uitgenodigd. Er waren circa vijfhonderd arbeiders aanwezig on-
danks dat het bijwonen van die vergadering "...van den kansel was ver-
boden".5-f Op een gematigde wijze, zo schreef de Meierijsche Courant (1),
behandelde Eichelsheim de oprichting van Kamers van Arbeid.55 Hij ein-
digde met de conclusie dat er meer loon verdiend moest worden en riep
de aanwezige arbeiders, voornamelijk sigarenmakers, op zich aaneen te
sluiten tegenover de werkgevers. Ook deed hij een oproep om lid te wor-
den van De Eendracht. Toen dan oak nag gecollecteerd werd VOOI" sta-
kende sigarenmakers in Groningen, meende de verslaggever van de Mete-
rijsche Courant in zijn krant de arbeiders "met de meeste beslistheid" te
moeten aanraden niet naar een vervolgvergadering te gaan:

51) Meierijsche Courant, 26 juni 1900.
52) Eindhoven Vooruit, maart 1899.
53) In de zalen van Apollo's Lust vergaderde niet alleen Eindhoven Vooruit, maar lot maart 1901
ook de R.K Volksbond en de Leo-vereeniging.
5;) De ociaaldemokraat, 19 december 1899, 'Partikuliere Korrespondentie". Volgens dit arukel
zouden er in Eindhoven maar enkele goede werkgevcrs zijn: Blok, Briining, Burgers, Philips en
Redele. Van den Bichelaer, Lurrnans, Meijer, Van Cardinge en Blomhof zouden "loondieven" zijn.
5.5) Meierijsche Courant 12 december 1899.
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"Houdt U verwijderd van de vergadering van a.s. zondag en helpt
het kwaad niet ons goede stadje binnenhalen, dat reeds zoo vaak
getracht heeft hier wortel te schieten."

De waarschuwing was duidelijk. De bedoelde vervolgvergadering moest
waarschijnlijk leiden tot het (opnieuw) oprichten van een plaatselijke af-
deling van de Nederlandsche lnternationale Sigarenmakers- en Tabaks-
bewerkersbond. Oat werd in de krant echter niet vermeld.

Op zondag 18 februari 1900 hield de Leo-vereeniging een vergadering
in dezelfde zaal van harmonie ApolJo's LuSt.56 Op deze vergadering werd
vastgesteld dat de commissie van onderzoek naar gedwongen winkelne-
ring weinig had kunnen doen vanwege gebrek aan medewerking. Het
meest spectaculaire deel van de vergadering echter betrof de bespreking
van het feit dat in dezelfde zaal als waar de Leo-vereeniging nu verga-
derde, in december 1899 een socialist was opgetreden. Hierbij kwam on-
der andere een motie aan de orde die een protest inhield tegen het feit
dat het bestuur van de harmonie het mogelijk gemaakt had dat een so-
cialist in het katholieke Eindhoven optrad. A. van den Dries, apotheker
en secretaris van de Leo-vereeniging, was van mening dat men zulke
bijeenkomsten met een socialist in de toekomst onmogelijk moest maken.
In de richting van de zaalverhuurder, Harmonie Apollo's Lust, zei hij:
"Liever geen harrnonie dan dat de beginselen niet zouden staan op de
eerste plaats." Met 130 stemmen voor en 4 onthoudingen werd de motie
tegen het toegestane optreden van de socialistische spreker in Apollo's
Lust aangenomen.

Naar aanleiding van deze motie ontstond nu een felle diskussie tussen
Eduard Redele en diverse tegenstanders. Op 22 februari 1900 publiceerde
de Meierijsche Courant zijn eerste ingezonden stuk dat protesteerde tegen
de Leo-vereeniging, die trachtte het harrnoniebestuur te bewegen de zaal
niet langer aan De Eendracht ter beschikking te stellen. Een poging tot
zaalafdrijving dus.

Belangrijk is dit schrijven van Eduard Redele vooral vanwege het feit
dat hieruit blijkt hoe hartstochtelijk hij enerzijds De Eendracht onder-
steunde en anderzijds hoe hartgrondig zijn afkeer was van intolerantie en
van de reactionaire elementen in de Leo-vereeniging:

"Mijn meening is, dat het werken tegen leerplicht, en het opzetten
tegen herhalingsonderwijs verderfelijk is, ook het ageeren indertijd
tegen persoonlijke dienstplicht, tegen bedrijfsbelasting, tegen alge-
meen kiesrecht en rut alles grievend voor het volk. Mijn overtuiging

56) Meierijsche Courant, 20 Iebruari 1900.
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is dat onze afgevaardigde in de 2e Kamer nooit tegen de OngevaL-
lenwet had mogen stemmen.T'"

Hij protesteerde heftig tegen beschuldigingen aan het adres van Apollo's
Lust en verdedigde het belang van "een vereeniging als De Eendracht,
die hier nuttig, ja noodzakelijk is".

Op het stuk van Eduard Hedele werd onmiddellijk door drie Ieden van
de Leo-vereeniging, die elk een ingezonden stuk plaatsten in de Meie-
rijsche Courant, gereageerd: voorzitter baron Van Wijnbergen, secretaris
A. van den Dries en 1. Boecx, voorzitter van de R.K Kiesvereeniging.t"
De baron stelde het in diverse opzichten met Redele eens te zijn, maar
vreesde dat een brief als die van Eduard Redele aileen zou leiden tot
verwijdering. Hij hoopte in een gesprek met Hedele nader tot elkaar te
komen. A. van den Dries noemde Eduard Hedele "een der bekwaamsten
onder de neutraliteitsmannen en hun woordvoerder" maar hij vond dat
Eindhoven katholiek was en dat ook wilde blijven. De derde inzender, 1.
Boecx, was van mening dat mensen als Redele zich neer moesten Ieggen
bij de politiek van de meerderheid in het district Eindhoven. Refererend
aan het feit dat al diverse malen de conservatief-katholieke Kamerkandi-
daat in het district de meerderheid aileen had kunnen krijgen dankzij de
massale steun in de plattelandsgemeenten in de Kempen, dreigde hij:

" ... en als Eindhoven, Woensel en Stratum, onder den overheerschen-
den knoet van zoogenaamde Volksleiders, ons loslaten, dan nog zullen
de fiere Kempen, waar de menschen Ieven vrij en blij, de Goudzoe-
kers beletten, de Tugula over te steken, en hunne troepen met Lord
Roberts Bulier en andere Rooinecks a Ia tete, tot in den modder
terug dringen. "59

De laatste zinsnede, waarin de Eindhovense polirieke arena vergeleken
werd met het terrein van de Boerenoorlog en Hedele c.s. voorgesteld wer-
den als de Engelse vijand van de Transvaalse boeren, werd door Eduard
Redele in zijn reaktie in de Meierijsche Courant60 droogjes ais "ver van
aangenaam" beschouwd. Met Van Wijnbergens suggestie dat het beter was
zaken met elkaar te bespreken dan via de krant te communiceren, was
hij het eens. Toch bleef hij van mening dat een publiek protest tegen de
opgeroepen aversie tegen De Eendracht in het algemeen en tegen de morie
van de Leo-vereeniging in het bijzonder, noodzakelijk was.

57) Meierijsche Courant, 22 februari 1900.
58) Meierijsche Courant, 24 februari 1900.
59) Idem.
60) Meierijsche Courant, 27 februari 1900. Antwoord van Redele aan Van Wijnbergen, Van den
Dries en Boecx.
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Dieper ging Hedele in op de "wonderlijke dialectiek" van genoemde Van
den Dries over Eindhoven Vooruit en De Eendracht, die anti-katholiek
zouden zijn en daarom niet geduld zouden moeten worden. Met dezeUde
redeneertrant was ook te bewijzen dat de Leo-vereeniging niet deugde.
Hij vervolgde als eerste ontslag uit die genoemde organisaties te zullen
nemen, als bewezen zou worden dat zij anti-katholiek waren. Redele er-
kende hiermee overigens impliciet zijn lidmaatschap van De Eendracht.
Hij besloot zijn reaktie aan Van den Dries als voigt:

"... alsof het Socialisme in tegenspraak was met het Katholicisme.
Dit laatste is wei op voet van oorlog, en niet ten onrechte, met de
sociaal-democratische partij, maar dat is heel iets anders. Socialisme
en Christendom liggen ongetwijfeld in dezelfde lijn, en die 't omge-
keerde zegt, kent 't wezen van 't Socialisme niet. ,,61

Duidelijk was dat De Eendracht kon rekenen op sympathie en steun van
tenminste een deel van de leden van Eindhoven Vooruit en dat Eduard
Redele de meest energieke verdediger van De Eendracht was.

c. De Eindhovense Kamer van Arbeid

In april 1899 was door Eindhoven Vooruit gewezen op nieuwe wetge-
ving, die het mogelijk maakte Kamers van Arbeid op te richten.f Een
Kamer van Arbeid was samengesteld uit vertegenwoordigers van werkge-
vers en werknemers van een bepaalde bedrijfstak en had als taak kon-
flikten tussen werkgevers en werknemers te voorkomen dan weI gerezen
konflikten op vreedzame wijze op te lossen. Ze kon uitspraken doen over
eventuele arbeidskonflikten en aldus trachten tot verzoening tussen werk-
gevers en werknemers te komen. De Kamer van Arbeid had echter geen
machtsmiddel.

Op 12 juni besloot Eindhoven Vooruit een verzoek tot oprichting van
een Eindhovense Kamer van Arbeid voor de Tabaksnijverheid aan de re-
gering te richten.63 Ook de Eindhovense Leo-vereeniging en de plaatse-
lijke R.K Volksbond deden zo'n verzoek. Op 21 augustus kwam het Ko-
ninklijk Besluit af en op 9 september legde kapelaan Poell in de
Meierijsche Courant uit wat de mogelijkheden waren van zo'n Kamer van

61) Idem. In de Meierijsche Courant van 3 maart reageerde A. van den Dries nog op het stuk van
Eduard Redele met een artikel onder de kop 'Katholicisme en Socialisrne', waarin geconcludeerd
werd dat het socialisme niet aileen onverenigbaar was met het katholicisrne, maar tevens dat
Eindhoven Vooruit anti-katholiek was.
62) Eindhoven Vooruit; april 1899.
63) Eindhoven I'ooruit,juli 1899, Tweede Blad.
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Arbeid.P' Op 1 oktober 1899 yond in Apollo's Lust hierover een verga-
dering van het Tabaksbewerkersgilde van de R.K Volksbond plaats. Niet
aileen katholiek-georganiseerde sigarenmakers, maar ook andere sigaren-
makers en werkgevers waren uitgenoiligd. Daarbij waren Hendrik Rooij-
mans en andere leden van De Eendracht eveneens aanwezig.

Na de inleiding van kapelaan Poell vroeg Hendrik Rooijmans het
woord.P" Het duurde even voordat hij mocht spreken, maar nadat her-
haalde malen door verschillende personen verzocht was om hem ook te
laten spreken, werd het hem eindelijk toegestaan. Rooijmans stelde aan
Poell de vraag: ''Wat te doen als de Kamer v. Arbeid uitspraak heeft
gedaan ten gunste der werklieden en de patroons blijven weigeren om
iets toe te geven?" Daarop antwoordde de kapelaan: "Dan zullen zulke
patroons aan de publieke meening worden prijs gegeven." Maar kapelaan
Poell geloofde niet, dat de patroons hier zoo onbillijk zouden zijn. Hij gaf
toe dat er in dat geval echter weinig aan te doen zou zijn: "met onwillige
honden is het slecht hazen vangen".

Rooijmans gaf als zijn mening "... dat een Kamer van Arbeid zonder
flinke arbeidersvereenigingen een ending is". Veelwerkgevers voelden zich
oppermachtig en zouden zich weirug aantrekken van een uitspraak van
de Kamer van Arbeid. Daarom adviseerde hij: "De arbeiders moeten zor-
gen flink vereenigd te zijn met een goedgevulde weerstandskas, om zoo-
doende de uitspraak van een K.v.A, wat meer kracht te doen bezitten."
Hij yond bovendien dat de contributie van de leden niet moest worden
verteerd "zooals dat in de vakvereenigingen van den R.K Volksbond ge-
beurt".66

De leiding van de vergadering werd hierop zo boos, dat. ze hem teIkens
in de rede vie!. Hem werd het verder spreken onmogelijk gemaakt "door
in haast de vergadering te sluiten, zonder rnij de gelegenheid te geven
om nog iets te zeggen".

Over de houding van de geestelijk adviseur van de kathoLieke sigaren-
makers merkte Rooijmans later op: "dat de Eerw. heer Poell heel goed
voelde, waar ik heen wilde, maar dat hij geen lust scheen te hebben om
daarop in te garul".67

64) Meierijsche Courant, 9 september 1899, en Eindhooen Vooruit, maart 1900.
65) Rooijmans, aw., 17 -21.
66) Idem.

67) Idem. Thelen, a.w., 86, heeft een andere visie op deze vergadering en de ontwijkende rol van
kapelaan Lambert Poell. Weliswaar erkent hij de juistheid van Rooijmans' visie op de zwakheid
van de Kamer van Arbeid, maar Poells houding tegenover Rooijmans wordt door de auteur
verdedigd: "Poell was zieh wei van de beperktheden bewust, maar wilde het initiatief niet al bij
voorbaat doen strand en. n
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Later kwarn in de Eindhovense pers een nogal eenzijdig verslag van
deze gebeurtenissen.v" Een ingezonden reaktie van Hooijrnans werd wel-
iswaar in de Peel- en Kempenbode opgenomen, maar van een uitvoerig
en volgens hem rnisleidend kommentaar voorzien. Gesteld werd dat de
vergadering al gesloten was, toen Hooijmans zijn vragen stelde en in debat
wilde gaan. Een tweede reaktie van Hooijmans waarin hij schreef over
het al dan niet geoorloofd zijn van werkstakingen en waarbij hij zich voor
zijn visie baseerde op uitspraken van Ariens, kardinaal Manning en paus
Leo XIII, werd geweigerd. Op de mening van de Peel- en Kempenbode
dat Hooijmans zichzelf veel geleerdheid zou toekennen, schreef hij zich
zeer wei bewust te zijn van zijn "zwakke gcleerdheid" en dat hij "niets
dan wat gebrekkig lager onderwijs" genoten had. Hij stelde vervolgens:

"Oat de heer PoetI wei honderd maal meer studie's heeft genoten
dan ik, dat weten we zeer goed, maar des te meer kwam het ons
verwonderlijk voor, dat men ons op die bewuste vergadering telkens
in de rede viel en geen gelegenheid wilde geven, om ons gevoelen
kenbaar te rnaken. Men had daar zoo mooi de gelegenheid gehad
om ons eens voor goed af te straffen. ,,69

Waren het lit de weg gaan van de diskussie door kapelaan PoelJ en het
overhaast sluiten van bovengenoernde vergadering van hogerhand opge-
legd? En het niet dan wei verrninkt opnemen van stukken van Hooijmans
in de plaatselijke (katholieke) kranten?

Kapelaan Poell had enkele weken later sarnen met de Bossche kapelaan
A. van Erp op 9 november een onderhoud met bisschop W van de Yen
in 's-Hertogenbosch. De beide priesters luidden de alarmklok over de
toenemende aktiviteiten van de socialistische sigarenmakersbond NISTB
en kregen, zoals eerder opgemerkt, van de bisschop het advies overal
katholieke verenigingen van sigarenmakers op te richten, zodat zij van
het socialisme gevrijwaard zouden blijven.70

Op 10 december 1899 hield De Eendracht zelf een bijeenkomst over
het fenomeen Kamer van Arbeid en over het verloop van de vergadering
van de RK Tabaksbewerkersbond. Alles wat gebeurd was, passeerde nog-
maals uitvoerig de revue. Deze bijeenkomst in de zaal van Apollo's Lust
zou echter vooral f1ink wat commotie veroorzaken door het eerder ver-
melde optreden van de socialist H. Eichelsheim.

Naast de tegenstand die Hendrik Hooijmans en De Eendracht bijna
allerwegen ondervonden, konden zij ook rekenen op de sympathie van

68) Peel- en Kempenbode, 4 oktober 1899, en Meierijsche Courant, 4 oktober 1899.
69) Rooijmans, a.w., 17-21. Vgl. Peel- ell Kempenbode. 7 en 14 oktober 1899.
70) Thelen, a.u., 87 -88.
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veel sigarenmakers en van een aantal leden van Eindhoven Vooruit, en
met name van Eduard Hedele. De laatste hield op zondag 13 april een
toespraak op een vergadering van De Eendracht onder de titel: '\Vie moe-
ten de werklieden op Vrijdag 18 Mei kiezen?'71 Op die dag vonden de
verkiezingen plaats voor de samenstelling van de Eindhovense Kamer van
Arbeid. 49 werkgevers en 1074 werknemers (786 mannen en 288 vrou-
wen) in de tabaksnijverheid van de gemeenten Eindhoven, Stratum,
Woensel, Strijp en Gestel konden hun stem uitbrengen. "De door aile
durvers heminde, eerlijke Rooijmans"n verkreeg bij die verkiezingen het
hoogste aantal stemmen (504). IIij werd, samen met vier anderen namens
de werknemers, in mei 1900 in de Kamer van Arbeid gekozen73

d. De opkomende arbeidersbeuieging te Eindhoven

Temidden van de nog steeds niet verstomde diskussies over de verhuring
van de zaal van Apollo's Lust aan De Eendracht was begin maart 1900
een boekje van de hand van Hendrik Rooijmans verschenen: De opko-
mende arbeidersbeweging te Eindhoven 7'1.

Waarschijnlijk werd de brochure mede uitgebracht met het oog op de
verkiezingen voor de Kamer van Arbeid op 18 mei van dat jaar. Het
werkje was voor zes cent te koop op het adres van Rooijmans in Stratum
en bij een zekere Van Rooij in Woensel.

Na enkele leuzen als 'De arbeider is zijn loon waard!' en 'Elke verbe-
tering van den toestand des werkmans, moet van den werkman zelf uit-
gaan' volgde de oproep 'Arbeiders vereenigt U!' In het voorwoord schetste
de auteur de ontstaansredenen van zijn werkje: het doel van de Werklie-
denvereeniging De Eendracht duidelijk te rnaken. Na het verschil uiteen
te hebben gezet tussen de Eindhovense R.K Volksbond en "echte" werk-
liedenverenigingen als De Eendracht, schetste Rooijmans het ontstaan van
laatstgenoemde vereniging en haar manier van werken. Verder werd er
geschreven over de plannen om een verbruikscoi:iperatie op te richten.
Hij schreef:

"Mede-arheiders vereenigt u! Volbrengt goed uwe plichten! Maakt
geen misbruik van sterken drank! Tracht voor alles goed werkman

71) De vergadering werd aangekondigd in Eindhoven Vooruit van zaterdag 12 mei 1900.
72) Van der Waerden, De opkomende arbeiders-beweging in Eindhoven, in De Nieuioe Tijd.
Sociaaldemokrausch. Maandschrift, 4 (1899-1900), 758.
73) Meierijsche Courant, 19 mei 1900.
7'1) De brochure heeft een A-5 formaal en ornvat 24 dichtbedrukt.e pagina's. Het werkje was
gedrukt in het Groningse Winschoten (1) bij de firma B.M. Zuikerberg.
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te zijn en tevens de patroons aan te toonen dat het tegenwoordige
loon te laag is. Als we al deze zaken goed volbrengen, dan twijfel ik
er niet aan, of de goedgezinde patroons zullen u zeker een rnooi loon
niet onthouden."

Goede en slechte werkgevers kwarnen aan de orde en Rooijrnans was van
mening dat - als de arbeiders zich maar verenigden - "onwillige patroons
ook nog tot betere gedachten zijn te brengen ..." De noodzaak van loons-
verhoging werd uitvoerig aangetoond met behulp van inkornsten en bud-
getten van arbeidersgezinnen. Hij berekende dat het noodzakelijk mini-
muminkomen tien gulden moest bedragen. De realiteit echter was, dat
de meeste arbeiders slechts vijfeneenhalf tot zeven gulden per week ver-
dienden. Hij betreurde het in dit verband dat er door arbeiders geld aan
drank besteed werd. Het maakte hun ellende aIleen maar groter. Toch
merkte hij ook op:

"... dat er voor een werkman dikwijls redenen bestaan om wat af-
leiding te zoeken, b.v. een slechte en ongezellige woning; a1tijd het
gezeur van moeder de vrouw, dat ze niet kan rondkomen en dan
nog - en dat is wei het ergste.- dat velen onvoldoende worden ge-
voed, daardoor is men altijd flauw en zoekt naar iets dat prikkelt."

Hij wilde daarmee "het kroegloopen" niet verdedigen. Integendeel. De
Eendracht zou daar steeds tegen protesteren.

Ook over 'De plicht van ouders tegenover hunne kinderen' werd ge-
schreven en over 'De onverschilligheid der arbeiders'. Rooijrnans brak een
lans voor de arbeidersorganisatie en vergeleek de strijd van de arb eiders
met die van de Boeren in de Zuidafrikaanse Boerenoorlog: "Wat zou men
zeggen als men hoorde dat er Transvalers werden gevonden, die zich
stilletjes uit den oorlog terug trokken, en hun makkers er voor laten
staan?"

Op de bladzijden veertien, vijftien en zestien ging het over de politiek.
Heel beknopt werd de staatsinrichting van Nederland uitgelegd, waarbij
vooral het kiesrecht tel' sprake kwam en de wijze waarop men het kon
verkrijgen. Er moesten Kamerleden en gemeenteraadsleden kornen die
voor de belangen van de arbeiders zouden opkomen.

Vervolgens ging hij uitvoerig in op de houding van de plaatselijke pel's
tegenover De Eendracht. De Meierijsche Courant was duidelijk tegen. De
Peel- en Kempenbode was aanvankelijk voor De Eendracht, maar "de heel'
Kuijpers moest dus anders schrijven a1s hij dacht" en zocht een andere
baan. De nieuwe redakteur, een oud-schoolmeester, was fel tegen De Een-
dracht. Dat laatste werd uitvoerig uit de doeken gedaan aan de hand van
feiten en berichtgeving over de bijeenkomst van het Tabaksbewerkersgilde
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van de R.K VoLksbond op 1 oktober 1899, waarbij ook Rooijmans zelf
aanwezig was. Hele stukken uit verslagen en ingezonden brieven werden
daarvoor geciteerd.

Hierna werd de nieuwe Ongevallenwet, die kort tevoren door de Tweede
Kamer was aangenomen, uitvoerig besproken. Daarbij wees hij er fijntjes
op dat er slechts veertien tegenstemmers waren in de Tweede Kamer en
dat zich onder die weinige tegenstanders ook de Eindhovense districtsaf-
gevaardigde beyond. Rooijmans vroeg de lezers dat voor de volgende ver-
kiezingen goed te onthouden.

De laatste pagina's van Rooijmans' brochure gingen over de keuze:
"R.K Volksbond of De Eendracht?" Veel arbeiders zouden van het lid-
maatschap van De Eendracht weerhouden worden doordat gezegd werd
dat deze vereniging tegen de godsdienst zou zijn. Daarom werd de aan-
dacht gevestigd op de grondslag van De Eendracht, die door de "chris-
telijke beginselen" gevormd werd, zoals bleek uit artikel twee van de
statuten. Diverse aanhalingen uit de pauselijke encycliek Herum Nooarum;
van bisschop Von Ketteler, van kardinaal Manning en van graaf Albert de
Mun werden opgevoerd als rechtvaardiging voor het bestaan van De Een-
dracht. Hartstochtelijk was de oproep:

"Vereenigt U! Vereenigt U, om met gemeenschappelijken kracht uwe
rechten te doen gelden! Sluit u aan bij eene vereeniging en blijft niet
als zwakkeling aileen staan! Kiest partij tusschen de twee vereen-
igingen, de een is eene vereeniging voor arbeiders, de andere een
van arbeiders. Aan U de keuze: R.K volksbond of De Eendracht?"

In het slotwoord excuseerde Rooijmans zich voor zijn eenvoudige stijl en
eventuele fouten. Hij beloofde op slinkse aanvallen, verdachtmakingen en
laster niet meer te zullen reageren. Het boekje eindigde met de woorden:

"Daarom moet ieder arb eider (...) zich aansluiteo bij De Eendracht,
om zoodoende den toestand te verbeteren voor zich zelven, voor zijne
vrouw en tevens voor zijne kinderen. ,,75

§ 3. Reakties op Rooijmans' boekje

a. Eindhoven Vooruit en de Meierijsche Courant

Rooijmans' boekje kreeg in Eindhoven Vool"lliteen zeer uitvoerige en
positieve bespreking. Het was een "heel merkwaardig boekje", dat ieder-

75) Rooijmans, u.w., 22-24. Een origineel exemplaar van het boekje bevindt zich in het IISC.
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een, arbeiders en werkgevers, diende te lezen. Het boekje was opmerkelijk
omdat voor het eerst "in Eindhoven een werkman de pen opneemt, om
te pleiten voor wat hem recht dunkt". Rooijmans' bescheidenheid werd
genoemd en men schreef dat bij met deze brochure zijn taak "hoogst
verdienstelijk vervuld" had. Over zijn stijl werd opgemerkt: "Hij zegt
eenvoudig, duidelijk (...), eenigszins op eigenaardigen volkstoon, wat hij
te zeggen heeft, zoodat hij nooit vervelend is. C ... ) Zijn zijn zinswendin-
gen wat stroef, pit ontberen zij niet."

In de bespreking volgde men de inhoud van het boekje en werden hele
stukken geciteerd.76 De recensent was het overduidelijk met Hendrik
Rooijmans eens. Mogelijk was deze beschrijving van de hand van iemand
die zelf bij de totstandkoming van het boekje betrokken was. Immers,
met de kennelijke bedoeling enigszins afstand te houden tot De Eendracht,
voorzag de redaktie van Eindhoven Fooruit de bespreking van een voet-
noot: "Onpartijdigheidshalve behoort men hierbij na te lezen het inge-
zonden stuk van den WelEerwaarden Heer Poell in de Meierijsche Courant
van 3 maart ll., 4e blad." Dat was een heel ander soort reaktie.

PoeLlschreef een open brief aan H. Rooijmans in de Meierijsche Courant.
Daarin began hij met te stellen dat hij "geen slinkschen aanval, zelfs niet
het begin tot een debat" wilde. Hij wilde slechts een ander licht laten
vallen op de Eindhovense R.K Volksbond dan Rooijmans in zijn brochure
had gedaan. De kapelaan stelde dat de Eindhovense Volksbond voor wat
betreft zijn opzet en werkwijze niet anders was dan andere volksbonden
en werkliedenverenigingen. Het bericht dat in juni 1899 over de Eind-
hovense Volksbond in het Utrechtse blad De Katholieke Werkman was
gepubliceerd en gebaseerd was op inforrnatie, afkomstig van Rooijmans,
zou onvolledig geweest zijn. Poell noemde enkele triviale punten en ver-
wees naar de bisschoppelijke "aanstellingsbrieven van de geestelijke ad-
viseurs". Hij schreef dat hij deze onvolkomenheden in de berichtgeving
van De Katholieke Werkman ook aan de redaktie van dat blad had door-
gegeven. Hij eindigde met de vermelding dat de redaktie van dat blad
zijn mening inmiddels zou delen. Dat zij dat echter niet meer vermeldde
"zal zijn, omdat het niet meer te pas kwam". Hij hoopte de lezers ook
op dat punt te hebben overtuigd.

Poell had aan de redaktie van De Katholieke Werkman dus laten weten
dat de Eindhovense Volksbond - in tegenstelling tot wat Rooijmans in
zijn brochure had geschreven - wei werkte volgens Rerum Nooaruml '

76) Eindhooen Vooruit; rnaart 1900. De bespreking van bijna twee volle pagina's besloeg vrijwel
de helft van het blad! Waarschijnlijk was deze recensie van de hand van Matheus van de Ven.
17) Thelen, a.w., 76, onderschrijft de conclusie van kapelaan Poell, als zou de Eindhovense
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Opgemerkt dient te worden dat zijn bewijsvoering weI flinterdun was.
Mogelijk was dar dan ook de reden waarom De Katholieke Werkman -
ook na Poells 'correctie' - de eerdere berichtgeving over de Eindhovense
Volksbond niet had gerectificeerd. Voor het oog van het Eindhovense kerk-
volk echter was nu alles in orde. De katholieke lezer van de Meierijsche
Courant wist nu dat de Eindhovense Volksbond wei deugde en dat aan
de woorden van Hendrik Rooijmans in dezen geen geloof moest worden
gehecht.

Na het stuk van Poell verschenen op 10 maart 1900 nog twee inge-
zonden stukken in de Meierijsche Courant. Het eerste was van een zekere
kapelaan Joh. Brekelmans78 Deze publiceerde onder de titel 'Katholicisme
en Socialisme' een hele reeks citaten, waaruit de onverenigbaarheid van
beide moest blijken.

Eduard Redele was de ander. Hij nam het op VOOT De Eendracht en
schreef: 79

"De Eendracht (...), door de Geestelijkheid en de meerderheid der
Katholieken alhier bestreden, is met hen op voet van oorlog. Toch
ben ik overtuigd dat haar streven en werken goed is en noodzakelijk
en door en door Christelijk en dat dit op den duur zonneklaar blijken
zal."

Hij citeerde Rooijmans die geschreven had dat in de vergaderingen van
De Eendracht gedurende de twee jaar dat zij nu bestond nog nooit een
woord gesproken was dat ill strijd zou kunnen zijn met de geloofs- en
zedeleer. Hij constateerde: "Zij die allerlei slechts weten van deze verga-
deringen, zijn er zelf nooit geweest (...). Dat zegt meer dan 't langste
ingezonden stuk. ,,80

Blijkbaar was Eduard Hedele het sturen van allerlei brieven naar de
krant moe geworden. Hij liet de bestrijding van zijn per soon onheant-
woord en concludeerde, de woorden van Van Wijnbergen aanhalend, "dat
aile polemiek uit den dwaze en den booze is". Mgezien van een stuk van
eerder genoemde A. van den Dries tegen Eduard Hedele, werd er tot
december 1900 niets meer over De Eendracht geschreven. De nieuwe
taktiek van het doodzwijgen was begonnen.

Volksbond ruet in negatieve zin afwijken van Volksbonden elders in het land. Poells houding in
dezen wordt door hem gebillijkt: 'Waar hier openlijk de katholieke organisatie door haar tegenstan-
ders in een negatief daglicht werd gesteld, sloten zich de gelederen"
78) Thelen, a.ui., 258, vermeldt hem als kapelaan te Lierop in 1903.
79) Meierijsche Courant, 10 maart 1900.
80) A van den Dries kwam nog een keer terug op Redele en het socialisme, door middel van een
ingezondell stuk in de Meierijsche Courant van 17 maart 1900.
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Afsluitend kan men zich nog afvragen of kapelaan Lambert Poell, door
zijn open brief in de Meierijsche Courant van 3 maart, niet bewust bezig
was geweest om de integriteit van Hendrik Rooijmans en zijn Eendracht
aan te tasten. Was zijn impliciete aanval op de geloofwaardigheid van
Hendrik Rooijmans terecht?

Een bron van onverdacht katholieke zijde gunt ons een blik op de wer-
kelijke feiten en de zorgvuldig binnenskamers gehouden positieve mening
die men in katholieke kring eigenlijk had over Hendrik Rooijmans. Daar-
voor moeten we terug naar 1899.

b. De Sociaaldemokraat en De Katholieke Werkman

Sinds 1896 verscheen De Sociaaldemokraat, het driemaal per week ver-
schijnende blad van de landelijke SDAP Twee jaar later stonden hierin
ook regelmatig artikelen over Eindhoven. Vooral in 1899 waren de sociaJe
verhoudingen in deze plaats in het nieuws."

De bedoelde stukken waren ingezonden door de socialistische onder-
wijzer Matheus van de Yen, die sinds 1897 een abonnement had op dit
blad en tevens optrad als correspondent.Y

In Woensel en Eindhoven waren er in 1900 nog slechts een tiental
abonnees op deze krant. Daaronder waren, behalve Matheus van de Yen,
ook nog: Johanna van del' Willigen, echtgenote van Gerard Philips, de
cafehouder H. Habraken die steeds vergaderruimte had voor de leden
van De Eendracht, en de joodse fabrikant Andre Herzberger83

In juni 1899 ontstond er een felle diskussie tussen De Sociaaldemokraat
en De Katholieke Werkman; het weekblad van de Bond voor RK Werk-
liedenvereenigingen in het aartsbisdom Utrecht, onder redaktie van Alfons
Ariens" De Sociaaldemokraat had in mei in een sarcastisch artikel over
de Eindhovense Leo-vereeniging opgemerkt dat de sociale kwestie aldaar
binnenkort weI opgelost zou zijn85 Die vereniging had namelijk hesloten
een gebouw te gaan oprichten, waar de R.K Volksbond zou kunnen ver-

81) De Sociaaldemokraai, 26 januari, 9 februari, 11 maart, 1 mei en 27 mei 1899.
82) USC, Archief SOAP, USC, Archief SDAP, Periodieken, De Sociaal-Democraat (1896), inv.nr,
2729-2730, Abonneeboek 1898-1900. Bij de naam van M.H. van de Ven stond vermeld: "Cratis,
voor korrespondentie." Over M.H. V8Jl de Ven zie: hoofdstuk N, par. 2.
83) Andere abonnees V8Jl De Socia.a.ldemokraat waren: mejuffrouw P. Tilanus (NH), dochter van
de Eindhovense predikant, de kantoorbediende C.H. Vekemans (RK), de joodse koopman Louis
de Jongh, de belastingambtenaar J.J. Bekaar (NH), de sigarenmaker David Denkers (RK) en een
zekere Jacq. Kalkar.
8'1) Zie hiervoor ook: Verheijen, a.w., 163-169.
85) De Sociaaldemokraat, 27 mei 1899, 'De sociale kwestie'.
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gaderen. Het socialistische blad was echter van mening dat er daar dan
aileen pantomime zou worden opgevoerd, immers het spreken was de
leden van de R.K Volksbond "...op straffe van ontslag verboden". Opge-
merkt werd: "De bestuursleden van de Leo-Ver. zullen daar eens in de
maand den volke zeggen, hoe mijnheer pastoor wil, dat er zal geleefd
worden". De auteur stelde dat men moest zwijgen en dat men moest
stemmen "zooals de groote heeren", anders werd men ontslagen. Hij vroeg
wanneer Eindhoven met zijn zes- tot achtduizend arbeiders eens een flin-
ke gezonde organisatie van arbeiders kreeg, "die niet berust op stomme
lijdzaamheid van arbeiders, gedrukt door aan de kerk verkochte en ver-
knochte en met haar heulende baasspelers? ,,86

Enkele dagen later reageerde De Katholieke Werkman hierop met de
opmerking dat de katholieke Kerk niet op deze wijze de sociale kwestie
wilde oplossen en het blad nam de Eindhovense katholieke voormannen
en geestelijken in besoherrning.V

Daarop publiceerde De Sociaaldemokraat een reeks van klachten over
de R.K Volksbond, over de katholieke leiders en over de geestelijkheid
aldaar.88 Gesuggereerd werd dat de katholieke elite in Eindhoven slechts
een stelregel kende: "Wij hebben het geld, wij zijn dus de baas!" Een
aantal retorische vragen werd gesteld: "Is het toekomstig raadslid H. van
K geen tyran? ,,89 "Is de Deken niet iemand, die gelijk moet hebben, en
daarom voortdurend overhoop ligt met de parers?" En: "Moesten de lui
niet op de lijst tegen de leerplicht teekenen, omdat J.B. dat wilde?"9o
Evenals: "Werd er te Eindhoven niet pas een degelijk onderwijzer door
de brave roomschen ontslagen omdat die jongeman niet naar Heerooms
pijpen wilde dansen? ,,91Ook werd in het artikel gesteld dat de "groote
lui" kandidaten voor de verkiezingen in Eindhoven uitzochten en vervol-
gens aan de leden van de Leo-vereeniging en de R.K Volksbond voor-
schreven op hen te stemmen. Gesteld werd dat Van den Dries, de secre-
taris van de Leo-vereeniging, zijn apotheek aIleen draaiende kon houden

86) Idem.
87) De Katholieke Werkman, 9 juni 1899, 'Van de overzij'.
88) De Sociaaldemokraat, 16 juni 1899, 'Uit Eindhoven'.
89) Verheijen, a.ui., 168, suggereert dat H.v.K. wellicht de vader van het Tweede-Kamerlid Henri
van Kol zou zijn. Oat is niet het geval. Deze had de initialen CA.H. (van KoI). Hier wordt
waarschijnlijk de rijke wijnbandelaar H. van Kol bedoeld.
90) Bedoeld is waarschijnlijk wijnhandelaar J.F. Boecx, voorzitter van de R.K Kiesvereeniging en
gemeenteraadslid van Eindhoven.
91) De correspondent schreef hier dus over zichzelf. In tegenstelling tot wat Verheijen, a.w., 168,
veronderstelt, was Van de Ven geen Amsterdammer, maar geboren in Acht, gemeente Woense!. Na
zijn ontslag als onderwijzer in Eindhoven zou hij in september verhuizen naar Amsterdam. Zie
hoofdstuk N, par. 2.
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dankzij de steun van diezelfde hoge katholieke heren. In tegensteUing tot
wat De Katholieke Werkman steIde, bestempelde het socialistische blad
kapelaan E.F Branton, de nieuwe geesteIijk adviseur van de RK Volks-
bond, als onbekwaam op het gebied van de arbeidersbeweging. Het daag-
de de katholieke leiders Ariens of Schaepman uit zelf de aangedragen
gegevens ter plaatse te komen verifieren. Dan zou men wei tot zodanige
inzichten komen over de Leo-vereeniging, RK Volksbond en hun voor-
mannen, dat men er wei voor zou waken "...nog ooit de partij op te
nemen voor deze Brabantsche tyrannen waarvan Eindhoven welhaast de
hoofdzetel is".92

Blijkbaar was gesuggereerd aan De Katholieke Werkman om over een
en ander maar eens kontakt op te nemen met Hendrik Rooijmans. Een
van de redakteuren van dat blad, de Utrechtse kapelaan dr. M.J. Schra-
der, wilde kennelijk op die suggestie ingaan, maar wilde zich van Rooij-
mans' betrouwbaarheid eerst nog vergewissen. Daarom schreef hij een
brief aan de baron Van Wijnbergen, voorzitter van de Eindhovense Leo-
vereeniging.93 Deze reageerde op 16 juni daaraanvolgend aan Schrader,
en zijn openhartige brief gunt ons een duidelijke blik op de visie van deze
katholieke voorman op Hendrik Rooijmans.

c. Een kijkje achter de katholieke schermen

Baron Van Wijnbergen was in de eerste weken van juni 1899 in Den
Bosch, in zijn hoedanigheid als schoolopziener en lid van de examencom-
missie van het Lager Onderwijs. In zijn brief van 16 juni 1899 aan ka-
pelaan Schrader vermeIdde hij dat het in Eindhoven "werkelijk treung"
was met de sociale toestand. Hij erkende " ... onder ons gezegd: Wat de
Sociaal Democraat van den Volksbond schreef, daar is wei iets van
waar".94 De baron berichtte in zijn sociale aktiviteiten voorzichtig te moe-
ten opereren, daar hij de (conservatieve) geestelijkheid weliswaar momen-
teel achter zich had, maar dat deze zich niet tegen hem moest keren,
want "dan was het voor een heelen tijd gedaan en kan het socialisme

9"2) De Sociaaldemokrcuu; 15 juni 1899, 'Ui. Eindhoven'. Dit artikel leidde tot een reaktie in De
Katholieke Werkman van 23 juni 1899, 'Van de Ovcrzij. O! die Katholieke Kerk'. Daarop kwamen
nieuwe reakties in De Sociaaldemokraat van 27 juni 1899, 'Naar Links en Reclus. Uit de 'Katholieke
Werkman' en de Eindhovensche poLitiek', en 20 juli 1899, 'Naar Links en Rechts. Aan de Katholieke
Werkman·.
93) Een en ander volgens Thelen, a.w.. 75-76.
9-1) KDC,Archief Ariens, inv.nr. 1830, brief vall mr. A. baron van Wijllbergen te Eindhoven aan
dr. MJ. Schrader te Utrecht, 16 juni 1899.
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zich rustig ontwikkelen". Ook over Hendrik Rooijmans schreef hij aan
Schrader heel interessante zaken:

"Hij is een f1inke, oppassende werkman, gebruikt nooit sterken
drank.Hij heeft zich met een 25-tal werklieden van den Volksbond
afgescheiden, op grond, dat de werkman daar nooit vrij het woord
Inag voeren."

Van Wijnbergen schreef eind 1898 of begin 1899 een langdurig gesprek
met Hendrik Rooijmans gehad te hebben. Daarin had hij erkend dat
Rooijmans' grieven over de onmondigheid van de arbeiders in de R.K
Volksbond "niet geheel ongegrond" waren. Maar Rooijmans had er ver-
keerd aan gedaan zich tegen de R.K Volksbond te verzetten. Hij had zich
met Van Wijnbergen of met een ander invloedrijk persoon in verbinding
moeten stellen: "Ik zoude gaarne met hem naar den Bisschop gegaan
zijn." Van Wijnbergen schreef Hendrik Rooijmans te hebben aangeraden:

"Houd U kahn; Zorg, dat gij niet vijandig komt te staan tegenover
den Volksbond, opdat, wanneer er verandering in den Volksbond
komt - en die zal er komen - gij weer gemakkelijk kunt toetreden."

Tegenover de Utrechtse kapelaan Schrader bekende Van Wijnbergen ten-
slotte nog:

"Rooijmans en de zijnen moeten wij dus thans niet grieven. Hunne
dwaling is ene dwaling maar toch ene zeer verk1aarbare, en deels
verschoonbare dwaling. Zij behoren dus tot die menschen, die men
aan het Iijntje behoort te houden, teneinde ze te gelegener tijd naar
zich toe te kunnen halen."

Overigens merkte hij over de eventuele opname van een artikel van Rooij-
mans over de situatie in Eindhoven in De Katholieke Werkman nog op:
"dat acht ik dus niet gevaarlijk indien de inhoud goed is".

Van Wijnbergen was dus erg positief over Hendrik Rooijmans. Hij deelde
binnenskamers diens kritiek op de R.K Volksbond en was het eigenlijk
ook eens met de kritiek van De Sociaaldemokraat op de vooraanstaande
katholieken van Eindhoven. Tevens hoopte hij de Volksbond te veranderen
en te zijner tijd ook Hendrik Rooijmans en zijn metgezellen van De Een-
dracht weer in die bond terug te krijgen.95

Ongetwijfeld was kapelaan Lambert Poell nagenoeg dezelfde mening
toegedaan, maar ook deze zorgde er angstval1ig voor die positieve ge-
dachten over Rooijmans c.s. binnenskamers te houden.

Oat had Hendrik Rooijmans dus niet gedaan met zijn opvattingen over
de Kamer van Arbeid en over de R.K Volksbond. Door zijn optreden in

95) Deze taktiek van Van Wijnbergen verklaart ook waarom Rooijmans in mei 1899 een motie over
gedwongen winkelnering in de vergadering van de Leo-vereeniging kon indienen.
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Apollo's Lust op 1 oktober 1899, waarbij hij Poell tevergeefs tot een debat
uitdaagde over het wezen van de Kamer van Arbeid en de noodzaak van
stakingskassen voor de arbeidersbeweging, kwam hij tegenover de sociale
kapelaan te staan. En door publikatie van een en ander in zijn brochure
De opkomende arbeidersbeweging, waarin dit incident gememoreerd werd,
was Poell blijkbaar geraakt. Toen daarin ook nog de onmondigheid van
de katholieke arbeiders in de R.K Volksbond gelaakt werd en bij deze
katholieke organisatie essentiele vraagtekens gezet werden, zag Lambert
Poell zich genoodzaakt op 3 maart 1900 zijn visie op een en ander te
geven in de Meierijsche Courant. Dat hij daarmee de waarheid geweld
aandeed, de R.K Volksbond aanzienlijk beter voorstelde dan deze in we-
zen was en daarmee tegelijkertijd de oprechtheid en geloofwaardigheid
van Hendrik Rooijmans bewust in twijfel trok, dient hier vastgesteld te
worden.l"

Vanaf maart 1900 werd er over De Eendracht in de Meierijsche Courant
noch in de Peel- en Kempenbode ook maar iets meer vermeld. Datzelfde
lot was ook Hendrik Rooijmans' brochure beschoren. De plaatselijke ka-
tholieke pers zweeg hierover voortaan in aIle talen.

d. De SDAP en het Eindhovens socialisme

Naar aanleiding van de brochure van Rooijmans besprak de oud-Eind-
hovenaar en socialist Theo van der Waerden97 in april-rnei 1900 de Werk-
liedenvereeniging De Eendracht in De Nieuwe Tijd. Sociaaldemokratisch
Maandschrift.98 Dat gebeurde enkele maanden nadat Hendrik Spiekman
in zijn artikel 'lets over den toestand der arbeiders in het Zuiden' III

hetzelfde blad ook al aandacht aan Eindhoven had gesohonken.P"

96) Thelen, a.w., 76, keurt Poells houding goed onder verwijzing naar het hogere doel dat hiermee
gediend zou zijn. Hij vermeldt nog dat De Katholieke Werkmari het stuk van Rooijmans aan Poell
ter inzage had opgestuurd, dat het stuk volgens Poell onvolledig zou zijn, maar dat diens reaktie
te laat kwam: het redaktionele stuk dat vernietigend was voor de Eindhovense Volksbond, was al
ter perse.
97) Theo van der Waerden werd geboren op 21 september 1876 te Eindhoven. Zijn vader was
smid en koopman, behoorde tot de welgestelde Eindhovenaren en was lid van Eindhoven Vooruit.
Na de HBS in Helmond en Tilburg voltooid te hebben, startte hij in Delft zijn ingenieursstudie. In
1897 werd door Delftse studenten, onder wie Van der Waerden, aldaar een SDAP-afdeling
opgericht. Na zijn studie was hij een aantal jaren leraar. In 1911 promoveerde hij op een proefschrift
Geschooldheid en techniek, Bij de invoering van het algemeen kiesrecht werd hij voor de SOAP in
de Tweede Kamer gekozen. Vliegen, Die onze kracht. ontwaken deed, dl. II, 316-319.
98) Van der Waerden, De opkomende Arbeidersbeweging in Eindhoven, t.a.p., 757-762.
99) Spiekman, a.w., 513-531.
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Van der Waerden signaleerde in zijn vroegere woonplaats aan de ene
kant een "bekrompen star klerikalisme" en aan de andere kant "het koude
cynisme, waarmede de Brabantsche arbeiders worden uitgezogen en ge-
knecht (dat) zelfs den meest onvervalschten Hollandschen kapitalist zou
verbazen en vaak doen gruwen". Tegen beide elementen ontstonden or-
ganisaties als Eindhoven Vooruit en De Eendracht. De laatste yond hij
"voor het achterlijke Zuiden van minstens zoveel gewicht als de kath.
democratische organisatie (richting Daens) te Enschede is voor Twen-
te"WO Hij noemde het ontstaan van De Eendracht "een frissche bewe-
ging" en hij constatecrde "dat hier een ontvankelijk terrein gaat komen
voor Socialistische arbeiding". De Eendracht hield verschillen in gods-
dienstige overtuiging streng buiten haar vergaderingen, aldus Van der
Waerden. En hij besloot met een antwoord op de door hem zelf opge-
worpen vraag "Is het geloof aan een persoonlijke God een hinderpaal voor
ontwikkeling eener deugdelijke arbeidersbeweging?" Hij stelde impliciet
dat het geloof hierbij buiten beschouwing gelaten kon worden; doel van
de arbeidersbeweging moest immers een beter menswaardig bestaan
zijn.101

Op 8 juni schreef Eduard Redele een reaktie op het artikel van Van der
Waerden. Hij stelde daarin over de Brabantse fabrikanten: "Het gemid-
delde der patroons is niet slechter en niet onbarmhartiger dan waar in
Holland ook." Vervolgens was hij van mening dat voor het bereiken van
een goede arbeidersvereniging en een menswaardiger bestaan in Noord-
Brabant het socialisme zich zou moeten beperken tot de kwesties van
productie en verdeling, en af zou moeten zien van de ethisch-filosofische
consequenties die daaraan voor sociaal-democraten verbonden waren. 80-
cialisme als economisch socialisme dus, dat ook door gelovigen aanvaard
kon worden en waarbij ieder aan zijn persoonlijke overtuiging kon vast-
houden.102

Redele's ideeen werden weliswaar opgenomen in De Nieuioe Tijd, maar
door de marxistische redaktiel'" van een noot voorzien: "Hoewel de
schrijver in menig punt, naar onze meening, dwaalt, meenden wij toch
onzen lezers deze polemiek niet te mogen onthouden." Tegelijk wilde de
redaktie dat Van der Waerden nog in hetzelfde nummer een reaktie gaf.

1(0) Over de Katholiek Democratische Partij van Brinkhuis in Enschede, zie: Brom, a.w., dl. I,
503-519.
101) Van der Waerden, De opkomende arbeidersbeweging in Eindhoven, t.a.p., 761-762.
102) Eduard Redele, De Waarheid aangaande Noord-Brabant, in De Nieuwe Tijd. Sociaaldemo-
kratisch Moandschrift; 5 (1900),46-51.
103) De redaktie van De Nieiuoe Tijd bestond op dat moment uit: Henriette Roland Holst, Frank
van der Goes en Herman Gorter. Herman Heijermans zat datjaar met in de redaktie.
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In een 'Kort Antwoord aan E.R.' geloofde Van der Waerden niet dat de
verbreiding van het soeialisme in het Zuiden gehinderd zou worden wan-
neer men, zoals ook hijzelf wilde, vasthield aan niet aIleen het eeonomi-
sehe maar ook het filosofisehe deel. De godsdienst kon voor de arbeiders
buiten beschouwing blijven, het ging immers om de dagelijkse praktijk.
De intelleetueel, en daar rekende hij Eduard Redele toe, kon het socia-
Iisme praktiseh en zonder voorbehoud aanvaarden en diskussieren over
de uiteindelijke ethische eonsequenties. Deze kon eehter ook - wanneer
hij de ethische eonsequenties van het materialisme zo bezwaarlijk vond
- zich van de soeialistische organisatie verwijderen:

" ... in dit laatste geval is dit voor ons geen ernstig verlies, daar wij
vooralsnog in de allereerste plaats mensch en noodig hebben wier
nuchtere aard hen voor alles ertoe leidt verband te houden met en
hun zwaartepunt te zoeken in de doodgewone maar kristal- klare
praktijk. ,,1 04

Daar kon Eduard Hedele het mee doen. Eigenlijk was hij dus een purist
en iemand die "ertoe kwam de wereld te beelden naar zijn abstracte
gedaehte-resultaten". De 23-jarige Delftse student had zijn tien jaar ou-
dere stadgenoot zijn plaats gewezen. Deze kon kiezen: binnen of buiten
de SDAP

In de komende jaren zou Eduard Hedele het ook met andere soeialis-
tisehe theoretici aan de stok krijgen, evenals met zijn katholieke tegen-
standers. Hij bleef zijn ideeen echter ontwikkelen en uitdragen.

Nog was Eduard RedeIe geen lid van de SDAP, maar op 22 oktober
1900 was hij in Amsterdam op een soeialistische bijeenkomst waar de
Belgisehe socialist Emile van der Velde sprak. Hij was daar, zo schreef
hij later, samen met een oud-Eindhovenaar die in zijn studententijd so-
cialist geworden was.105 Was die vriend de oud-Eindhovenaar Theo van
der Waerden?

Aan het einde van dat jaar richtte Eduard Redele, samen met Hendrik
Rooijmans en de onderwijzer Matheus van de Ven, een eigen blad op,
waarin hij zijn ideeen verder zou uitwerken.

10..) Van derWaerden,KortAntwoord aan E.R., us De Nieuioe Tijd. SociaaldemokratischMaand-
schrijt,5 (1900),51-54.
1(5) De Eendracht, 13juli 1901, 'Een herinnering'.
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§ 4. De Leo-vereeniging en Eindhoven Vooruit

a. De visie van de jezulet H. Ermann

Ondertussen zat men in het katholieke kamp in Eindhoven niet stil.
Baron Van Wijnbergen had een geestelijke van de orde der jezuieten naar
Eindhoven gehaald om voor de Leo-vereeniging een redevoering te hou-
den, die - waarschijnlijk onbedoeld - veel stof zou doen opwaaien. Op
zondag 22 april 1900 hield bedoelde priester, H. Ermann uit Katwijk,
zijn lezing, getiteld: 'Het standpunt der Katholieken in de Arbeidersbe-
weging'.

De zaal was overvol.l'" Door de Leo-vereeniging waren uitgenodigd:
het bestuur van de R.K Volksbond, het Tweede-Kamerlid Vincent van
den Heuvel, de paters augustijnen en kapelaan Lambert Poell. Ook was
er een aantal (gewone) leden van de R.K Volksbond aanwezig.

Na de inleiding van baron Van Wijnbergen begon Ermann zijn rede met
het vermelden van zijn uitgangspunten: het gezag van de geestelijkheid
en het bestaan van de staat als een door God gewilde instelling. Rerum
Novarum aanhalend sprak hij over "het knellende juk door weinige schat-
rijken aan de menigte opgelegd". En op de gehoorde stelling dat er al te
veel voor het gewone volk gedaan werd, reageerde Ermann heel concreet:

"Neen. Mijne Heeren, zoolang knapen en meisjes uit honger naar
fabrieken worden gedreven, om daar lang en zwaar te arbeiden,
zoolang er nog werklieden zijn, die buiten hun schuld in ellende
verkeeren, zoolang nog huismoeders in de fabrieken werken, wordt
er niet te veel, maar nog niet genoeg voor den werkman gedaan.,,107

De jezulet kritiseerde de werkgevers die dit alles wei wisten, maar er niet
naar handelden, die tegengingen dat hun arbeiders zich bij werklieden-
verenigingen aansloten. Daarbij had hij het over een "fabrikant die in
zijn fabriek een bordje hing, waarop geschreven stond: 'Wie zich aansluit
bij een werkliedenvereeniging, wordt uit de fabriek ontslagen'''. De jezuiet
kritiseerde de werkgevers "die lachen met Volksbonden, Werkliedenver-
eenigingen, Vereenigingen tegen het drankrnisbruik, enz." Hij uitte ook
kritiek op degenen die tegen de geestelijken zijn die partij kiezen voor de
arbeiders en op hen die willen doen geloven dat "de Paus met de werk-

106) H. Ermann s.j., Het Stand punt der Katholieken in de Arbeidersbeweging. Lezing door den
ZeerEerw. Heer H. Ermann sj. voor de {eden der Leo-vereeniging te Eindhoven, Delft-Eindhoven
1900,1.
107) Ermann, a.ia., 6.
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liedenvereenigmgen bedoeld had congregaties of geestelijke broederschap-
pen".

Het lijdt geen twijfel dat de spreker hier een aantal concrete Eindho-
vense gevallen op het oog had, waarover hij tevoren met Van Wijnbergen
had overlegd.l'"

Na de kritiek sprak hij over de 'katholieke democraat' die de oorzaken
van de ellende opspoorde en bestreed en die zich niet in de eerste plaats
afvroeg: "Hoe kunnen we de sociaal-dernocratie den kop indrukken?"
Mogelijk was dat een verwijzing naar het eerste artikel van de statu ten
van de Eindhovense R.K Volksbond. Katholieke democraten dienden te
werken aan een menswaardig bestaan voor de arbeiders: gezond voedsel,
goede k1eding en een woning voor zichzelf, vrouw en kinderen; onderhoud
ingeval van ziekte, ongeval en ouderdom, en een normale arbeidsdag,
waarbij kinderen en gehuwde vrouwen uit de fabriek weg konden blijven.

Ermann erkende dat de groei van de sociaal-democratie de aanpak van
de sociale kwestie dringender maakte. Tegelijk zette hij zich af tegen de
socialisten die zich in dezen als de alleenzaligmakende partij zagen. Hij
verwierp het idee dat de sociale aktiviteiten van de Kerk slechts zouden
voortkomen uit de behoefte om de glorie en de macht van de Kerk te
behouden.

Opmerkelijk was de opvatting van de jezuiet dat het eigenlijk de voor-
keur zou verdienen dat aile vakgenoten, van welke levensovertuiging ook,
zich zouden verenigen "en onder het eene vaandel van den arbeid voor
hun rechten en vrijheden streden!" Met anarchisten en socialisten was
dat echter niet mogelijk, constateerde hij.

In het volgende deel van zijn lezing besprak Ermann de socialistische
stellingen dat de katholieke arbeidersbeweging geen echte arbeidersbewe-
ging was, dat de katholieke arbeiders de slaven waren van hun geestelijke
adviseurs, dat de katholieke Kerk het volk het liefst dom hield, dat de
Kerk aIleen voor de eigen eer en macht streed en niets deed voor het lot
van de arbeiders.

Ermann was het niet eens met de socialistische stelling dat de Kerk
door de socialisten gedwongen werd zich het lot van de arbeiders aan te
trekken. WeI gaf hij toe dat het socialisme voor de bewustwording van
de sociale problemen gunstig gewerkt heeft. Ook gaf hij toe - zij het met
spijt - "dat vele Katholieken slaperig en vreesachtig zijn, maar daarvan
kan men de Kerk geen verwijt maken". Hij haalde woorden aan van
beroemde Franse katholieke denkers als Chateaubriand en Veuillot en met

108) Van Wijnbergen had de gewoonte een spreker tevoren te instrueren over wat er tenrninste aan
de orde rnoest komen.
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een citaat van de laatste eindigde zijn lezing: "De geboortegrond van de
democratie is het Evangelie en op dien grond van rechtvaardigheid en
vrijheid zal zij zich vestigen. ,,109

Na de "warme toejuichingen" beloofde baron Van Wijnbergen dat zijn
Eindhovense Leo-vereeniging overeenkomstig de ideeen van de spreker
zou (blijven) handelen, anders zou men niet volgens de elgen statu ten
werken en zich bovendien niet houden aan de beloften gedaan aan de
R.K Volksbond. En over de hoofden van de aanwezigen richtte hij zich
tot de leden van die - in zijn ogen wat conservatieve - Volksbond:

"Gij weet thans met welke gevoelens wij bezield zijn jegens U; wij
hebben U bij monde van den Eerw. Spreker van dezen avond ronduit
verklaard, welke onze begrippen, onze denkbeelden zijn. Wij reiken
U de vriendenhand tot onderlingen eendrachtige samenwerklng:
trekt gij de uwe niet terug. ,,110

Baron Van Wijnbergen was blijkbaar de grote man achter de redevoering
van H. Ermann. Wellicht had hij er ook voor gezorgd dat de lezing in
druk werd uitgegeven. In een brief aan J.F Vlekke schreef hij later aan
de uitgever opdracht te hebben gegeven aan Vlekke ook honderd exem-
plaren te sturen."!' In Eindhoven werd de brochure uitgegeven door de
firma PE. van Piere-Bijsterveld.lf

b. Redele in het blad Eindhoven Vooruit

Korte tijd na het optreden van H. Ermann VOOI' de Leo-vereeniging
verscheen een beknopte maar positieve bespreking van de brochure die
van zijn lezing was verschenen. Dat gebeurde in het nummer van Eind-
hoven Vooruit van mei 1900.113

In hetzelfde nurnmer van dat blad stond ook een ingezonden stuk over
die bijeenkomst. Waarschijnlijk was dat van de hand van Eduard Rede-
Ie.1H De auteur schreef zeer sarcastisch over de Leo-vereeniging en de
"katholieke democratic". Hij kritiseerde de "allerdolste janboel" die er nu
op sociaal gebied in Eindhoven was. Refererend aan de voorgeschiedenis

109) Errnann, a.w., 35.
110) Idem, 36. In de brochure die van de lezingvan pater Ermann verscheen, zijn zowel de inleiding
als de slotwoorden van baron Van Wijnbergen opgenomen.
111) GA Roosendaal, Collectie Vlekke, brief van mr. A. baron van Wijnbergen te Eindhoven aan
J.F. Vlekke te Oud-Gastel, 1 mei 1900.
112) Eindhoven Vooruit, mei 1900. Het boekje telde 36 pagina's en kosue tien cent. In het IJSG
heeft men een exemplaar dat in Delft werd uitgegeveo.
113) Idem.
114) De auteur kan ook Matheus van de Ven geweest zijn.
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van Eindhoven Vooruit stelde hij dat er, toen anderhalf jaar tevoren een
oproep uitging om een vereniging op democratische grondslag in het leven
te roepen, honderden liefhebbers op af waren gekomen: "allernaal demo-
craten, en de oude conservatieven van de Kiesvereeniging Noord-Brabant
evengoed als de jonge conservatieven die pas komen kijken". Gesteld werd
dat zij zich allemaal als democraten beschouwden. Spottend merkte hij
op dat zij allemaal een "democratisch masker" voor deden alsof het vas-
tenavond was:

"Heel Eindhoven was in een oogenblik veranderd en had maar een
gezicht meer, in eens allemaal democraten wat je ziet. Een meta-
morphose van Ovidius is daar niets bij. Eindhoven Vooruit is demo-
cratisch en de Leo-Vereeniging niet minder, en de Eendracht is de-
mocratisch en de Volksbond en de plaatselijke kranten, allergezelligst
de heele rommel in 't zelfde pakkie bij elkaar, allemaal in 't rood en
met hervormingsgezichten."

De auteur ging toen over op de beschrijving van de bijeenkomst op 22
april 1900 met pater Ermann, die "een kloeke kerel" genoemd werd.
Deze had "een heelen hoop maskers" afgeslagen. Iedereen kon nu wel
zien "wat echt is en wat larie" en dat er veelal "een andere grijns steekt
achter den democratischen mom. ,,115

Eduard Hedele was - als we tenminste mogen aannemen dat hij de
schrijver van dit stuk proza was - heel enthousiast over de rede van pater
Ermann. En hij was heel kritisch over de geconstateerde schijnheiligheid
van veel leden van de Leo-vereeniging. Met name het Tweede-Kamerlid
voor het district Eindhoven, Vincent van den Heuvel, moest het ontgel-
den:

"Daar zat onze afgevaardigde ter 2e Kamer. Hij hoorde het aan, hoe
de spreker zei, dat het kind gered moet worden uit de fabriek. C ... )
Zeker, ons 2e Kamerlid onderschreef dat, hij, die tegen leerplicht
stemde, en een zevende schooljaar C ... ) geheel onaannemehjk en een
ramp achtte, evenals zij die hem afvaardigden! C ... )

Daar zat onze afgevaardigde en hoorde hoe het loon des mans zoo
moet zijn, dat vrouw noch kind naar de fabriek behoeven te gaan.
(...)
Daar zat onze afgevaardigde, en hoorde de ongevallenwet als iets
billijks en noodzakelijks eischen, hij die pas de ongevallenwet trachtte
te doen vallen, tot tevredenheid zijner kiezers. Ja er was warme toe-
juiching dien avond.I''!"

115) Eindhoven Vooruit; mei 1900. He! ingezonden stuk besloeg nagenoeg een hele pagina!
116) Idem.
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De schrijver kritiseerde ook de R.K. Volksbond, die immers als eerste
artikel en als doel de "bestrijding van het socialisme" in zijn statu ten had
staan, iets wat Errnann nu juist had afgekeurd! Maar ook de leden van
de Volksbond knikten goedkeurend over de rede van de jezuiet: "Oat
komt imrners zoo nauw niet, het was toch Carnaval en zij [waren immers]
lid van een echt democratische arbeidersvereeniging!"

De passage waarin de jezuiet zijn voorkeur voor samenwerking met
anderen had uitgesproken was door de leden van de Leo-vereeniging en
van de R.K Volksbond goedkeurend aanhoord. Maar onlangs hadden ze
de samenwerking met F:indhovp-nVooruit ten behoeve van de oprichting
van een ziekenbus voor de arbeiders zonder meer afgewezen en ook had-
den ze niet samen met Eindhoven Vooruit willen optreden tegen de ge-
dwongen winkelnering.

De schrijver ontwaarde ook andere "waarachtige democraten": degenen
die de kritische priester hadden uitgenodigd. Hij vroeg zich af: "Wie zal
het winnen, de passieve tegenstand der vele bewaarders, enkel democra-
ten in naam (oo.) of de drijvende kracht van enkele vooruitstrevendeni 'T'"
Ten slotte schreef de auteur met de scherpe pen:

"Maar wat, als een ander Ermann's gulden eischen met doeltreffende
middelen gaat trachten te verwezenlijken? Ais de volksmacht stijgt
tot een peiJ dat die verwezenlijking niet meer een totale onmogelijk-
heid schijnt? A1sblijkt dat daartoe een andere wil, een andere kracht,
een ander streven noodig is, dan kan uitgaan van een schijn-arbei-
dersvereenigi ng als de Volksbond?
Dan hopen wij dat de oprechte democraten pal zullen staan en hun
eigen belang en rust veil hebben voor 't algemeen."

Was dit een vooruitwijzing naar het socialisme, waarvan Eduard Redele
meer en meer ging zien dat aileen dat tot een menswaardig bestaan VOOI'

de arbeidende klasse kon leiden ?

c. Van W~nbergen en het Eindhovense conservatisme

De grote man achter de Eindhovense Leo-vereeniging en achter de bij-
eenkomst met pater Ermann was zoals vermeld, baron Van Wijnbergen.
Begin 1900 had hij de sociale katholieke fabrikant J.F. Vlekke naar Eind-
hoven gehaald. In een brief aan genoemde fabrikant bekJaagde Van Wijn-
bergen zich toen over "het zelfzuchtig conservatisme, dat hier reeds z66-

117) Ibidem. iet duidelijk is, wie precies bedoeld zouden kunnen zijn mel die vooruitstrevenden.
Mogclijk enkele progressieve ondernemers. Zie noot 54.
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veel kwaads heeft gesticht".118 Hij merkte op volop te worden tegenge-
werkt in zijn sociale aktiviteiten:

"Nu men dat merkt, wil men mij [aile?] voortgaan beletten, en acht
daartoe elk middel goed zonder zelfs op beleefdheid of fatsoen te
letten.
Waar ik echter in Rijksbetrekking ben, heb ik van die conservatieven
hier (die door heh- en heerschzucht zijn bezield), niets noodig, en
ben ik daarom vastbesloten zoo krachtig mogelijk op den ingeslagen
weg voort te gaan."

Enkele dagen later schreef hij opnieuw naar Vlekke en merkte op: "De
conservatieven hier zijn nog steeds niet bekomen van de lezing van Pater
Ermann. ,,119 Hij had inmiddels aUerlei vormen van tegenwerlcing ontvan-
gen, waarvan hij VIekke binnenkort mondeling op de hoogte zou stellen.
Over Eindhoven en de aanstaande Katholiekendag merkte hij nogmaals
op: "Het is alles ultra-conservatief."

Van Wijnbergen was niet de enige die sprak van een conservatief Eind-
hoven. Enkele weken eerder had de sociale fabrikant Vlekke daarvan ook
een bevestiging uit Luik gekregen. In een berichtje van een priester Jos
Lemmens stond:

"Ja, Eindhoven is een aardig stadje. Reeds voor over een paar jaren
was 't gezegd, ik zou gevraagd worden er op te treden, maar er was
telkens oppositie: Wat kan die abbe, komende van Luik goeds komen
vertellen.
Mij is 't Iiever niet te gaan; 't is maar om te toonen, hoe uw woord
heel juist is. Zij zullen het zich beklagen als het te laat zal zijn. Ze
hebben prachtige kerken; maar een volk kristen houden of maken
is ook een prachtige kerk, en daar hebben de Eyndhovenaars een
broertje aan dood. ,,120

Conservatisme was dus troef in Eindhoven, zowel bij veel katholieke on-
dernemers als bij de grote meerderheid van de katholieke geestelijkheid.

d. Eindhoven Pooruit neemt afstand van De Eendracht

118) CA Roosendaal, Collectie Vlekke, brief van mr. A. baron van Wijnbergen te Eindhoven aan
J.F. Vlekke te Oud-Castel, 1 mei 1900.
119) CA Roosendaal, Collectie Vlekke, brief van mr. A. baron van Wijnbergen te Eindhoven aan
J.F. V1ekke te Oud-Castel, 3 mei 1900.
120) CA Roosendaal, Collectie Vlekke, briefkaart Vall Jos Lemmens, rector te Luik, aan J.F. V1ekke
te Oud-Castel, 8 maart 1900.
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Na het stopzetten van de serie 'Brieven aan Godefriedus Janssens' in
februari 1900, werd er in Eindhoven Vooruit minder aandacht besteed
aan zaken betreffende arbeiders in het algemeen en De Eendracht in het
bijzonder.

Weliswaar bevatte het aprilnummer van genoemd blad nog een inge-
zonden stuk met een uitvoerige bespreking van Rooijmans' brochure,
maar dat was al door de redaktie "onpartijdigheidshalve" van een voet-
noot voorzien met een verwijzing naar een artikel van Poell in de Meie-
rijsche CourancP' Blijkbaar waren er binnen de vereniging nogal wat
leden die vonden dat er te veel aandacht aan problemen van arbeiders
besteed werd, zodat het beleid van de redaktie bijgesteld moest worden.
Daarover stond echter in deze jaargang van het blad niets te lezen.

Pas in februari 1901 was er iets over deze kwestie te vinden in het
blad. De redaktie reageerde toen op een vraag van De Eendracht naar
het publikatiebeleid van het blad met betrekking tot stukken over "ar-
beidersbelangen". Geantwoord werd dat de "algemene belangen" bepa-
lend waren voor de vraag of een artikel werd opgenomen in Eindhoven
Vooruit of niet.122

Dit standpunt werd geattaqueerd middels een ingezonden stuk in het
maartnummer van 1901. 'Een vriend van duidelijkheid'123 stelde dat deze
houding in strijd was met de statuten van Eindhoven Vooruit. Niet het
verenigingsbelang, maar het algemeen belang moest gediend worden. De
redaktie echter zou - zo suggereerde hij - bepaalde stukken niet meer in
het blad opnemen, omdat daardoor het risiko gelopen werd dat sommige
leden (werkgevers) de vereniging vaarwel zouden zeggen.12-+

In haar antwoord betoogde de redaktie dat de weigering om de 'Brieven
van Godefriedus Janssens' nog langer te plaatsen, was ingegeven door het
besluit van de redaktie om geen stukken meer te publiceren die niet over-
eenkwamen met de ideeen van de vereniging Eindhoven Vooruit. Som-
mige arbeiderszaken konden in het blad opgenomen worden, andere niet.
Gewezen werd op het bestaan van echte werkliedenverenigingen als de
R.K Volksbond en De Eendracht: "Men gelieve toch niet uit het oog te
verliezen, dat Eindhoven Vooruit met enkel een werkliedenvereeniging
. ,,125
IS.

121) Eindhoven Vooruit; april 1900.
122) Eindhoven Vooruit, februari 1901.
123) Mogelijk verschool zich achter dit pseudoniem de socialistische onderwijzer Matheus van de
Ven.
12~) Eindhoven Vooruit, maart 1901, ingezonden stukken, 'Een onduidelijk standpunt?"
125) Idem, 'Antwoord' (van de redaktie).

111



Dat was blijkbaar het nieuwe beleid dat de basis vormde voor het ge-
leidelijk afstand nemen van Werkliedenvereeniging De Eendracht door
Eindhoven Vooruit.

In het verslag over het jaar 1900 kwam de secretaris van Eindhoven
Vooruit, J. Pijpers, later nog eens terug op de affaire rond het voortijdig
beeindigen van 'De Brieven' en alles wat ermee samenhing. Dat was in
april 1901. Hij waarschuwde "tegen hen die alles in eens willen bereiken".
Eindhoven Vooruit had het in het verslagjaar moeilijk gehad. Er beston-
den problemen, die volgens hem mede veroorzaakt waren door het feit
dat sommige leden niet echt democratisch waren. "Anderen omgekeerd
wilden hunne democratische denkbeelden in de grootst mogelijke conse-
quentie toepassen." De secretaris constateerde dat daardoor zowel libe-
ralen van Eindhoven Vooruit vervreemdden, als conservatieven, "vree-
zende dat men anders ongewenscht bij de sociaal-democratie terecht zou
komen". Daarom had men als reaktie destijds de serie 'Brieven aan Go-
defriedus Janssens' afgebroken. Dit gebeurde, "daar de redactie wegens
utiliteitsgronden niet in alles met den auteur kon overeenstemmen en deze
laatste hierin geen wijziging wenschte te brengen".126 Bedoeld werd dat
er veel fabrikanten lid waren bij Eindhoven Vooruit en dat het niet zo
verstandig was deze mensen voor het hoofd te stoten. Die leden zouden
de vereniging kunnen verlaten, waardoor er minder financiele middelen
kwamen om de doeleinden van de vereniging te verwezenlijken.

Mede daardoor is er tegen het einde van 1900 een nieuw blad ontstaan,
waarin de arbeidersbelangen zonder voorbehoud verwoord zouden wor-
den en waarin het streven van het socialisme in Eindhoven een grote
plaats zou krijgen.

§ 5. Het Eindhovens socialisme

a. Het maandblad De Eendracht

Doordat de Eindhovense pers stelselmatig de aktiviteiten van De Een-
dracht negeerde, Eindhoven Vooruit Eduard Redele's artikelenserie beein-
digde en het laatstgenoemde blad geleidelijk ook minder aandacht voor
arbeiderszaken kreeg, ontstond er behoefte aan een eigen blad voor Rooij-
mans, Redele en De Eendracht. Toch duurde het nog tot 7 december
1900 voor het eerste nummer van De Eendracht. Orgaan van de Chris-

126) Jaarverslag over hetjaar 1900, door 1. Pijpers, secretaris van Eindhoven Vooruit, in Eindhoven
Vooruu, april 1901.
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telijke Werkliedenvereeniging De Eendracht te Eindhoven verscheen. Het
'Eindhovens socialisme' had nu zijn eigen orgaan.

Het eerste nurnmer van De Eendrachi bevatte een uitvoerige omschrij-
ving van het doel dat de redaktie met het nieuwe blad wilde bereiken:
"onze mede-arbeiders van Eindhoven en Omstreken wat meer inlichten,
welken weg wij te volgen hebben om tot een menschwaardig bestaan te
geraken".

Het redaktionele artikel 'Wat wij weten' stelde dat de maatschappij "on-
rechtvaardig en goddeloos" was. De redakteuren van De Eendracht ge-
loofden in "het heerlijk einddoel. Wij wctcn dat de bevrijding eenmaal
komen zal voor het volk der arbeiders". Men geloofde dus in wat in
marxistische tenninologie een heilstaat genoemd wordt. Men wist "on-
wrikbaar zeker, omdat wij mensch zijn en ook omdat wij Christenen zijn,
dat die overvloed eenmaal rechtvaardig zal verdeeld worden". Het re-
daktionele artikel eindigde als voIgt:

''Wij zullen bewijzen dat wij, van welke zijde hier ook bestreden, niet
anti-christelijk zijn, maar dat onze daden en beginselen de eenig
christelijke en voor een christen de eenig geoorloofde zijn. ,,127

In het nummer van 11 mei 1901 sprak men van "het ware christelijk
socialisme". De mannen van De Eendracht zagen zich als christen-socia-
listen.

Gedurende het eerste halfjaar van 1901 werd er nogal wat over de
ideeen van de Eindhovense christen-socialisten gepubliceerd. Uit de re-
akties daarop kan men wat meer afleiden over hun eigen opvattingen.
Uit het kommentaar op de reakties van Vlekke en Van Wijnbergen128 bleek
de kritiek op de kapitalistische produktiewijze. Men diende zich niet te
baseren op het geloof, maar moest - om echt inzicht te krijgen in de
rnaatschappij - "de economische leer van het socialisme" bestuderen. Ver-
der was men voor persoonlijke dienstplicht, invoering van de leerplicht
en van het algemeen kiesrecht, voor loonsverhoging, kortere arbeidsduur,
ongevallenverzekering, betere huisvesting en onderwijs, staatspensione-
ring, betere vakopleiding, volksgezondheid en volksopvoeding.P"

Wat meer duidelijkheid volgde in het tweede nummer van februari
1901. In een redaktionele verklaring stelde men: "Goddank hooren wij
met tot 'het socialisme dat aileen zich bemoeit met het stoffeLijk welzijn',
dat de paus in zijn laatste encycliek veroordeelt." En in een reaktie op
een artikel in het Sociaal Weekblad van 26 januari 1901 werd betoogd

127) De Eendracht, nr. 1, jrg. 1,7 december 1900.
128) Meierijsche Courant, 15 december 1900.
129) De Eendracht, 12 januari 1901,1-2 en 4, 'Een k1averblad van vier'.
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dat het socialisme een "economische wereldbeschouwing" was die de pro-
duktie wilde socialiseren. Het socialisme echter dat de bestaande sociaal-
democratische partijen nastreefden, was wat anders: zij wilden het eigen-
dom (van gebruiksartikelen) opheffen.P"

In het derde nummer van 1901 probeerde men aan de lezers duidelijk
te maken dat het socialisme van De Eendracht niet in strijd was met de
pauselijke encycliek Rerum Novarum. Cesteld werd dat de produktiemid-
delen niet aileen moesten werken "ten voordele van de bezitters, maar
ten nutte van 't heele volk". Men was tegen ongebreidelde concurrentie:
"er wordt voldoende geproduceerd voor algemeen welzijn en verbruik",
zodat iedereen een goed bestaan kon hebben in de maatschappij zoals
die de mensen van De Eendracht voor ogen stond. Zij wilden "de nood-
lijdenden niet opzetten tegen de vermogenden, maar samenwerken". Men
was tegen afschaffing van het persoonlijke bezit en van het huwelijk, en
wilde ook geen absolute gelijkheid.l'"

In het nummer van 13 april began De Eendracht met een vervolgrubriek
over de sociale kwestie: de eerder in Eindhoven Vooruit gestarte rubriek
'Brieven aan Godefriedus Janssens, kruidenier te Eindhoven'. Een maand
later, in mei 1901, erkende men expliciet voor "het verre maar heerlijke
ideaal, de afschaffing van het kapitalisme" te zijn.132 In datzelfde nummer,
waarin de lezing van Ariens in Eindhoven besproken werd, bleek opnieuw
dat men zichzelf als christen-socialisten zag.133

Het juninummer maakte duidelijk hoe de plaats van het socialisme van
De Eendracht was met betrekking tot de godsdienst. Men stelde

"... dat er een filosofisch stelsel van socialisme bestaat, dat recht
tegen het christendom is, en een economisch socialisme dat helemaal
niet tegen het christendom, maar in tegendeel zeer christelijk is, en
dat De Eendracht dit laatste aanhangt. ,,13-+

130) De Eendracht, 9 februari 1901, 'Een schrale troost'. Hierin wordt een artikel van mr. S.J.
Visser, een katholiek lid van de Hoge Raad, besproken. Het stuk stond in het Sociaal Weekblad van
26 januari 1901 en ging over de vraag of het christendom in strijd was met het socialisme. De
auteur zou tot de conclusie gekomen zijn dat het socialisme niet in strijd was met enig katholiek
beginsel.
131) De Eendracht, 9 maart 1901, 'Strijd van den Volksbond tegen de Eendracht',
132) De Eendracht, 11 mei, 'Orie brieven'.
133) Idem.

134) De Eendracht; 8 juni 1901, 'Zwaar als lood en licbt als een veer'.
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b. Katholieke reakties in Den Bosch en Eindhoven

Gedurende de eerste helft van 1901 maakte De Eendracht dus duidelijk
dat het blad voor een economisch socialisme was en dat men zich na-
drukkelijk beschouwde als christen-socialisten. Ondanks dit afstand ne-
men van het materialistisch socialisme en het omarmen van het christen-
dom was er sprake van een enorme hoeveelheid negatieve reakties- op De
Eendracht, en niet aLleen in Eindhoven.

Baron Van Wijnbergen was het inmiddels weI duidelijk geworden dat er
van een terugvoeren van de leden van De Eendracht naar de R.K Volks-
bond geen sprake meer zou kunnen zijn. Zijn conciliante houding sloeg
om in het tegendeel. Allereerst richtte hij zich op 9 december 1900 in
een brief aan de inmiddels in Eindhoven bekende J.F. Vlekke:

"De afgescheiden werkliedenvereeniging alhier, die zich christelijk
noemt, maar hoe langer hoe meer den socialistische weg op gaat,
heeft gisteren een eigen orgaan uitgegeven. ,,135

Hij stuurde een exemplaar van het eerste nummer van De Eendracht,
met het verzoek om een reaktie op dit nummer te schrijven die gepubli-
ceerd kon worden in de Eindhovense kranten. Blijkens zijn volgende brief
aan Vlekke richtte hij zich met een dergelijk verzoek ook tot de jezuiet
pater Ermann en dr. Alfons Ariens.136 Vlekke had hem prompt een arti-
keltje gestuurd met kritiek op het blad De Eendracht. De brief van Vlekke
zou de eerstkomende zaterdag al gepubliceerd worden. Van Wijngaarden
meldde aan Vlekke dat hij nog geen reaktie van Alfons Ariens had gekre-
gen: "Pater Ermann vond beter te zwijgen, wellicht was het voor hem
ook moeilijker in deze een oordeel te geven. ,,137

Vrijwel onmiddellijk na het verschijnen van het eerste nummer van De
Eendracht was Van Wijnbergen naar de Bossche bisschop gegaan, onge-
twijfeld om met hem te spreken over de situatie in Eindhoven in het
algemeen en over De Eendracht in het bijzonder. Hij wees erop dat een
katholieke tegenaktie nodig was. Mogeljk was deze suggestie op 11 de-
cember onderwerp van een vergadering van het St. -Janskapittel in Den
Bosch.138 Twee dagen later was er opnieuw een bijeenkomst bij de Bossche

135) CA Roosendaal, Collectie Vlekke, brief van mr. A. baron van Wijnbergen te Eindhoven aan
J.F. V1ekke te Oud-Castel, 9 december 1900.
136) CA Roosendaal, Collectie Vlekke, brief van mr. A. baron van Wijnbergen te Eindhoven aan
J.F. V1ekke te Oud-Castel, 13 december 1900.
137) Idem.

138) Thelen, a.w., 80, verwijst naar een stuk in het BAH, A.rchief Kapittel van St.-Ian 's-Herto-
genbosch, Notulen 1863-1915, vergaderingen van 11 december 1900 en 2 januari 1901. In de
notulen van deze vergaderingen komen de begrippen socialisme of Eendracht echter niet voor.
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bisschop, waarbij onder andere J.F. Vlekke en dr. Alfons Ariens aanwezig
waren. Baron Van Wijnbergen was die middag verhinderd.P'' Wat exact
besproken is, is niet duidelijk, maar de resultaten van de besluitvorming
zouden niet uitblijven. Nu de mann en van De Eendracht niet wensten
terug te keren in de schoot der moederkerk, althans niet in de kerkelijk
goedgekeurde organisaties, werden zij dan ook met de meest duidelijke
rniddelen afgewezen. Op 2 januari 1901 was er opnieuw een vergadering
van het St.-lanskapittel in Den Bosch over de situatie in Eindhoven.l "
Voordat het zover was, hadden de Eindhovense bladen hun katholieke
plicht al vervuld en diverse stukken tegen De Eendracht gepubliceerd.
Op 11 december verscheen in de Meierijsche Courant een ingezonden stuk
van het bestuur van de R.K Volksbond, dat nagenoeg onmiddellijk bij
het uitkomen van het eerste nummer van De Eendracht was geschreven:

''In het Noorden tracht men onze mannen te vangen met zoogenaam-
de neutrale vakbonden. In het Zuiden zet men, zich noemende on-
afhankelijke werkliedenvereenigingen als lokaas uit. Een der laatst-
genoemde bestaat te Eindhoven. Ze heet 'Eendracht' en zal trachten
propaganda te maken door een blad onder denzelfden naam te gaan
uitgeven, waarvan het eerste Dr. in december verschijnen zal. Men
weet dus wat men in handen heeft, als men eerlang een Eindhoven-
sche Eendracht in handen krijgt. ,,1'11

Enkele dagen later, op 15 december, volgde een artikel van baron Van
Wijnbergen, waarin deze de brief van J.F. Vlekke over De Eendracht pu-
bliceerde. Vlekke eindigde met de conclusie: "Dat nieuwe Eindhovensche
blaadje lijkt mij geen betrouwbare gids voor de Eindhovensche werklie-
den. ,,1-12 Op 29 december publiceerde de Meierijsche Courant 'Nog een
schrijven over de Eendracht', ditmaal van de hand van de jezuiet H.
Ermann, die zich aansloot bij het oordeel van Vlekke.143Blijkbaar had
Van Wijnbergen de pater, die er aanvankelijk niets voor voelde zich in
deze zaak te mengen, alsnog kunnen overhalen zich ten minste uit te
spreken in de geest van Vlekke's reaktie op De Eendracht. Zo geschiedde,
maar tegelijk met de kritiek die hij op De Eendracht leverde, beklaagde
hij zich over de oppositie die zijn lezing in Eindhoven onder de conser-

139) CA Roosendaal, Collectie V1ekke, brief van mr. A. baron van Wijnbergen te Eindhoven aan
J.F. V1ekke te Oud-Castel, 13 december 1900.
1.0) Thelen, a.w., 80.
H1) Meierijsche Courant, 11 december 1900, 'Ingezonden'.
112) Meierijsche Courant, 15 december 1900, 'Een merkwaardig schrijven'.
143) Meierijsche Courant, 29 december 1900, 'Nog een schrijven over De Eendracht'.
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vatieve geestelijkheid had opgeroepen: "... ondanks verdachtmakingen
(...) handhaaf ik elken regel van die lezing."!

Ook uit zichzelf Iiet de Meierijsche Courant zich als spreekbuis van het
katholiek tegenoffensief horen. Op 5 januari 1901 verscheen een redak-
tioneel kommentaar op het socialisme onder de titel 'Huichelaars'. Had
men voordien al regelmatig soortgelijk negatief kommentaar op de voor-
pagina geplaatst, in het vervolg zou dat systematisch, tenminste eenmaal
per maand en soms zelfs wekelijks gaan gebeuren.IH

Op 5 februari deed het blad verslag van een vergadering van de RK
Volksbond, die twee dagen tevoren had plaatsgevonden. Dc voorzittcr van
de volksbond, W Peeters, herinnerde aan "den ernst del' tijden". Hij was
van mening dat het er nu op aankwam " ... dat wij katholiek moeten zijn
en ons katholiek tonen in woord en daden". Peeters deelde mee dat het
bestuur van de RK Volksbond daarom had besloten een aantal maatre-
gelen te nemen, waarvan de belangrijkste was: " ... dat wie lid werd van
de vereeniging De Eendracht, geroyeerd werd als lid van de RK Volks-
bond."145

Ook buiten Eindhoven werd er in de pel's geageerd tegen De Eendracht.
Op 8 en 12 december 1900 had de Bossche krant De Noordbrabanter al
meteen gereageerd op het verschijnen van De Eendracht. Gesteld werd
dat de socialisten zich voordeden als vrienden van de arbeiders, maar dat
zij dat slechts deden met het oog op de komende verkiezingen. De krant
haalde een uitspraak van de Duitse socialist Bebel aan, die betoogd zou
hebben dat de toestand van de arheiders niet verbeterd moest worden.
"De hoofden van de Eendracht" zouden bovendien, volgens de krant, de
beginselen van Christus bestrijden en dwarsbomen.l "

In het tweede nummer van De Eendracht stond al een reaktie op die
kritiek. Duidelijk werd gemaakt dat een correcte weergave van bedoelde
uitspraak van Bebel juist wei verbetering van de situatie voor de arbeiders
inhield. Op de overige laster en verdachtmakingen uit Den Bosch rea-
geerde men uitvoerig en ten slotte concludeerde men in de richting van
De Noordbrabanter: "Het is ons eene eer, haar vijand te zijn.,,147

1H) Titels van de in het voorjaar van 1901 op de voorpagina van de Meierijsche Courant
verschijnende anti-socialistische redaktionele commentaren: 'Huichelaars' (5 jan.), 'Bloempjes'
(17 jan.), 'Niet zulke bondgenoten' (16 Ieb.), 'Socialisme' (4 maart), 'Sociaal-Democratie' (23
maart), 'Uit '5 vijands kamp' (10 april).
145) Meierijsche Courant, 5 februari 1901 .Volgens een reaktie op dit verslag in De Eendracht van
9 maar! betrof het zelfs een royement van leden van de R.K Volksbond die het genoemde blad
zouden lezen.
H") De Noordbrabanter, 8 december en 12 december 1900, 'Meierijsche kout'.
147) De Eendracht, 12 januari 1901, 'Een K1averblad van vier'. In hetzelfde nummer werd ook
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De Eendracht had geschreven graag plaats te willen inruimen voor se-
rieuze kritiek, Van dat aanbod werd echter geen gebruik gemaakt. Wei
reageerde De Noordbrabanter nogmaals. De gemaakte fout over het citaat
werd niet verrneld, maar opnieuw werd De Eendracht, "die zich nog
steeds Christelijk noemt, maar reeds lang elk ernstig christelijk gevoel
heeft overboord geworpen", aangevallen. De Eindhovense pers werd op-
geroepen tegen het blaadje op te treden. De Eendracht zelf had weinig
goede woorden over voor de kritiek en bespotte het Bossche blad met
zijn "toon van deugdzaamheid waar de melk zuur van zou worden".H8

Begin fehruari waarschuwde "dat aardsch conservatieve blad" de ar-
beiders van Eindhoven en omgeving nogmaals tegen De Eendracht en het
gaf aan Eindhoven 1Iooruiteen pluirn voor het beeindigen van de rubriek
'Brieven aan Godefriedus Janssens'. 1-49 Eduard Redele achtte de bestrij-
ding door het Bossche blad beneden zijn niveau. Hendrik Rooijmans klom
zelf in de pen, diende De Noordbrabanter van repliek en daagde het blad
uit tot een openbaar debat.P'' Daar kwam uiteraard niets van.

In maart 1901 besprak De Tijd het Eindhovense blad OOk.151Men ver-
weet De Eendracht in het geniep te werken. De redaktie ontkende dat en
stelde voor een open bare vergadering te organiseren, waarop de tegen-
standers zouden worden uitgenodigd. De Eendracht hoopte dat De Tijd
zijn uitspraken zou herroepen, maar dat zou niet gebeuren.152

In Eindhoven zelf werd De Eendracht in de pel'S volledig doodgezwe-
gen.153 In vergaderingen van de R.K Volksbond en de Leo-vereeniging
en in de kerken stortte men echter veel kritiek over de hoofden van de
mann en van De Eendracht uit.

c. Kapelaan Lambert Poell en andere geestelijken

Ook kapelaan Lambert Poell, de sociale priester, zou een duit in het
zakje doen. Op 13 februari 1901 was er een bijeenkomst van het R.K
Tabaksbewerkersgilde St. Franciscus Xaverius. Bij gelegenheid van de
overhandiging van een nieuw vaandel had Poell een vlammende rede

gereageerd op uitspraken van de R.K. Volksbond en op de veroordelingen door baron Van
Wijnbergen en H. Ermann.
liB) De Eendracht, 9 februari 1901, 'Eentje die wel antwoordt'.
li9) De Noordbrabanter, 6 februari 1901, 'Meierijsche Kout'.
150) De Eendracht, 9 maart 1901, 'Nog eens de Noordhrabanter'.
151) De Ti.Jd, 29 maart 1901.
152) De Eendracht, 13 april 1901, 'Een laffe leugen'.
153) De Eendracht, 13 april 1901, 'Wat nooit in de Eindhovensche Couranten staat'.
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gehouden, als gold het de overhandiging van een oorlogsvlag aan de ka-
tholieke sigarenmakers:

'Wanneer ooit de banieren geheven zijn van scherp tegenover elkan-
der staande beginselen, dan nu! Wanneer ooit de leuzen tegen elkaar
in hebben geklonken, dan nu! Geloof en ongeloof! - Zedetrouw en
zedeloosheid! - Eerbied voor het gezag en wegcijfering van aile ge-
zag! - Recht en onrecht! Oprechtheid en trouweloosheid! - Katholiek
Democraat en Socialist! ... " 154

Uit deze geconstrueerde tegensteUing bleek wei hoe men diende te den ken
over de leden van De Eendracht: Het waren socialisten en rue waren:

zedeloos, anarchistisch, onrechtvaardig en trouweloos!
KapeJaan Poell was zichzelf hiermee eigenlijk wel een beetje te buiten

gegaan. De waardering voor hem werd - in ieder geval bij baron Van
Wijnbergen - dam-door niet minder, integendeel. Kort na die bijeenkomst
schreef de baron een brief aan J.F. V1ekke. Hij laakte daarin de inerte
houding van de katholieke geestelijkheid in Eindhoven en sprak de vrees
uit dat hij met zijn aktiviteiten aldaar weinig kon bereiken. Toch hoopte
hij dat er verandering zou komen: "Als kapelaan Poell te Woensel hoofd-
adviseur van den Volksbond eens mocht worden, zal het heel weI anders
worden." Van Wijnbergen vond dat het gilde, waarvan kapelaan PoeU
adviseur was, het Tabaksgilde, "voortreffelijk" werkte.155

In januari en februari 1901 werd er in diverse parochiekerken gewaar-
schuwd tegen De EendrachtP" Ook de prior van het augustijnerklooster,
pater Wouters, bad daaraan meegedaan. In zijn kerk had hij over het
blad gezegd:

"Maar werklieden, laat dit blad toch nooit in uwe handen komen,
want als de schrijver die zich schuil houdt achter schoonschijnende
redeneering zich zal ontpoppen, zult gij te laat gewaar worden wat
wij nu al inzien: Dit blaadje is gelijk aan die witgepleisterde gra-
ven. ,,157

15<) De Eendracht, 9 maart 1901, 'Een vaandel'. Deze toespraak wordt door Thelen niet vermeld.
Vgl. Thelen, a.w., 76. De auteur verdedigt de houding van Poell, die gewoonlijk als "onbevooroor-
deeld arbiter" optrad. Overigens erkent Thelen, a.w., 80, dat Poell zich in zijn aanvallen op De
Eendracht te buiten ging aan "nareve en groteske overdrijving". Hij constateert tevens dat het blad
desondanks waardering voor Poell bleef hebben. In plaats van een positieve conclusie over De
Eendruchi leidt Thelen daaruit af dat Poell in dezen de juiste houding aannam.
155) CA Roosendaal, CoUeetie Vlekke, brief van mr. A. baron van Wijnbergen te Eindhoven aan
J.F. V1ekke te Oud-Castel, 21 februari 1901.
156) De Eendrocht; 9 februari 1901.
157) Idem.
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Enkele maand n later, op 2 mei 1901, yond er een vergadering van de
parochiegeestelijken van het dekenaat Eindhoven plaats. Daar was ge-
sproken over De Eendracht als een socialistisch blad "en aan allen is op
het hart gedrukt om genoemde courant zoveel mogeljk te weeren, en zij
die zulk een courant lezen het lidmaatschap in Bond en Heilige Familie
en brave vereenigingen te ontzeggen".158Tot echte 'excommunicatie' voor
leden van De Eendracht kwam het nog niet.

§ 6. Akties tegen het Eindhovens socialisme

a. Ariens in Eindhoven

Op 9 december 1900 had baron Van Wijnhergen ook aan Alfons Ariens,
de toen al zeer bekende Twentse sociale priester, gevl'aagd te reageren op
het ontstaan van De Eendracht in Eindhoven. Dat had deze niet gedaan,
maar de baron was er wei in geslaagd Ariens voor een spreekbeurt naar
Eindhoven te halen. Nadat een jaar tevoren pater Ermann voor de Leo-
vereeniging gesproken had, en veel tumult onder de conservatieve Eind-
hovenaren teweeg had gebracht, weI'd nu het zwaarste geschut tegen de
conservatieve Eindhovenaren - en tegen De Eendracht - in stelling ge-
bracht. Ariens was op dat ogenblik zonder twijfel de man die de katho-
lieken in Nederland het meest van allen aansprak inzake de sociale kwes-
tie.

Op 22 april 1901 hield Ariens dan zijn spreekheurt voor de Lee-ver-
eeniging.159 Hij sprak slechts in algemene termen en ging nauwelijks in
op de situatie in Eindhoven zelf. Ceen van de mannen van De Eendracht
was er blijkbaar bij aanwezig, want hun kommentaar was gebaseerd op
de verslaggeving in de Meierijsche Courant.160 Ariens had zich uitgespro-
ken tegen een nieuwe maatschappij-ordening en gesteld: "De socialisten
staan den patroon tegen uit beginsel; dit is bij den Katholiek in geenen
deele het geval." Hij was van mening dat de sociale kwestie "diem te
worden opgelost naar de door Cod ingestelde en gewilde wereldorde". De
socialisten zorgden ervoor dat de arbeiders ontevreden werden, en dit

158) BAH, Archief Catharinaparochic Eindhoven, Liber MemoriaJis Decanatus Eindhoviensis
1842 -1946, [Notulenboek van het dekenaat Eindhoven J, 109. Overigens had den de geestelijken
van het dekenaat Eindhoven het jaar daarvoor besloten dar tOI oprichting van gild en voor de
sigarenmakers moest worden overgegaan, "len einde hen van socialistische vereeniging en aanslui-
ting bij de socialisten te weerhouden", Liber Memorialis, 108.
159) De tekst van de spreekbeurt is bewaard ill het mc, Archief Ariens, inv.nr. 1024, rede van A
Ariens te Eindhoven, 22 april 1901.
160) Meierijsche Courant, 28 april 1901. en De Eendracht, 11 rnei 1901. 'Lezing Dr. Ariens'.

120



leidde tot haat en bitterheid. Daarentegen stelde hij: "De christelijke wet
del' liefde zal vrede doen hebben met de hoogere standen".

Zijn redevoering stelde De Eendracht zwaar teleur en had hen op geen
enkele wijze ge'inspireerd, zoals de lezing van pater Ermann dat een jaar
tevoren weI had gedaan. In het korrunentaar betreurde men het dat de
vergadering met openbaar was geweest en dat men geen gelegenheid voor
debat gekregen had. Binnen enkele weken zou er echter van alles gebeu-
ren, waardoor de diskussies in Eindhoven en daarbuiten weer oplaaiden.

b. De brochure Allemaal Socialist!

In het voorjaar van 1901 had de Leo-vereeniging tweeduizend exem-
plaren van een anti-socialistische brochure, Allemaal Socialistl, laten
drukken; zij wilde deze boekjes verspreiden in Eindhoven en omgeving."?
De auteurs bleven vooralsnog onbekend. Zij verscholen zich achter de
goed-vaderlandse pseudoniemen Jan van Nassau en WLllem van Oranje.
Voor de tijdgenoten bleef onbekend dat de auteurs de priester F Hen-
drichs S.j.162 en de hoofdredacteur van het Bredase Dagblad van Noord-
Brabant, A. van del' Kallen163

, waren.
Waarschijnlijk kende baron Van Wijnbergen de Bredase katholieke voor-

man Van der Kallen. Deze was vice-voorzitter van de Bredase R.K Volks-
bond.1M Maar onduidelijk is de precieze relatie van de auteurs met de
Eindhovense Leo-vereeniging. Ook de vraag of het initiatief voor dat
boekje uitgegaan was van de Eindhovense vereniging danwel dat deze
slechts een order voor een herdruk had geplaatst, kan niet beantwoord
worden. Dat de verspreiding van de brochure een tegenwicht moest vor-
men voor de invloed die van De Eendracht uitging, mag verondersteld
worden. Op zondag 2 juni 1901 werd het genoemde boekje op een bij-
eenkomst van de R.K Volksbond gratis aan aile [eden uitgereikt.165

De redaktie van De Eendracht vroeg zich af wie verantwoordelijk was
voor "dit soort gifplanten". Korte tijd later werd duidelijk dat De Een-

161) Jan van Nassau [pseudo van F. Hendricks] en Willem van Oranje [pseudo van A. van der
Kallen],Allemaal Socialist! Woorden en daden der socialisten cerzameld en toegelicht, Utrecht 1901
(32 pagina's). Deze brochure is onder andere bewaard in het lise te Amsterdam.
162) De Eendracht, 9 juli 1904, 'Aan pater F. Hendrichs s.j, '. Deze priester was, blijkens genoemd
artikel, leraar aan het seminarie van Oudenbosch. Hij werd "anti-semiet", "anti-Schaepmaniaan"
en "halve Calvinist" genoemd.
163) In de catalogus van het USC worden hun pseudoniemen en narnen bij het boekje vermeld.
De herkomst van deze gegevens aldaar is onbekend.
1M) Ten Teije, a.w., 165.
165) De Een.dracht, 8 juni 1901, 'Zwaar als lood en licht als een veer'.
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dracht baron Van Wijnbergen verantwoordelijk meld voor de druk en ver-
spreiding van deze brochure. Oat De Eendracht er niet ver naast zat
bewijst Van Wijnbergens eigen correspondentie. In dit verband had hij in
een brief aan V1ekke op 21 februari 1901 namelijk geschreven: "Zoodra
de circulaires k1aar zijn, zal ik er U wat zenden. ,,166

De redaktie van De Eendracht constateerde een grote tegenstelling tus-
sen het onderschrijven van de woorden van pater Ermann enerzijds en
het verspreiden van de betreffende brochure anderzijds. Zij concludeerde
dan ook over hem: "Uw wapen is dan niet zoo smetteloos, uw karakter
niet zo hoog als wij gehoopt - en ook wei gedacht hadden. ,,167

Het betreffende boekje stond vol met echte of vermeende citaten en
daden van socialisten die bekonunentarieerd werden. Zinnen werden uit
hun verband gerukt en op een zodanige wijze geciteerd dat het socialisme
in een slecht daglicht gesteld kon worden. Daarbij maakte men geen on-
derscheid tussen socialisten, anarchisten of communisten. Zo beweerde
men bijvoorbeeld dat de socialisten juist tegen verheffing van de arbeiders
waren en voor instandhouding van de nood onder hen.

In elke aflevering van De Eendracht - zo was het plan - zou het blad
ten minste een onwaarheid uit AllemaaL SociaList! bespreken en weerleg-
gen. Op de lezers van De Eendracht deed men een beroep: "Wij smeeken
hun de artikelen over Allemaal Socialist aan de bezitters dezer boekjes ter
lezing te geven. ,,168

In de loop van 1901 werd er blijkbaar f1ink gecolporteerd met de
brochure Affemaal SociaList!. De Eendracht wijdde menig artikel aan deze
lectuur. Op 6 december sprak de socialist J. Schaper in de Tweede Kamer:
"Die boekjes zijn een schandvlek voor de kerkelijke partijen." B1ijkenshet
artikeltje in De Eendracht had geen der christelijke afgevaardigden de
behoefte om de brochure te verdedigen, ieder schaamde zich ervoor om
dat te doen: "Maar de Leo-Vereeniging en de Volksbond deelen die vuile
dingen gratis uit aan 't volk. Is er dan niet een eerlijk, onafhankelijk man
in die vereenigingen die daar publiek tegen opkomt?"169

166) GA Roosendaal, Collectie Vlekke, brief van mr. A. baron van Wijnbergen aan J.F. VIekke te
Oud-Gastel,21 Iebruari 1901.
167) De Eendracht, 10 augustus 1901, 'Een woord aan Baron van Wijnbergen, president der
Leo- Vereeniging'.
168) De Eendracht, 13 juli 1901, 'A1lemaal Socialist!'.
169) De Eendracht, 14 december 1901. 'Een kreet uit de Tweede Kamer'.
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c. Conservatief tegenover progressief

Niet aileen door de massale verspreiding van de brochure Allemaal So-
cialist! bleken de mannen van De Eendracht veel tegenwerking te krijgen.
Op 2 mei 1901 waren er verkiezingen voor de Kamer van Arbeid voor
de Tabaksindustrie te Eindhoven. Een van de leden van De Eendracht,
een zekere H. van Beek, was kandidaat gesteld. Voor hem werden circu-
laires verspreid, maar uiteindelijk trok Van Beek zijn kandidatuur in. On-
danks zijn bekendmaking hiervan middels een advertentie in de Meierij-
sche Courant kreeg hij nog 230 stemmen! Was hij onder druk gezet zich
niet te kandideren? 170

De Meierijsche Courant, die het terugtrekken van de kandidatuur van
een Eendracht-man gepubliceerd had, was een goed instrument voor de
conservatieve katholieke politiek. Toen de verkiezingen VOOl" een lid van
de Tweede Kamer voor het district Eindhoven aan de orde kwamen, op
14 juni van dat jaar, weigerde de krant, nadat men eerst de conserva-
tief-katholieke kandidaat had opgehemeld, berichten of ingezonden stuk-
ken op te nemen over de vooruitstrevende en eveneens katholieke kandi-
daat August Raupp. Deze wilde het opnemen tegen het zittende
conservatief-katholieke kamerlid, de Geldropse fabrikant Vincent van den
Heuvel. De redaktie van de krant schreef: "Wij nemen niets meer op van
de verkiezingen, want tegen den candidaat van de R.K Kiesvereeniging
mogen we niet laten schrijven." Niet duidelijk werd van wie dat niet
mocht. WeI nam men aan de vooravond van de verkiezingen een tweetal
advertenties op, van elk van de partijen een.l7l Ook de Peel- en Kempen-
bode handelde op die wijze. In De Eendracht stonden weI ingezonden
stukken en pleitte men voor August Raupp.172

Mede door de boycot van de vooruitstrevende kandidaat in de katho-
lieke pers werd de conservatief Van den Heuvel opnieuw gekozen, met
2336 stemmen, tegen 1207 voor Raupp. De laatste echter had de meer-
derheid van de stemmen gekregen in. Eindhoven, Stratum, Woensel, Val-
kenswaard en Bergeyk.173

Enige tijd later waren er weer verkiezingen, ditmaal voor de gemeen-
teraad van Eindhoven. Een korte maar felle verkiezingscampagne, waar-
bij zich ook enkele geestelijken niet onbetuigd lieten, volgde.174 Ondanks

170) De Eendracht, 11 mei 1901, 'Een teleurstelling'.
171) Meierijsche Courant, 29 mei 1901, 'Correspondentie'.
172) De Eendracht; 8 juni 1910, Ingezonden stukken, 'Hoe langer, hoe mooier! (He! verraad van
de Meierijsche Courant!),.
173) Meierijsche Courant, 15 juni 1901.
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de oneerlijke praktijken van hun tegenstanders groeide het aandeel van
de vooruitstrevende mann en van Eindhoven Vooruit in de Eindhovense
gemeenteraad weer wat. De "volksmannen" August Raupp en 1. Pijpers
werden gekozen. Samen met Louis Redele, A. van Moorsel en J. Coolen
vormden zij toen nog net geen meerderheid in de raad. Op 29 juli 1901
belegden zij met hun geestverwanten een bijeenkomst, waarop zij besloten
zich met "een monsterpetitie", die door zoveel mogelijk personen moest
worden ondertekend, tot de gemeenteraad van Eindhoven te ..ichten. Doel
was: de oprichting van een HBS.175

Daarmee kwam een punt op de agenda dat de politieke gemoederen in
Eindhoven jarenlang bezig zou houden. Aan het einde van het jaar 1901
waren de tegenstellingen in Eindhoven compleet.

d. Eduard Redele door Van Wijnbergen onthuld

In het nummer van 10 augustus 1901 maakte De Eend.racht melding
van een nieuwe brochure, Eindhoven Katholiek. Het is niet duidelijk of
het een werkelijk bestaand blaadje betrof, dan wel slechts een fantasie-
produkt van de redaktie van De Eendracht, bedoeld om daarmee de dis-
kussie over Allemaal Socialist! wat aanschouwelijker te kunnen maken.
Hoe dan ook, de redaktie noemde het eerstgenoemde blaadje "een vod,
een scheldblad dat twist en tweedracht onder Eindhovens bevolking
brengt", en men nam zich voor om er voorlopig geen woorden aan te
besteden. Toch werd het gelegenheidsblaadje in het septembernummer
wei besproken.l "

Ondertussen functioneerde Werkliedenvereeniging De Eendracht nog
steeds, al hoorde men er weinig van. Interessant is een advertentie die in
het gelijknamige blad verscheen: een oproep voor een bijeenkomst op 13
oktober 1901. De belangrijkste spreker op die avond van De Eendracht
zou het Enschedese gemeenteraadslid 1. Brinkhuis zijn. Hij was de voor-
man van de Twentse Katholiek Democratische Partij.177Het lijkt erop dat
er een verbinding was ontstaan tussen de Eindhovense en Twentse chris-
ten-socialisten. Nadere inforrnatie hierover ontbreekt echter.178

17i) Van Oorschot, a.w., dl. I, 449-451.
175) Overigens was er op 15 juni al een gewoon rekest, ondertekend door zestig personen, onder
wie Anton Philips, naar de gemeenteraad gestuurd. Meierijsche Courant, 15 juni en 30 juli 1901.
170) DeEendracht, 14 september 1901, 'Een dwaling'. VanOorschot,a.w., dl.l, 449, verondersteh
ten onrechte dat het een socialistische brochure betreft. In geen van de bezochte bibliotheken en
archieven werd een exemplaar aangetroffen.
177) De Eendracht, 12 oktober 1901. Een verslag is noch in De Eendracht noch in De Katholiek-
Democraat, het orgaan van de (Rooms)Katholieke Democratische Partij te vinden.
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Terug naar de diskussies over Allemaal Socialist! en De Eendracht. In
laatstgenoemd blad van 9 november 1901 werd onder de kop 'AIlemaal
Socialist!' besproken hoe een boek 'AIlemaal Katholiek!' gemaakt zou kun-
nen worden. Een aantal citaten uit het Evangelie werd uit zijn verband
gerukt en bekommentarieerd op dezelfde manier als waarop Allemaal So-
cialist! dat had gedaan met uitspraken van socialisten. Zo citeerde men
uit het Lucas-evangelie de zin "Wee U, die lacht, want gij zult weeldagen
en schreien". Gekonkludeerd kon dus worden - volgens de methode Al-
lemaal Socialist! - dat een katholiek tegen vrolijkheid en opgewektheid
zou zijn en ontevredenheid en neerslachtigheid zou trachtcn tc bcvorde-
ren!

"ls er iets valschers, iets gemeeners denkbaar dan dit boekje?" vroeg
de redaktie aan haar lezers. En zich over hun hoofden heen tot baron
Van Wijnbergen richtend: "15 er een geniepiger handelwijze mogelijk?
Neen. Zijt ge dat niet met me eens, President van de Leo-vereeniging?"179

Men hield de baron verantwoordelijk voor de brochure Allemaal Socia-
list/ en vermoedde blijkbaar ook dat hij zich verschool achter het pseu-
doniem Demophilus (de volksvriend). Deze had middels een ingezonden
stuk in de Bossche krant De Noordbtabonter de genoemde brochure ver-
dedigd. Het artikel in De Eendracht eindigde dan ook met de uitdaging:
"Kom Gij nu eens uit Uw tent. Wij dagen U uit, om der wille del' waarheid
en der gerechtigheid!,,180

Nu opnieuw de voorzitter van de Eindhovense Leo-Vereeniging, baron
Van Wijnbergen, zo duidelijk was aangesproken, kon het niet anders of er
moest een reaktie komen. Op 26 november 1901 schreef genoemde De-
mophiJus weer in De Noordbrabanter en veronderstelde nu op zijn beurt
dat de kritische schrijver over Allemaal Socialist! in De Eendracht nie-
mand anders kon zijn dan de Eindhovenaar E.R.

In het nummer van De Eendracht van 14 december 1901 stond nog
niet expliciet geschreven dat baron Van Wijnbergen schuilging achter het
pseudoniem DemophiJus, maar andermaal werd deze sarcastisch onder-
handen genomen en in een adem genoemd met de auteurs van 'Allemaal
Socialist! ':

"Jan van Nassau - Willem van Oranje - Demophilus ...
zijn dit rnisschien drie personen ... een God.

178) In 1905 zal Jan van den Brink bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in het District
Eindhoven kandidaat zijn voor de Vrije Katholieke Volkspartij, de opvolger van de Katholiek
Democratische Volkspartij.
179) De Eendrachi, 9 november 1901, 'AUemaal Socialist'.
180) Idem.
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Voor de combinatie is het te hopen, dat Demophilus dan daarvan
niet de geest uitmaakt - anders is het treurig met haar gesteld.,,181

Eindhoven Vooruit van december 1901 strooide nog meer zout in de won-
de. Onder de titel 'Een kreet uit de Tweede Kamer' werd ook hier - net
als in De' Eendracht - vermeld dat niemand van de christeLijke partijen
in de Tweede Kamer de verdediging van genoemde brochure op zich wilde
nemen. Ook hier schreef men over "die vuile dingen", en men vroeg zich
eveneens af: "Is er dan niet een eerlijk, onafhankelijk man in die veree-
nigingen, die daar publiek tegen opkomt?,,182

Het gevolg van een en ander was dat de Meierijsche Courant zijn taktiek
van doodzwijgen even verliet en in december 1901 zijn kolommen op-
nieuw open de voor een polemiek tussen baron Van Wijnbergen en Eduard
RedeIe. Op 21 december publiceerde genoemde krant een stuk van de
voorzitter van de Leo-vereeniging, waarin deze erkende verantwoordelijk
te zijn voor de verspreiding van Allemaal Socialistl . Hij noemde de boek-
jes "voortreffeLijk", merkte op dat er een premie van vijftig gulden was
uitgeloofd voor degenen die er onjuistheden in kon aantonen en stelde
dat de boekjes zelfs door Schaepman zouden zijn aanbevolen!183

In bet eerste deel van zijn artikel had Van Wijnbergen zich overigens
niet aileen tegen Eindhoven Vooruit, maar vooral tegen De Eendracht
gekeerd: "lndien er eene vereeniging hier bestreden moet worden, dan is
het De Eendracht't.l'" Daarop daagde Eduard Redele hem in een inge-
zonden stuk, een week later, uit dat dan maar eens te doen:

"Bestrijding van De Eendracht is 'gebiedend noodig', volgens den
heer Van Wijnbergen. Laat hij dan Eindhoven Vooruit met rust laten
en zich tegen De Eendracht keren als hij durft en kan. De Eendracht
vraagt niet beter. Ze snakt er naar. "185

Het door baron Van Wijnbergen C.S. uitloven van een premie om on-
juistheden in Allemaal Socialist! aan te wijzen, noemde Hedele "domme
kwakzalvers-schijt-argurnenten't.l'"

Enkele dagen later sloeg de baron terug en onthulde iets wat al langer
vermoed werd: "De Eendracht wordt geleid, bezield door den heer Edu-
ard Redele. ,,187De voorzitter van de Leo-vereeniging nam het nog steeds

181) De Eendracht, 14 december 1901, 'Zich vergist?'.
18"2) Eindhoven Vooruu ; december 1901, 'Een kreet uit de Tweede Kamer'. Later zou blijken dat
ook dit stukje van de hand van Eduard Redele was.
183) Meierijsche Courant, 21 december 1901, 'Over Eindhoven Vooruit'.
18.) Idem.

185) Meierijsche Courant, 28 december 1901.
186) Het is niet duidelijk of mer sprake is van weloverwogen taalgebruik of van een (doelbewuste)
zetfout door de Meierijsche Courant.
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op voor de anti-socialistische boekjes AlLemaal Socialist! en hoopte ten
slotte met een fijn gevoel voor verhoudingen dat "de keuze tussen Eduard
Redele c.s. en Leo xm voor den werkman makkelijk te maken is"!

Redele reageerde met een ingezonden stuk op 11 januari 1902, waarin
hij de door Van Wijnbergen gesuggereerde keuzemogelijkheid "aarts-
valsch" noemde. Hij ging uitvoerig in op het feit dat De Eendracht be-
lasterd en verdacht gemaakt werd in vergaderingen waar haar leden niet
mochten komen en dat werklieden het kwaadspreken over deze vereniging
moesten aanhoren zonder dat er gelegenheid tot een weerwoord gegeven
werd. Hierna gaf de krant aan baron Van Wijnbergen het woord voor een
reaktie. Hij herhaalde het verschil tussen de "christelijke democratie" en
de sociaal-democratie, citeerde uit de encycliek Graves de Communi Re
en beval de lezing hiervan aan de lezers aan. Vervolgens sloot de krant
het debat!188

In februari 1902 kon men in de Meierijsche Courant lezen dat op een
vergadering van de Leo-vereeniging gewag gemaakt werd van het grote
sukses van de brochure AlLemaal Socialistl, een constatering die de aan-
wezige leden met applaus begroetten. Ook nam de krant nog een inge-
zonden stuk op van de auteurs van de gewraakte brochure, 'Jan van
Nassau' en 'Willem van Oranje', gericht tegen Eduard Hedele. Toch had
de krant de diskussie beeindigd verklaardl'Y Dat was kenmerkend voor
de houding van de katholieke pel'S in het Eindhoven van die dagen. Het
viel overigens weI op dat Eindhoven Vooruit in deze periode niet alleen
Van Wijnbergens aanvallen op de gelijknamige vereniging subliem pareer-
de, maar het tevens opnam voor De Eendracht en Eduard Redele. In
diverse ingezonden stukken werd Van Wijnbergen feitelijk gekraakt; niet
alleen de inhoud van zijn stukken maar ook zijn taalgebruik en stijl, die
lang niet het niveau van zijn tegenstander Eduard Redele bereikten, wer-
den gehekeld.190

In De Eendracht had Eduard Hedele in zijn rubriek 'Brieven aan Go-
defriedus Janssens' inmiddels in december 1901 de naam van Karl Marx
laten vallen, als zijnde degene wiens ideeen hij in zijn feuilleton tot nog
toe had uitgelegd.'?'

Men had vastgesteld dat Eduard Redele de grote man achter De Een-
dracht was. In het blad van die naam was nu bovendien de naam Marx

187) Meierijsche Courant, 4 januari 1902.
188) Meierijsche Courant, 11 januari 1902.
189) Meierijsche Courant, 8 en 15 februari 1902.
1CJO) Eindhoven Vooruit; januari 1902: een redaktioneel stuk en diverse ingezonden stukken.
191) De Eendracht, 14 december 1901.
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gevallen. Leo-vereeniging en R.K Volksbond stonden lijnrecht tegenover
De Eendracht en gebruikten aIle middelen om deze vereniging tegen te
werken. De vraag is of er eigenlijk nog wei mogelijkheden waren voor De
Eendracht als poging tot harmonie tussen katholicisme en socialisme.

§ 7. Jan Jansen en het Eindhovens socialisme

a. Jan Jansen

Naast Hendrik Rooijmans en Eduard Hedele was Jan Jansen vanaf ca.
1900 de belangrijkste man van het Eindhovens socialisme. Hij was op 6
juni 1877 geboren in het Westbrabantse Etten-Leur.V' Hij had sinds 1895
in Princenhage gewoond, waar hij als bakkersknecht werkte. Op 3 juni
1899 verhuisde Jansen naar Woensel en trad hij bij de firma Philips in
dienst. Aanvankelijk werkte hij als lampenmaker en opzichter. In 1901
werd hij (hoofd)portier bij de firma en werd hij tevens belast met de
bewaking. Enige tijd daarna kreeg hij ook de zorg voor de loonadmini-
stratie. Hij ontwierp de reglementen die de eerste jaren op de fabriek
nodig waren en maakte bovendien een regeling voor een ziekenfonds.
Jansen was naast al deze aktiviteiten ook belast met de aanname van
nieuw personeel. Later hield hij zich vooral bezig met de uitvoering van
de sociale wetgeving193 en was secretaris-penningmeester van de in 1900
ontstane Philips-ziekenkas, waarbij toen tachtig mannelijke werknemers
aangesloten waren. Hij genoot in deze jaren blijkbaar het volste vertrou-
wen van de gebroeders Philips. Ook hun echtgenotes vervoegden zich _
naar verluidt - regelmatig bij hem om te informeren naar de huiselijke
omstandigheden van de werknemers en haalden bij hem de adressen van
gezinnen die extra steun konden gebrui.ken. Zijn SDAP-lidmaatschap was
bekend maar ontmoette bij de firma Philips geen enkeI bezwaar.l'"

Waarschijnlijk was Jansen al lid van de SDAP v66r zijn komst naar
Eindhoven. Zijn naam komt immers niet voor bij degenen die vanaf 1901
lid werden van de SDAP195 In ieder geval kwam hij uit een 'rood nest'.

19"2) Streekarchivariaat De Markkant, Etten-Leur, Burgerlijke Stand, Geboortenregister 1877;
Bevolkingsregister Etten-Leur, 1870-1880, en Bevolkingsregister Princenhage, 1890-1899. Zijn
vader was "daglooner", later "akkerbouwer" en in ieder gevaJ vanaf 1880 weduwnaar.
193) Eindhooens Dagblad, 14 januari 1950, 'Uit de eerste jaren van sociale strijd. Van Christelijke
Werkliedenvereeniging tot ... SDAP;AIpratende met 1. Jansen', dl. 11.
194) Idem.
195) IISG, Archief SDAP,Secretariaat, inv.nr. 490-492, Agenda's van ingekomen stukken, 1901-
1919. Deze beginnen in het jaar 1901. In rut en volgende jaren komt geen aanmeldingsbrief van
Jansen voor. Dat geld! overigens ook voor de eerder genoemde onderwijzer M.H. (Matheus) van
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In zijn jonge jaren maakte hij al kennis met de artikelen van W Vliegen,
"die wij reeds in onze vroege jeugd in een Recht voor Allen of Volkstribuun
lazen", zoals hij later zelf schreef.l'"

Het is niet bekend wanneer Jansen precies aan het blad De Eendracht
ging meewerken. Zijn pseudoniern 'Argus' verscheen voor het eerst in het
nummer van 12 juli 1902.197In 1903 mengde hij zich ook in de diskussies
over de spoorwegstakingen.l'" Zijn eerste bekende correspondentie met
het landelijk partijbestuur dateert van 25 juni 1903199

Jan Jansen was socialist en katholiek en wilde dat ook blijven. Hij liet
al zijn kinderen katholiek dopen.

Op 8 december 1903 werd hij gekozen tot voorzitter van cooperatie
Helpt Elkander200 en vier dagen later, op 12 december 1903, was de
redaktie en administratie van De Eendracht al op zijn adres gevestigd.201

Op 18 januari 1904 werd Jansen ook nog gekozen tot secretaris van Werk-
liedenvereeniging De Eendracht.t'" Duidelijk is dat hij in enkele jaren een
van de belangrijkste vertegenwoordigers was geworden van het Eindho-
vens socialisme. Nadat Hendrik Rooijrnans en Eduard Hedele 203 hem al
waren voorgegaan met het schrijven van een brochure, publiceerde ook
Jan Jansen een ldein boekje over het socialisme.i'"

b. Zijn brochure De Sociaal-Democratie

In juni 1904 verscheen de brochure De Sociaal-Democratie, en Waarom
en hoe zij bestreden wordt.205 Het boekje kostte zes cent per exemplaar
en was gedrukt bij de firma D. Reidel in Dordrecht, dezelfde die in. die
periode De Eendracht drukte. De brochure was te verkrijgen op het bu-

de Ven.
1%) De Eendracht, 19 september 1908, 'Klan ken van strijd' (door Argus),
197) Hei artikel is gericht "Aan de Redactie van De Eendracht te Woensel" en lijkt geschreven te
zijn door iemand die op dat moment (nog) geen medewerker was van De Eendracht.
198) De Eendracht; 14 maart 1903, 'De eed van het spoorwegpersoneel'.
199) IJSC, Archief SDAP, Partijbestuur, Ingekomen stukken en kopieen van uitgaande stukken,
inv.nr. 133, brief van 1. Jansen te Woensel, 25 juni 1903; het betreft een bestelling.
200) De Eendracht, 12 december 1903, 'Jaarvergadering del' Coop. Vereen. 'Helpt Elkander", zie
hoofdstuk VI.
201) De Eendracht, 12 december 1903, "Redactie enAdministratie, Adres: Eindhoven, Spoorstraat
a1 ".
202) Bijvoegsel van De Eendracht van 13 februari 1904, Vergadering Eendracht'.
203) H.J.L.P. van Malsum [pseudoniem van Eduard Redele], De aprilstaking tegenover eenjong
Sociaal- Dernocraat beoordeeld, Amsterdam (1A F ortuijn) 1903.
20-1) Zie hoofdstuk V, par. 4.
205) Het IJSC beschikt over een exernplaar van elk van de twee uitgaven, In andere bibliotheken
werd het boekje tot op heden nog niet aangetroffen.
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reau van De Eendracht en hij Hendrik Rooijmans thuis.206 Over de oplage
van het hoekje is niets hekend.

In het voorwoord van het dertig pagina's tellende hoekje schreef Jansen
dat in het Zuiden de meeste mensen alleen informatie over het socialisme
kregen van tegenstanders. Hij wilde aan de katholieke arheiders laten
zien hoe de sociaal-democratie werkelijk was.

Het kapitalisme, en met name het partikulier eigendom van de pro-
duktiemiddelen, was - volgens hem - de belangrijkste oorzaak voor de
bestaande wanverhoudingen tussen een kleine groep rijken en de grote
massa armen. Daardoor was de sociaal-democratie ontstaan en zij kon
pas eindigen als de oorzaken van die wanverhoudingen zouden zijn op-
geheven. Dat kon:

"door eene maatschappelijke orde zoodanig te regelen, dat de mensch
kan voldoen aan het grootste gebod van Jezus: 'Bemint uwen naaste
als u zelven' en 'Gedenk dat gij allen Broeders zijt'."

Na op eenvoudige wijze enkele hoofdzaken van het socialisme uiteen te
hebben gezet en tevens te hebhen duidelijk gemaakt waarom men tegen
de sociaal-democratie was, ging hij over tot het heschrijven van de ver-
houding tussen godsdienst en socialisme. Bijna de helft van de brochure
werd hierdoor in beslag genomen.

Bij de behandeling van de stelling dat socialisatie van de produktiemid-
delen tegen het natuurrecht en tegen het evangelie in zou gaan, vroeg
Jansen zich af of het kapitalisme met zijn uitwassen dan wei in overeen-
stemming met het evangelie was: "Ik kan niet vermoeden dat Jezus, den
grooten Nazareer zich met zoo'n maatschappij goed verstaan zou." Het
was, volgens hem dan ook niet "zondig en anti-Godsdienstig" om zich
tegen de huidige maatschappijvorm te verklaren.

Jansen sprak de verwachting uit dat de katholieke Kerk, die nu tegen
het socialisme was, zich in de toekomst anders zou gaan opstellen en ten
slotte samen met de Sociaal-Democratie "den st:rijd voor het proletariaat"
zou beginnen. Hij stelde dat elke maatschappelijke vooruitgang aanvan-
kelijk door de Kerk werd tegengehouden tot zij zag dat dat niet langer
kon, " ... eerst dan legde zij er zich bij neer en ging zij met die beweging
mee". Katholieke arbeiders konden zich, zo was zijn conclusie, dus gerust
aansluiten hij de sociaal-democraten.

Hij stelde dat godsdienst een persoonlijke aangelegenheid was, ook voor
socialisten. Het socialisme was niet tegen de godsdienst en hij daagde zijn

206) De Eendracht, 11 juni 1904, 'Een Nieuwe Brochure'.
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lezers uit de vergaderingen van de socialisten zelf te bezoeken en hun
geschriften te lezen:

" ... en indien ge dan tot de conclusie komt, dat de Soc. Dem, wei
tegen den Godsdienst strijdt, dat zij wei eenen onzinnige gelijkheid,
eene bandelooze vrijheid wil, dat zij het gezag en de goede orde
ondermijnt, welnu, keert haar dan den rug toe."

Als men daarentegen zou zien dat het socialisme inderdaad streed voor
"menschelijkheid en recht, om leven, beschaving, ontwikkeling en wel-
vaart", dat het zich keerde "tegen de immoraliteit, tegen het barbarisme
van het kapitaal, dat zij de oorzaken daarvan aantoont en door hervor-
ming wil wegnemen", dan moest men zich aansluiten. In het naschrift
besprak Jansen nog de kort daarvoor verschenen tweede editie van Alle-
maal Socialist! De schrijvers daarvan zouden twee priesters zijn. Waarom
hij dat dacht, vermeldde hij overigens met. Hij besloot zijn brochure met
het uitspreken van zijn stellige overtuiging: "Moest Christus weer op aarde
verschijnen - hij zou de schrijvers van dit brandkastenpamflet nooit of te
nimmer voor de zijnen erkennen".

Het is niet duidelijk in hoeverre Jansens brochure ook verspreid werd
buiten Eindhoven en omgeving. In het voorwoord bij de tweede druk
(1905) stond overigens dat de eerste druk snel was uitverkocht.

In De Eendracht verschenen in de volgende maanden advertenties voor
de brochure. Matheus van de Ven besprak het boekje in het nummer van
13 augustus 1904. Hij schreef dat de brochure "van onzen ijverigen strijd-
makker Jansen" met recht "De kleine catechismus der Sociaal-Democra-
tie" mag worden genoemd. Het boekje was verplichte kost voor de ar-
beiders. Van de Ven spoorde de lezers van De Eendracht aan de brochure
te kopen: "t'ls waarlijk hoog tijd, dat ge eens een weinig op de hoogte
komt en niet ten eeuwige dagen achterlijk blijft. ,,207 Volgens De Eendracht
beoogde deze brochure de arb eiders stof in handen te geven voor de
diskussie met leden van de R.K Volksbond en van de Leo-vereeniging,
wanneer in die "genootschappen van zwijgers" de mogelijkheid om te
discussieren eens zou komen.

De belangrijkste positieve reaktie op de brochure van Jansen was wel-
licht het feit dat het boekje de Bredase priester dr. Jan van den Brink
inspireerde ook zijn visie op de verenigbaarheid van godsdienst en socia-
lisme op papier te zetten.

207) De Eerulmcht ; 13 augustus 1904, 'Een goed boekje, dat iedereen moet lezen'.
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§ 8. De priester Van den Brink en het Eindhooens socialisme

a. Jan van den Brink

In 1865 was Jan van den Brink geboren te Breda. Na zijn lagere school
ging hij naar het klein en groat seminarie van het bisdom Breda. In 1890
werd hij tot priester gewijd en voor verdere studies naar Rome gestuurd.
Daar maakte hij op 15 mei 1891 de plechtige alkondiging van de ency-
cliek Rerum Novarum mee.

Hij werd kapelaan in het Zeeuws-Vlaamse Hontenisse. Na een kort ver-
blijf in Brazilie werd hijkapelaan in Nispen bij Roosendaal. Oaar moet
hij zich beziggehouden hebben met de studie van socialistische auteurs
als Marx, Fourier en Bakoenin. In 1901 werd hem, na enkele konflikten
met zijn pastoors en omdat hij zijn dageLijkse brevierlezing zou hebben
verwaarloosd, het opdragen van de mis verboden. Hij had inmiddels ont-
slag als kapelaan genomen en was weer gaan wonen bij zijn ouders in
Breda. 208

In augustus 1902 verschenen in De Eendracht twee artikelen, overge-
nomen uit het Tilburgse socialistische blad De Fakkel: 'Het Socialisme en
de Kerk' en 'Aansluiting, (Een woord tot de Kath. Arbeiders),. Beide stuk-
ken waren ondertekend door 'Een R.-K Priester'. WaarschijnIijk betrof
het hier ten minste eenmaal een stuk van genoemde Jan van den Brink.209

III november 1902 mocht hij weer mislezen, wat hij toen dagelijks deed
ill de kerk van de paters kapucijnen in Breda. Volgens Visser is in de
periode die toen volgde zijn socialistische overtuiging ontstaan.P" Waar-
schijnlijk heeft hij in Breda contact gehad met de plaatselijke SOAP-af-
deling, met de uit Eindhoven afkomstige socialistische voorman Henri
van Kol die in Princenhage woonde, of met JuJien Redele, de jongere
broer van de Eindhovense Eduard en Louis Hedele. Eerstgenoemde Re-
dele was sinds 1901 al lid van de SOAP en in 1903 aktief voor het
algemeen kiesrecht in Breda.f!'

Het hierboven besproken boekje van Jansen, De Sociaal-Democratie,
kwam in de loop van 1904 in zijn handen. Hij stuurde enkele exemplaren
ervan naar leden van de Bredase R.K Volksbond. Ook schreef hij er een
brief over naar de voorzitter van de Bredase SOAP en sprak erover met

208) Visser, Dr. Jan van den Brink, socialist in priestertoog, in De Oranjeboom, jrg. 24 (1971),
67-94.
209) De Eendracht, 9 augustus 1902.
210) Visser, Dr. Jan van den Brink, socialist in priestertoog, I.ap., 71.
211) Ten Teije,a.w., 135-137.
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enkele arbeiders. Bedoelde brief was hij begonnen met "Geachte partij-
genoot", daarmee aangevend dat hij zich inmiddels ook als socialist be-
schouwde. Daarover ondervraagd zijnde door de bisschop, kreeg hij in
september 1904 opnieuw een verbod om mis te !ezen.212

Het is niet duidelijk hoe de contacten tussen Jan van den Brink en de
Eindhovense christen-socialisten precies tot stand gekomen zijn. Onder
de tite! 'Die praat er anders over dan de adviseurs van den Vo!ksbond'
was in De Eendracht van 13 april 1901 al een ingezonden stuk van 'een
Katholiek Priester' overgenomen uit De Katholiek-Democraat. Deze pries-
ter had korte tijd tevoren een van de redevoeringen van de V1aamse so-
ciale priester Fonteyne bijgewoond. Mogelijk betrof het een bijdrage van
Van den Brink. Imrners, geschreven werd:

"Waar Christus beveelt, daar moeten wij gehoorzamen. Maar al zou-
den ons ook zelfs gemijterde heeren iets gebieden, dat indruischt
tegen de geboden van God (...) dan store men zich er niet aan, wei
wetende, dat zulke geboden in het oog van God krachteloos zijn.
Verbieden zij aan waardige Priesters het Mislezen, het geestelijk ge-
waad te dragen, en de leeken het bijwonen van volksvergaderingen
gehouden door zulke geestelijken, men store er zicb niet aan."

Het kommentaar van de redaktie van De Eendracht op dit overgenomen
stukje luidde: "Die man durft er tenminste recht voor uitkomen, net als
Daens en Fonteyne. We hooren er wei meer van. ,,213

In het nummer van 9 augustus 1902 stonden opnieuw stukken geschre-
ven door een Noordbrabantse priester en overgenomen uit De Fakkel.
Hierin werd de verenigbaarheid van godsdienst en socialisme aangetoond
en werden de arbeiders opgeroepen tot aansluiting bij hun socialistische
broeders. Ook deze artikelen zijn vrijwel zeker van de hand van Van den
Brink.214 Toch zou het nog twee jaar duren voor er rechtstreeks in De
Eendracht bijdragen van een katholieke priester verschenen.

In juni, juli en augustus 1904 stonden er artike!en in het blad over
wantoestanden voor de landarbeiders in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen, het
gebied waar Van den Brink enke!e jaren eerder kapelaan geweest was.
Ook bevatte dat nummer een ingezonden stuk van X., gericht tegen de
jezuiet pater Hendrichs, die De Eendracht had aangevallen en korte tijd
daarop de brochure Katholieke Sociallsten zou publiceren. Hoogstwaar-
schijnlijk waren al die artikelen van zijn hand.215 In het nummer van 8

212) Visser, Dr. Jan van den Brink, socialist in priestertoog, t.a.p.; 72.
213) De Eendracht, 13 april 1901.
21i) De Eendracht; 9 augustus 1902, 'Het Socialisrne en de Kerk', en 'Aansluiting'. Evenals in de
brochure De Groote Vraag wordt gesteld dat er vee I priesters in hun hart socialist zijn.
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oktober werd niet aIleen het gedicht 'Oorlog' opgenomen, maar ook een
uitvoerig artikel 'Waarom de Christelijke in 't bijzonder de Katholieke idee
tot het Socialisme voert', door een zekere X. uit Breda. Het lijdt geen
twijfel dat het hier bijdragen van Van den Brink betrof.

De suggestie dat Eduard Hedele de contacten zou hebben gelegd tussen
De Eendracht en Van den Brink werden door het blad aIs onjuist bestem-
peld216 Wellicht was dat gebeurd door Van Kol, die immers ook de Vlaam-
se socialistische priester Adolf Daens naar Nederland haalde/?", of door
Jan Jansen zelf. In ieder gevaI verscheen eind oktober 1904 de kleine
brochure De Groote Vraag van de hand van dr. Jan van den Brink, R.K
priester.i'"

b. De Groote Vraag

De brochure De Groote Vraag telde slechts zestien pagina's, was gedrukt
bij D. Reidel te Dordrecht en werd uitgegeven door het bureau van De
Eendracht te Eindhoven.F'" Het boekje begon en eindigde met enkele
gedichten. Vervolgens werd uitgegaan van een bijbelse uitspraak:

"Des Heeren is de aarde en hare volheid, en Hij heeft de aarde en
aIles wat zij voortbrengt uit zich zelf en met de vlijt der menschen,
geschonken aan aile menschen, aan de gemeenschap der menschen,
opdat een ieder zou ontvangen volgens zijne behoefte."

Van den Brink constateerde daarna dat de maatschappij op een keerpunt
stond: er was rijkdom voor weinigen en armoede voor velen. Iedere ar-

215) De Eendracht, 11 juni 1904, 'Prettig op cen Kroon-Domein', gericht aan een "eerw. vriend",
medewerker van De Eendracht, en geschreven naar aanleiding van een ingezonden stuk over de
landarbeiders in Zeeuws-Vlaanderen in Het Centrum van oktober 1903. Op 9 juli en13 augustus
1904 werd de reactie 'Aan den heer AV te H.' in De Eendracht gepubliceerd door X. De laatste
regels van dit stuk maken duidelijk dat Van den Brink de auteur moet zijn: "De pastoor van
Hontenisse weet zeer goed, dat er priesters, katholiek-sociaal-democraten zijn" Hij eindigt
bovendien met een verwijzing naar Schaepmans 'Aya Sophia', zoals hij dat ook zou doen in zijn
boekje De Groote Vra.ag.
216) De Eendracht, 10 december 1904, 'Het groot spektakel'. Naar aanleiding van een open brief
van A Vervoort in De Naordbrahanter: "De waarheid is dat Redele Van den Brink voor het
verschijnen van de brochure nooit heeft gezien, gesproken en geschreven."
217) C. Brorn, a.w., dl. I, 511-519. Overigens sprak de Vlaamse priester AdolI Daens in allerlei
plaatsen, maar niet in Eindhoven. B1ijkensDe Sociaaldemokraat van 19 september 1899 was hij
op zaterdag 16 september 1899 in Breda. Nadat de Bredase bisschop een bijeenkomst in het Hof
van Holland aldaar verboden had, stelde H. van Kolzijn tuin in Princenhage ter beschikking voor
een openluchtbijeenkomst. Mogelijk waren onder de 285 aanwezigen ook enkele Eindhovense
socialisten.
218) Visser, Dr. Jan van den Brink, socialist in priestertoog, t.a.p., 67-94.
219) Het boekje wordt onder andere aangetroffen in de collecties van het IlSC te Amsterdam.
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beider diende een menswaardig bestaan te krijgen. D~ "onrnenselijke
maatschappelijke misdrijven" van het kapitalisme werden opgesomd. He-
torisch werd gevraagd: "Wat is er geworden van die oorspronkelijke op-
vatting der Christenheid, dat aile menschen gelijk zijn voor God?" Het
zou christelijker zijn, "als de reusachtige produktie aan het hele volk ten
voordeele kwam, in plaats van aileen aan het kapitaal".

Via een citaat van de beroemde bisschop Von Ketteler maakte de schrij-
ver de overgang naar de doelstellingen van de sociaal-democratie. In na-
volging van Jansen stelde hij dat de Kerk al een zwenking maakte en dat
het nog slechts een kwestie van tijd was dat de Kerk aan de kant van
het "maatschappelijk socialisme" zou staan: "In meer dan een priester
klopt een socialisten-hart, maar ze mogen zich niet uitspreken en men
maakt hun wijs, dat het socialisme tegen het Geloof is."

De schrijver betoogde dat de sociaal-dernocratie de toestand van de
arbeiders wilde verbeteren en uiteindelijk door middel van wetgeving het
bezit van de produktiemiddelen in handen van de gemeenschap wilde
leggen. Het boekje eindigde met een oproep aan "k/eine burgers", "k/eine
boeren" en "tot de werkers en tot allen, die het goed meenen met het
heil del' mensheid" om zich aan te sluiten bij de Sociaal-Dernocratische
Arbeiderspartij.

Van den Brink ging uit van het 'economisch socialisme, evenals de
Eindhovense christen-socialisten. Ook in zijn ogen was het socialisme ver-
enigbaar met godsdienst. De Eendracht van 12 november vermeldde kort
het verschijnen van het boekje. Twee dagen eerder werden in Het Volk
van 10 november enkele stukken uit de brochure gepubliceerd. De re-
daktie van dat blad voegde eraan toe:

"De groote waarde van deze belijdenis steekt in den vemietigenden
slag die ermee wordt toegebracht aan den in de katholieke pel's zo
gretig gecolporteerde leugen, dat onze partij vijandig zou staan te-
genover den godsdienst. ,,220

In Eindhoven was ondertussen op 6 november 1904 Werk/iedenveree-
niging De Eendracht ontbonden en twee dagen later, op 8 november, een
SDAP-afdeling opgericht.

Inmiddels werden hier weer "duizenden" exemplaren van een nieuwe
anti-socialistische brochure verspreid. Het betrof Katholieke Socialisten
van de hand van de eerder genoemde pater F Hendrichs s.j., die ditmaal
onder zijn eigen naam een boekje had laten drukken.221 Nu beschikte

220) Visser, Dr. Jan van den Brink, socialist in priestertoog, t.a.p., 73-74.
221) De Eendracht, 8 oktober 1904, 'Codsdicnst en Socialisme'. Het boekje was gedrukt in Sittard
bij de firma Bern. Claessens. Een exemplaar bevindt zich in de bihliotheek van de KUB te Tilburg.
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men echter over twee boekjes waarmee men de tegenstanders om de oren
kon slaan: Jansens brochure De Sociaal-Democratie en Van den Brinks
werkje De Groote Vraag.

c. 'Het groot spektakel'

Als eerste reageerde de Meierijsche Courant in Eindhoven op de uitgave
van het boekje van Van den Brink. Zijn verieden was uitgezocht, zijn
eerste schorsing werd uitvoerig vermeld en men trachtte duidelijk te ma-
ken dat hij geen goede priester was. De volgende dag, 26 november,
reageerde ook het Bredase Dagblad van Noord-Brabant, dat hem een
"afgevallen priester" noemde.222 Op 27 en 28 november werd in enkele
bladen een open brief van Van den Brink gepubliceerd, waarin hij zich
verdedigde:

"Mijn grootste misdrijf in de oogen van mijn tegenstanders is, dat
ik socialistische ideeen heb - dat ik de zaak der arbeiders een warm
hart toedraag - dat ik voor die zaak gaarne ten offer breng: levens-
vreugde, z.g. aanzien en de goedkeurende glimlachjes der rijken. ,,223

In Breda nam aileen de liberale Bredasche Courant de verdediging van
Van den Brink Op.224

Blijkbaar werd deze overdruk ook verspreid als vlugschrift in Eindhoven
en omgeving. Het Bredase Dagblad van Noord-Brabant noch de Eind-
hovense Meierijsche Courant deden dat.225 De Peel- en Kempenbode pu-
bliceerde een negatief stuk op 30 november.226

De Eendracht startte onder de titel 'Het groot spektakel' een nieuwe
artikelenserie over de reakties die Van den Brinks brochure teweeg had
gebracht: in elk van de numrners van december 1904 tot en met mei
1905 werd hierover uitvoerig geschreven! De eerste aflevering begon met
de volgende situatieschets:

"Na het verschijnen der brochure van dr. van den Brink 'De Groote
Vraag' is er in de geheele provincie, maar vooral in ons geliefd Eind-
hoven, een groot en zeldzaam spektakel tegen 'De Eendracht' op
touw gezet. 't Eerste gevolg was, dat wij een heele rij nieuwe abon-

222) Visser, Dr. Jan van den Brink, socialist in priestertoog, t.a.p., 73.
223) Visser, Dr. Jan van den Brink, socialist in priestertoog, t.a.p., 74.
224) De reaktie van Van den Brink werd ook afzonderlijk gedrukt en uitgegeven: Open Brief aan
de Redaktie's der Couranten, die mij vorige week aarunelen. over de uitgave mijner brochure 'De
Groote Vraag'; Breda (28 november) 1904.
225) De Eendracht; 14 januari 1905, 'Vriendschappelijk schrijven': een uitvoerige brief van Jan
van den Brink.
226) De Eendracht ; 10 december 1904, 'Lafgedoe!', ingezonden stuk van M.H. van deVen.
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ne's kregen. t Tweede, dat aile ouwe wijven hun handen samen en
hun ogen ten hemel sloegen om onze goddeloosheid. ,,227

Vervolgens kwamen diverse reakties ter sprake. A1seerste de lasterpraat.
van de Bossche krant De Noordbrabanter, Hier had de correspondent, A.
Vervoort228, in een open brief gesteld dat Van dell Brink de Kerk verlaten
had, uit zijn arnbt ontzet zou zijn en door de SDAP onderhouden werd,
en om inkomsten te hebben een werktuig van de socialisten geworden
was. Ook werd gesuggereerd dat Eduard Redele hem gevraagd zou heb-
ben een brochure te schrijven of dat Van den Brink dat hem ZOLI hebben
aangeboden. De Eendracht noemde elk van de punten een leugen. En
Redele had Van den Brink tevoren nooit gezien, gesproken of geschreven.
Overwogen werd een procedure wegens smaad aan te spannen tegen De
Noordbrabanter, wanneer het blad binnen zes maanden nogmaals dit
soort leugens zou publiceren.

De Meierijsche Courant had De Eendracht, die de brochure uitgaf,
"Godvergeten misleiders' genoemd. Weliswaar ontkende het blad niet dat
de brochure geschreven was door een priester, maar men had gesteld dat
deze "niet vee! verschilt van een afvallige".229De Eendracht wierp tegen
dat Van den Brink geschorst was niet om zijn eventuele onjuiste functio-
neren als priester, maar vanwege zijn socialistische gevoelens. Ondertussen
vermeldde De Eendracht dat "... De Groote Vraag een reuzensucces had,
gevraagd werd van aile kanten, schier niet genoeg gedrukt kon worden".
In december 1904 kon men in het blad lezen: "Deze week verschijnt de
TlENDE DRUK der Brochure." Volgens een advertentie was de prijs per
post zes cent per exemplaar. Bij 25, 50 en 100 en meer exemplaren kon
een flinke korting gegeven worden. Ook was er onder bepaalde voorwaar-
den gratis verspreiding mogelijk.230

Er weI'd inmiddels weer volop gepreekt en geageerd tegen De Een-
dracht. De propagandaelub van de Eindhovense Volksbond had het las-
terlijke artikei uit de Meierijsche Courant van 25 november tegen Van den

227) De Eendracht, 10 december 1904, 'Het groot spektakel', an. 1.
228) AJ .M. Vervoort woonde in Woensel en was medewerker aan de zeer katholieke Bossche kraut
De Noordbrabanter (en aan de Meierijsche Courant). Toen in 1901 de niet minder katholieke
Eindhooensche Courant ontstond, werd hij de nieuwe hoofdredakteur. Hij kreeg de bijnaam "de
paus van Eindhoven" en werd door Rogier "een der laatste integralisten" genoemd. Van Oorschot,
a.u·., dl. 1,455. en dl. 11,994.
229) De Eendracht; 10 december 1904. 'Het groot spektakel', an. 1.
230) De Eendracht; 10 december 1904, 'Advertenrien '. In 1906 zou er een Duitse vertaling van De
Groote Vraag uitgebrachr worden door de krant van de Duitse socialistische partij: Ein katholtscher
Pfarrer als Sozialdemokrat . Berlin 1906. Twee jaar later verscheen daarvan weer een Pooise
vertaling in Katowice (1908). Zowel van de Duitse als van de Pooise editie zijn exemplaren bewaard
in het IISC.
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Brink laten herdrukken, uiteraard zonder de verdediging van Van den
Brink zelf aan het stuk toe te voegen. Bij het uitgaan van de kathoIieke
kerken in Eindhoven deelde men dit vlugschrift Uit.231 Cedurende de eer-
ste zondagen van januari 1905 werden in Eindhoven bij het uitgaan van
de kerken weer andere pamfletten uitgedeeld tegen het boekje van Vall
den Brink.232

Op donderdag 5 januari sprak het socialistische Kamerlid Ter Laan op
een bijeenkomst van de jonge Eindhovense SDAP-afdeling. Deze verga-
dering werd goed bezocht, ondanks het feit dat leden van de katholieke
propagandacluh aan de ingang van de zaal stonden om te zien wi.e er
naar binnen gingen, en ondanks het feit dar er opnieuw honderden bil-
jetten verspreid waren, tegen deze bijeenkomst. Grote plakkaten hingen
aan telefoonpalen, op muren en deuren. Daarin werd afgeraden naar deze
vergadering te gaan: Bet waren "niet-katholieken" die zo'n spreker had-
den uitgenodigd, en "naarn-katholieken" die zouden gaan luisteren!233

Het kaiholieke Zuiden leek cen in zijn houding tegenover De Groote
Jlraag. Toch was die eenheid gedeeltelijk schijn. Er kwamen ook enkele
kritische reakties uit de eigen geledingen. Een daarvan was afkomstig van
Hendrik Ouweriing, hoofdredakteur van de Helmondse krant De Zuid-
willemsvaart. Deze las De Eendracht bIijkbaar ook. Hij schreef dat er
binnen een maand 10.000 exemplaren van De Groote Jlraag verkocht
waren, dat het aantal abonnees van De Eendracht terk was toegenomen
en dat de open brief van Jan van den Brink werd verslonden. En dat
alles kwam door het zijns inziens domme handelen van allerlei katholieke
kranten. AI die negatieve artikelen vormden "koren op den molen der
socialisten". Volgens Ouwerling hadden de kranten zich hier niet mee
moeten bemoeien. Hij hekelde ook de wijze waarop er in de katholieke
pamfletten in Eindhoven geschreven was over de pauselijke onderschei-
ding die Van den Brink destijds gekregen had: "A1santi-katholieken zich
zoo uitlieten, zou waarschijnlijk een protest niet uitblijven." De hoofdre-
dacteur van De Zuidwillemsvaart vond dat er een beter middel was om
te strijden tegen het socialisme: "Laten we geen misstanden vergoelijken,
wegredeneeren etc. maar die dingen zien op te ruimen, in den kortst
mogelijken tijd. ,,234

231) De Eendrachi, 10 december 1904, 'Krachtig leven'.
232) De Eendracht . 14 januari 1905, 'Het groot spektakel, an. 2. Ditmaal betrof her de versprei-
ding van cen sruk van de voorzitter van de Eindhovense Propagandaclub St. Catharina, Hubert

Hermans.
233) De Eendrachi, 14 januari 1904, 'Verklikkers' eo 'Vergadering mel Ter Laan'.
234) De Zuidunllemsoaart. 14 december 1904, 'Onbedoelde Reclame'.
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Een andere Helrnondse krant, Het Nieuuis van de Week, had ook diverse
stukken geschreven over de hele kwestie. L1 een redaktioneel kommentaar
van 11 maart verdedigde de redakteur, Jos van Wei, Jan van den Brink
weliswaar niet echt, maar viel hij wei de houding van de katholieke pel's
in deze zaak aan: "Publiek staat in de kranten: Dr. 1. van den Brink,
afvallige priester! Waar lijkt dat nu toch op? Zoolang de Paus van Rome
hem met geexcommuniceerd heeft. ,,235

Dat was blijkbaar al te tolerant. Op zijn beurt suggereerde de Eindho-
vense Peel- en Kempenbode dat Van Wei wellicht besmet was met socia-
listische idcccn.236 Een en ander leidde e1' volgens De Eendracht toe dat
er een terechtwijzing van de geestelijke overheid kwam voor Van WeI.
Enkele dagen later herriep de redakteur zijn mening, verklaarde het af-
keurenswaardige terug te nemen en zich voortaan in alJes aan de gees-
telijke overheid te zullen onderwerpenl="

De Eendracht had aile critici uitgedaagd om alsnog met bewijzen te
komen dat er iets bedrieglijks of verderfelijks zou zijn "in de leer del'
Eendracht". Het januarinummer van 1905 was voor een groot deel gewijd
aan de kwestie. Jan van den Brink reageerde in een 'Vriendschappelijk
schrijven' op een reaktie van een pastoor en in een redaktioneel artikel
'Uit handen van den strafrechter'. Met genoegen constateerde de redaktie
dat het lasterlijke schrijven van A. Vervoort in De Noordbrabanter gestopt
was. Ten slotte werd ook nog een nieuwe, uitvoeriger en in grotere oplage
verschijnende uitgave van Jansens brochure De Sociaal-Democratie aan-
gekondigd.238

d. Kan of moet een katholiek socialist zijn?

lnmiddels had de hoofdredakteur van de Bredase krant DagbLad van
Noord-Brabant, A. van del' KalJen, in december 1904 ook zelf een bro-
chure uitgebracht en deze in Breda gratis laten verspreiden: Kan een

235) Hel Nieuws van de Week, 11 maart 1905. Van Wei was overigens in zijn redaktionele
com mentaren van 18 februari 1905 erg fel tegen de Woenselse medewerker van De Noordbrabanter,
A. Vervoort. Hij betichtte deze van dronkenschap, van enorme zelfoverschatting ell noemde hem
een "philosophische held". Vervoort was absoluut geen partij voor De Eerulracht ; "waarvan de
redactie helaas in zeer bekwame handen is".
236) Op 15 maart had Van Wei de Meierijsche Courant en de Eindhouensche Courant nog fel
aangevallen. De katholieke redacteuren maakte hij uit voor "leekenketterrneesters''! Hel Nieuuis
ran de Week, 15 maart 1905, 'Dr. J. vall den Brink. II'.
237) De Eendracht; 8 april 1905, 'Dompen'. Overigens herriep Van Wei zijn eerdere uitingen niet
al op 13 maart, maar pas op 22 maart 1905. Vgl. Visser, Dr. Jan van den Brink, socialist in
priestertoog, t.a.p., 75.
238) De Eendracht; 14 januari 1905.
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Katholiek Socialist zijn? Zoals vermeld was hij een van de auteurs die
eerder onder een schuiJnaam het boekje Allemaal Socialist! geproduceerd
hadden. DitmaaI trachtte hij onder eigen naam aan te tonen dat socia-
listen principiele atheisten waren en dat katholieken dus geen socialist
konden zijn. Enkele dagen later, op 5 december 1904, antwoordde Van
den Brink al met een k1eine tegenbrochure: Kan of moet een katholiek
socialist zijn?239 Met behulp van citaten van paus Leo xm en van
Schaepman trachtte hij aan te tonen dat het een sociale plicht was voor
katholieken om socialist te zijn. De paus kende het werken van de socia-
listen niet en dacht daarbij aan het optreden van de anarchisten in Zuid-
Italie. Socialisme en communisme werden door de paus met elkaar ver-
ward volgens Van den Brink.2

-10

Van der Kallens brochure werd besproken in De Eendracht van 11 fe-
bruari 1905 en aldaar een "nobel schotschriftje" genoemd. Een grote
spotprent sierde dat nummer. Drie ezels bestudeerden een nieuwe ster
aan het firmament: de redakteuren van het Bredase Dagblad van Noord-
Brabant, van de Eindhovense Meierijsche Courant en van de Bossche
Noordbrabanter. Die nieuwe ster droeg de initialen Vd.B. In hetzelfde
nummer verzocht de redaktie om financiele steun zodat het blad af en
toe met een karikatuur verlevendigd kon worden. 2-11 Het zou voorlopig
echter bij deze ene spotprent blijven.

Het rumoer om de priester Jan van den Brink en zijn pleidooi voor het
samengaan van katholicisme en socialisme zou doorgaan en niet aileen in
Eindhoven. Begin maart 1905 sprak hij voor een overvoUe zaal in deze
stad. Eind maart hield hij diverse spreekbeurten in Twente en in april
sprak hij in Alkmaar, Maastricht en Leeuwarden.if In het Eindhovense
blad De Eendracht bleef hij ondertussen zijn artikelen publiceren.

239) Een exernplaar van dit boekje bevindt zich in hct nSG.
2-10) Visser, Dr. Jan van den Brink. socialist in priestertoog, t.a.p., 7~.
2<1) De Eendracht, 11 Iebruari 1905. 'He! grootspektakel', an. 3.
2<2) Visser, Dr. Jan van den Brink, socialist ill priestertoog, t.a.p., 75.
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HOOFDSTUK IV

EEN CHRISTEN-SOC~ISTISCH ORCMN.
HET BLAD 'DE EE DRACHT', TOT CA. 1907

§ 1. De Eendracht

a. De eerste nummers

Op 7 december 1900 verscheen het eerste nummer van De Eendracht.
Orgaan van de Christelijke Werkliedenvereeniging 'De Eendracht' te Eind-
hooen,' Wie de initiatiefnemers van dit nieuwe blad waren, is niet hele-
maal duidelijk. Aangezien in he! voorwoord in het eerste nummer sprake
is van "onze mede-arbeiders", moet worden verondersteld dat Hendrik
Rooijmans en misschien nog enkele andere arbeiders tot de initiatiefne-
mers behoorden. Wellicht was de portier van de firma Philips, Jan Jansen,
een van hen. Ook de social.istische onderwijzer Matheus van de Yen, die
weliswaar eind 1899 naar Amsterdam was verhuisd, zal tot de initiatief-
nemers kunnen worden gerekend. Hij bleef zijn Eindhovense socialistische
vrienden met een zekere regelmaat bezoeken en beschouwde zichzelf ook
als arb eider.2

De belangrijkste initiatiefnemer was geen arbeider. Dat was de zeepfa-
brikant Eduard Hedele. Hij was zeker ook de belangrijkste geldschieter.
Mogelijk stond ook genoemde Van de Yen, als enige zoon van een boer,
garant voor een deel van de financiele risiko's, evenaJs de gebroeders
Philips. Schriftelijke bewijzen voor een en ander ontbreken echter.

Eduard Redele vormde in de beginjaren de redaktie, mogelijk in sa-
menwerking met Hendrik Rooijmans en Jan Jansen. Vermoedelijk was
Matheus van de Yen er op een of andere wijze als corresponderend lid
ook bij betrokken. Slechts eenmaal kwam de naam van een redaktielid
als zodanig in het blad voor. In het meinummer van 1903 verscheen in
de kop van het blad de vermelding: "Verantwoordelijk Redacteur Ed.
Redele'.

Het eerste numrner van De Eendracht, vier pagina's groot, bevatte een
uitvoerige omschrijving van het doel van het blad: " ... onze mede-arbei-

I) Exemplaren van De Eendracht zijn te vinden in het II C in Amsterdam, in de Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag en in het SARE in Eindhoven.
2) De Eendracht, 8 juui 1901, 'Eindhovensche Snuif': 'Wij zijn allemaal arbeiders".
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ders van Eindhoven en Omstreken wat meer inlicbten, welken weg wij
te volgen hebben om tot een menschwaardig bestaan te geraken". De
redaktie verklaarde geen artikelen op te nemen die in strijd zouden zijn
met de leer van Christus; men wilde "de waarheid" verkondigen en wan-
toestanden aan de kaak stellen. De introductie eindigde met de verwach-
ting " ... dat wij door middel van dit blad, de arbeiders wat meer kennis
kunnen bezorgen van de arbeidersbeweging".

De redaktie putte hoop uit woorden van bepaalde geestelijken, zoals
de jezuiet pater Ermann, die op 22 april van dat jaar zo'n duidelijk
pleidooi had gehouden voor arbeiders die streefden naar een menswaar-
cliger bestaan. Aan de Leo-vereeniging werd verweten dat slechts in theo-
rie na te streven, en de leden van de R.K VoLksbondwerden opgeroepen
het heft in eigen hand te nemen. Ook de tegenstander werd meteen bij
de naam genoemd. Dat was de Meierijsche Courant, "die er vooral op uit
is de rijken en machtigen te sparen om hun gunst niet te verliezen". Het
redaktionele 'Wat wij weten' eindigde ten slotte met de zinsnede:

"Wij zullen bewijzen dat wij, van welke zijde hier ook bestreden, niet
anti-christelijk zijn, maar dat onze daden en beginselen de eenig
christelijke en voor een christen de eenig geoorloofde zijn... Want dit
weten wij v66r alles: eens zal het dagen voor het volk."

In het eerste nummer stonden verder artikelen over arbeidsverdeling en
machine-arbeid, over Eindhovense gebeurtenissen en buitenlandse toe-
standen. De nieuwe Leerplichtwet werd behandeld en in 'Een wandeling
met St. Nicolaas werden diverse actuele Eindhovense zaken op de korrel
genomen.

Enkele advertenties, waaronder een voor het boekje van Hendrik Rooij-
mans, De opkomende arbeidersbeweeging, en een intekenbiljet voor een
abonnement op De Eendracht besloten het eerste nummer. Het blad zou
elke tweede zaterdag van de maand verschijnen; een abonnement kostte
vijftig cent per jaar.

Het tweede nummer, van 12 januari 1901, bestond voor meer dan de
helft uit weerleggingen van inmiddels uitgebrachte beschuldigingen tegen
De Eendracht. Men nam de ge!egenheid te baat om nogmaals de doel-
stellingen van het blad onder de ogen van de lezers te brengen. Een
rubriek 'Strijdpenning' werd geopend evenals een rubriek 'Ingezonden
stukken'. In het derde nummer, van 9 februari 1901, borduurde men
daarop voort. Tevens besteedde men aandacht aan het kiesrecht en maak-
te men een begin met een feuilleton 'Staatsinrichting'. Bovendien werd
het financieel jaarverslag van WerkIiedenvereeniging De Eendracht gepu-
bliceerd.
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a de eerste nummers was een min of meer vaste indeling tot stand
gekomen. Vrijwel elk nummer bevatte een artikel over de 'ideologie' van
De Eendracht, evenals een stuk over de tegenstanders, de R.K Volksbond,
de Leo-vereeniging en de katholieke kranten die in de omgeving versche-
nen. Ingezonden stukken die vaak een of andere wantoestand op een
fabriek als onderwerp hadden, kwamen in elk nummer voor. Oat was
ook het geval met de rubriek 'Strijdpenning', waarin giften aan De Een-
dracht verantwoord werden, en 'Correspondentie', waarin reakties van
briefschrijvers besproken werden. Vrijwel aile nurnmers bevatten adver-
tenties, meestal voor brochures die op het bureau van De Eendracht te
koop waren. Een versje of een opvoedend verhaal behoorde ook tot de
vaste kost van De Eendracht. In het nummer van 13 april 1901 gingen
twee grote vervolgrubrieken van start: 'Eindhovensche Snuif' en 'Brieven
aan Godefriedus Janssens, kruidenier te Eindhoven'.

b. De uitgave

Blijkbaar kon men in het Zuiden geen drukker vinden, want het blad
kwam van de pers bij de Handels- en snelpersdrukkerij B.M. Zuikerberg
in Wmschoten!3 Niet duidelijk is wie van de Eindhovenaren een relatie
had met deze verre Groningse firma. Over het algemeen was men tevre-
den over het geleverde werk, hoewel in een ingezonden stuk opgemerkt
werd: "Het is jammer dat de Eendracht, waarschijnlijk op een Volks-
drukkerij heel billijk gedrukt, altijd nog al drukfouten bevat."" De brie-
venschrijver vermoedde dat moeilijke woorden door de zetter van de
drukkerij verkeerd gelezen werden: "Op zoo'n volksdrukkerij loopen voor-
al de vreemde woorden gevaar."

Elke maand moest de kopij naar Groningen gestuurd worden en dat
leverde weleens problemen op. Als gevolg van een konflikt over zoekge-
raakte kopij werd in augustus 1903 een andere drukker gezocht. Mogelijk
waren daaraan wrijvingen tussen de Groningse drukker en de Eindho-
vense redaktie vooraf gegaan. In ieder geval werd het blad vanaf 12
september 1903 gedrukt bij de firma D. Reidel te Dordrecht, die ook
verscheidene brochures voor het bureau van De Eendracht zou gaan druk-
kenS

3) De Eendracht, 13 december 1902. In dit nurnmer komt een advertentie voor waarin de drukkerij
visitekaartjes aanbiedt, te bestellen via Hendrik Rooijmans .
• ) De Eendracht, 13 juli 1901, Ingezonden, 'Aan de Redaktie van de Eendrachi'.
5) De Eendracht werd gedrukt bij de firma Reidel in Dordrecht blijkens de vennelding hiervan in
het nummer van 13 mei 1905: "gedrukt bij D. Reidel te Dordrecht". Over drukkerij Reidel en haar
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Het blad was op diverse plaatsen in Eindhoven los verkrijgbaar: op het
adres van Hendrik Rooijmans, Wilhelminastraat 11 te Woensel, en bij
een van de andere mede-oprichters van cooperatie Helpt Elkander, H.
Prins in de Hoogstraat te Gestel. Ook was het blad tot 8 juni 1901 te
koop bij F. van der Horst in Stratum en tot 12 oktober 1901 bij L. van
der Voort te Woensel. Overigens is niet bekend waarom zij stopten met
de verkoop van het blad. Vanaf 11 januari 1902 werd het blad eveneens
verkocht bij het Cafe H. Habraken te Eindhoven. Daar hield Werklieden-
vereeniging De Eendracht gewoonlijk haar vergaderingen, totdat men in
1903 om moest gaan zien naar een andere zaal.? Eind 1903 kwamen er
twee nieuwe verkoopadressen bij: F. Verspaget, een "barbier" in de Woen-
selse Kerkstraat, en H. van den Boomen, Tongelrescheweg in Stratum.'
In datzelfde jaar werd het bureau van De Eendracht gevestigd in het huis
van Jan Jansen: Spoorstraat A 1 te Eindhoven. Daar zou het blad ook
jarenlang te koop zijn. Behalve Rooijmans en Jansen was, van degenen
bij wie De Eendracht verkrijgbaar was, alleen Van den Boomen eind 1904
ook Lidvan de SDAP.8

Mgezien van het eerste nummer, dat gratis op proef werd aangeboden
en waarschijnlijk in enkele honderdtallen werd verspreid", zal de norrnale
opJage van De Eendracht in de eerste jaren niet veel meer dan tweehon-
deI'd exemplaren bedragen hebben: honderd voor de leden van De Een-
dracht!", een aantal voor de leden van de cooperatie Helpt Elkander, voor
zover deze niet ook lid waren van De Eendracht, en een aantal Iosse
nummers, bedoeld voor de vrije verkoop en colportage. Daarnaast nog
enkele tientallen exemplaren voor de postabonnees buiten Eindhoven.

relatie met De Eendracht is niets naders bekend. O. Reidel was een van de mann en van her eerste
uur van het socialisme, blijkens V1iegen, De dageraad ... , dl. II, 377.
6) De Eendracht, 12 januari, 8 juni ell 12 oktober 1901, 11 januari 1902. De cafe-zaal van H.
Habraken is de latere bioscoop 'Parisien' in de Vrijstraat in Eindhoven. In die zaal werd vergaderd
tot een zaalafdrijvingsaktie van de tegenstanders sukses had.
7) De Eendracht, 1 i november en12 december 1903.
8) Mogelijk is genoemde H. van den Boomen dezelfde als de op 8 oktober 1875 geboren leerlooier
van die naam, die in 1904 een van de eerstc twintig ledcn van de SDAP-afdeling was, en toen in
Cestel woonde. IISC, Archief SOAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van 1. Jansen aan

partijbestuut.B november 1904.
9) De Eendrocht, 9 [ebruari 1901, 'Jaarverslag van De Eendracht'. Hierin wordt opgemerk1 dar
bij de uitgaven over her jaar 1900 een post vall 25 gulden was "voor bet orgaau, waarmede de
oprichtingskosten etc. en het eerste nummer zijn betaald". lndien de helft van genocmd bedrag
voor de druk bestemd zou zijn en de kostprijs per cxemplaar twee cent heeft bedragen, dan kunnen
maximaal625 exemplaren gedrukt zijn voor her eerste nummer.
10) Rooijmans, a.to., 7.
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Waarschijnlijk hebben oud-Eindhovenaren als H. van Kol en Th. van
der Waerden ook een abonnement gehad. Het blad ging ook naar niet
nader bekende abonnees in Helrnond, Veghel, Waalwijk, Enschede en naar
een eveneens niet nader bekende abonnee in Nederlands-Indie.' , In ieder
geval ontving het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen te Amsterdam
ook steeds een exemplaar.!"

In De Eendracht van 10 mei 1902 was er sprake van dat "ons getal
leden en abonnee's verdubbeld zijn".':' Als men uitgaat van een getal van
honderd leden en abonnees in december 1900, dan kunnen er dat in mei
1902 dus ongevccr twcehondcrd zijn gcwccst. In januari 1904 werd ver-
meld: "Het getal abonne's is de laatste maanden aanmerkelijk gestegen,
doch wij moeten er nog meer hebben. "H Verondersteld mag worden dat
het aantal abonnees begin 1904 tussen de 200 en 250 lag.

In de periode december 1904 tot rnei 1905 stond dr. Jan van den Brink
met zijn brochure De Groote Vraag volop ter diskussie. De Eendracht
kreeg toen "een heele rij" nieuwe abonnernenten. Mogelijk lag het aantal
abonnees in 1905 tussen de 250 en 300. De oplage in die peri ode zou
dan gesteld kunnen worden op 300 a 350.

In 1907, toen de Eindhovense SDAP-afdeling aI enkeIe jaren bestond,
en het blad inmiddels tweemaaI per maand verscheen, bedroeg de oplage
450. Er waren toen 250 gewone abonnees en 100 postabonnees. Door
losse verkoop werden gerniddeld ook nog elke keer tussen de 50 en 100
exernplaren afgezet.l'' Het karakter van het blad, zoals dat in de ondertiteI
tot uitdrukking kwam, was inrniddels echter veranderd. Het "Socialis-
tisch, niet-materialistisch Volksblad" was toen omgedoopt in: "Orgaan
van de afdeeIingen der SDAP ill Noord-Brabant". De Eendracht had in
de periode 1900-1907 dus een bescheiden oplage van ca. 200 tot 450
nummers.

11) De Eendracht, 13 mei 1905, 'Steunpenning'. Waarschijnlijk hadden de vaste bestrijders als
Albert van der Kallen van het Dagblad van Noord-Brobant te Breda en de hoofdredacteur van de
Bossche Noord-Brabanter een abonnement.
12) De exemplaren van De Eendracht, aanwezig op he! IISC in Amsterdam, zijn afkomstig van her
Centraal Bureau voor Sociale Adviezen te Amsterdam.
13) De Eendracht, 10 mei 1902, 'Eindhovensche Snuif", an. XU.
1-1) De Eendrachi, 9 januari 190,*, mededeling van de administratie van he! blad.
15) nsc, Archief SDAP, De Eendracht Eindhoven, inv.nr. 2768, overzicht van inkornsten en
uitgaven, 18 juri 1907.
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§ 2. Medewerkers aan De Eendracht

a. Hendrik Rooijmans

In december 1900 waren redaktie en administratie van De Eendracht
blijkens het eerste nummer gevestigd op het adres Wilhelminastraat 11
te Woensel. Daar woonde Hendrik Rooijmans. Hij was de voortrekker van
de aktiviteiten in het Eindhovense, sinds de oprichting van zijn werklie-
denvereniging in 1897. Hoewel hij slechts enkele jaren lager onderwijs
had gehad en zich later bijschoolde, was hij - zoals ook blijkt uit zijn in
1900 gepubliceerde brochure - geen slecht schrijver. Op zijn geringe ont-
wikkeling werd hij echter nogal eens aangesproken, bijvoorbeeld door de
k.ritiek in De Noordbrabanter van 6 februari 1901. Rooijmans antwoordde
daarop:

"Dat mijne ontwikkeling betel' kon zijn, wil ik U zeer graag toegeven,
daarop zal ik er voor werken zoo hard ik kan, om betere toestanden
in het leven te roepen, om zodoende in staat te zijn mijne kinderen
eene betere opvoeding te kunnen geven dan ik zelf genoten heb. ,,16

Voor zover valt na te gaan, gingen zijn bijdragen vrijwel uitsluitend over
de Eindhovense arbeidersbeweging in het algemeen, over cooperatie Helpt
Elkander en over zijn aktiviteiten als lid van de Kamer van Arbeid. Ver-
scheidene keren ondertekende hij zijn artikelen met eigen naam.l"

In 1901 beschouwde hij zich blijkbaar nog niet als socialist. Hij was,
van de vier belangrijkste medewerkers aan De Eendracht, de laatste die
lid werd van de SDAP.In januari 1904 meldde hij zich schriftelijk als lid
bij de secretaris van de SDAP in Amsterdam aan.!"

Waarschijnlijk heeft Rooijmans, wiens artikelen - voor zover valt na te
gaan - veelal gericht waren tot de Eindhovense arbeiders, veel hulp gehad
van Eduard Redele of een van de andere redaktieleden.

Ib) De Eendracht, 9 maar11901, 'Nog eens de oordbrabanter'.
17) De Eendracht, 9 maart 1901, 'Nog eens de Noordbrabanter' (H.R.), 13 september 1902.
'Coopcratienieuws '. In De Eendracht van 9 juli 1904 i een ingezonden stuk ondertekend door R.:
'Cooperatie Helpt Elkander, de cooperatie van de R.K. Volksbond, en zangvereniging Her
Rozcnknopje'. De laatste organisatie verbond zich aan de R.K. Volksbond en wenste niet meer op
te treden in een zaal waar Helpt Elkander vergaderde. In De Eendracht van 13 mei 1905 deed
Rooijmans onder zijn eigen naarn verslag Vall de aktiviteiten vall de Kamer van Arbeid.
18) nsc, Archief SOAP, Secretariaat, Agenda' 5 van ingekomen stukken, inv.nr. 490, brief van H.
Rooijmans, Wocnsel, 10 of 11 januari 1904, K 183. Op 12 januari stuurde partijsecretaris Van
Kuijkhof hem de bevestiging van zijn lidmaatschap.
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b. Eduard Redele

Eduard Hedele was in de beginjaren de belangrijkste medewerker van
De Eendracht. In veel opzichten zou men het ze1fs zfjn blad kunnen noe-
men. Hij was degene die toen de standpunten van De Eendracht naar
buiten uitdroeg, tegenover de Eindhovense katholieke elite enerzijds en
de landelijke SDAP-kopstukken anderzijds. Zoals opgemerkt, werd zijn
eindverantwoordelijkheid slechts eenmaal expliciet verrneld. Dat was in
het mei-numrner van 1903, over de spoorwegstakingen.!" B1ijkbaar wilde
hij zijn aandeel in De Eendracht als zeer bescheiden voorstellen. Maar hij
was onmiskenbaar degene die de inhoud van het blad grotendeels be-
paalde en samen met Rooijmans en de nader te noemen Jansen een eigen
vorm van christen-socialisme in De Eendracht ontwikkelde. De tegenstan-
ders daarvan zowel in het conservatieve Eindhovense kamp als in de
kringen van de landelijke SDAP diende hij van repliek.

Uit tientallen hoofdartikelen, uit de al eerder verrnelde serie 'Brieven
aan Godefriedus Janssens' en uit diverse gedichten bleek zijn aandeel.j"
Ook tegenstanders als bijvoorbeeld pater Wouters bewonderden de hel-
derheid en spitsvondigheid van zijn artikelen.f Baron Van Wijnbergen,
wellicht zijn felste tegenstander, waardeerde eveneens zijn stijl,22 evenals
de 's-Hertogenbossche krant De Noordbrabanter, die ongehoord rei en
ongenuanceerd tekeer ging tegen De Eendracht:

"In hare leidingsartikelen beschikt het blad over de pen van een
schrijver, die met groot gemak het woord voert, zich een zeer handig
debater 100nt en geen doekjes windt om de houding door hem in-
genomen. Deze eer brengen wij hem gaarne. ,,2:3

Tegelijk werd opgemerkt: "De schrijver plaatst zich op een dor, ongeloovig
standpunt en verheelt zijn socialistische neigingen niet." En men waar-
schuwde " ... met den grootsten aandrang tegen het blaadje".

Eduard Redele had inderdaad een scherpe pen, zoa1s zijn mederedak-
teur Jan Jansen zich herrnnerde.v' Tot begin 1907 was hij de man die
zijn stempel drukte op De Eendrachtt" Vrijwe1 alle grote redaktionele

19) De Eendracht; 9 mei 1903: "Verantwoordelijk redacteur Ed. Redele".
20) Na zijn gymnasia Ie opleiding in Rolduc was Hedele begonnen met het schrijven van gedichten,
zoals blijkt uit zijn correspondentie met. Frederik van Eeden in de jaren 1891 t'n1894.
21) De Eendracht, 9 februari 1901: "... een artikel, geschreven met een spitsvondigheid die, laat
ik het maar bekennen, bewondering afdwingt".
22) Meierijsche Courant, 21 december 1901.
23) De Eendracht, 9 februari 1901, 'Ecntje die weI ani woordt.
2;) Eindhooens Dagblad, 13 januari 1950, 'Uit de eerste jaren van socia Ie stnjd'.
25) Hij schreef onder andere onder bet pseudoniem 'Marchandus'.
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artikelen in de eerste jaren waren van zijn van zijn hand, evenals de grote
vervolgrubrieken 'Brieven aan Godefriedus Janssens', 'Drie Brieven' en
'Godsdienst en Socialisme', die verderop nog afzonderlijk ter sprake ko-
men.

c. Matheus van de Yen

Na Eduard Redele dient Matheus van de Yen als medewerker van De
Eendracht genoemd te worden. Als we de vroegere hoofdredakteur van
de Peel- en Kempenbode, M.G.J. Kuijpers, moeten geloven, waren Hedele
en Van de Yen min of meer de 'eigenaars' van De Eendracht:26

"En zo werd het te Eindhoven een democratische kermis. Voeg hier-
bij, dat ook de socialistische kraam niet ontbrak. Een socialistisch
onderwijzer en een socialistisch fabrikant hebben met dat doel zich
van de Werkliedenvereeniging 'De Eendracht' meester gemaakt. En
maand in maand uit wordt er in het blad van dien naam naast vele
waarheden en vele dwalingen, de onzinnige stelling verdedigd, dat
Katholiek geloof en socialisme kan samengaan."

Overigens had genoemde Kuijpers in zijn artikel niet alleen kritiek op
Eindhoven Vooruit, maar ook op de starre en conservatieve katholieken.
Als kritisch verslaggever had hij een scherp zicht op de verhoudingen in
het Eindhoven van die dagen, en op Rooijmans, Redele en Van de Yen:

"Alsmen zoo ziet, hoe mann en die v66r eenige jaren nog goede Chris-
ten en waren, en meer inzieht hadden dan anderen, nu het kernpunt
zijn geworden van de soeialistische partij in Kempenland! Waarom?
Omdat men ze afgestooten heeft, juist daar, waar men ze tot zich
had moeten trekken."

In 1897 was Matheus van de Yen aktief geweest voor de vooruitstrevende
Kamerkandidaat Van den Acker. Dat werd hem kwalijk genomen evenals
het feit dat hij op bijeenkomsten van Eindhoven Vooruit en van De Een-
dracht kwam, "... waar ik dan weI eens wat zeide, dat ik dacht in het
belang van het sehoolkind te kunnen zijn". Door zijn Iidmaatschap van
en aktiviteiten voor Eindhoven Vooruit en De Eendracht en door zijn
werken voor een vooruitstrevende Kamerkandidaat ontsloeg het censer-
vatieve katholieke schoolbestuur hem op 15 mei 1899.27

26) MJ.C. Kuijpers, in 'Handel en Codsdienst' in het AstenseNiellwsblad voor Peelland en Meierij,
geciteerd in Eindhoven Vooruu, februari 1903, 'Uit onze huurt'.
27) De Eendracht; 12 juli 1902, Ingezonden stukken, 'Toch weggejaagd'. Uit niets blijkt dat men
op de hoogte was van het feit dat hij de Eindhovense correspondent van De Sociaaldemokraat was,
en eerder in De Volkstribuuri had geschreven.
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Van de Ven had in de maanden maart en april 1899 diverse ingezonden
stukken over de Ieerplicht gestuurd aan de Peel- en KempenbodeP Hij
was, zoals eerder gemeId, de Eindhovense correspondent van De Sociaal-
demokraat, het landelijk orgaan van de SDAP, dat vanaf 1897 allerlei
interessante wederwaardigheden over het sociale leven in de stad en om-
geving publiceerde en met bijtende spot de conservatieven aldaar be-
schreef. Het was dan ook niet opmerkelijk dat al in januari 1899 over
het dreigend ontslag van Van de Ven in dat blad geschreven werd.f"

"Of sprak dezer dagen niet heel de stad over het ontslag van een
overigens uiterst bekwaam onderwijzer van de school van den deken,
en zou dat jongmensch niet ontslagen zijn geworden, omdat hij een-
ige vergaderingen bijwoonde van 'Eindhoven Vooruit'? We weten niet
of de deken zoo'n schandelijke handelwijze zal aandurven ... "

Ruim anderhalve maand later meIdde genoemd blad dat het dreigende
ontslag niet door was gegaan:30 De onderwijzer

"... loopt nog steeds trouw mee naar kerk en school. Heeroom en
zijn trawanten hebben dus schijnbaar dat brokje niet aangedurfd. 't
Zou ook weI al te brutaal zijn geweest. Ook hier dus heeft de deken
het moeten verliezen. Coed, dat er aan de overheersching tenminste
eenmaal een einde komt."

Op 15 mei werd Van de Ven echter, zoals gemeld, aJsnog ontslagen. Vol-
gens De Sociaaldemokraat was hem de keus gelaten tussen "zwijgen of
hongerlijden"al Het blad schreef: "De man, die er tenminste een over-
tuiging op na houdt, heeft het laatste gekozen." Van de Yen, die niet met
name werd genoemd, had in Eindhoven bij "een der eerlijker werkgevers"
op een kantoor kunnen komen, maar was inmiddels elders als onderwijzer
benoemd. Het blad wist ook nog te melden dat het dreigend ontslag niet
onderzocht was door de R.K Onderwijzersbond in het bisdom Den Bosch,
maar zelfs gegeven was met "meedeweten en met toedoen" van de gees-
telijk adviseur van die organisatie.

Matheus van de Ven was waarschijnlijk in deze periode, maar in ieder
geval voor 1901, allid van de SDAP32

Kort na dit geval van 'broodroof" vertrok hij naar Amsterdam. In fe-
bruari 1901 wilde h.ij blijkbaar graag terug naar Eindhoven, want hij

28) Eindhoven Vooruit, Iebruari 1900, 'lngezonden stukken'.
29) DeSociaaldemokraat, 26januari 1899, 'Eindhoven'.
30) DeSocilwldemokraat, 11 maart1899, 'Een nederlaag!'.
31) De Sociaaldemokra.at, 27 mei 1899, 'Eindhoven'.
32) USC, Archief SDAP, Secretariaat, Agenda's van ingekomcn stukken, 1901-1919, inv.nr.
490-492. Deze beginnen met het jaar 1901. In dit en volgende jaren kornt geen aanmeldingsbrief
van M.H. van de Ven voor.
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solliciteerde toen naar een baan als onderwijzer in zijn geboorteplaats
Acht, waar zijn ouders nog woonden.P Ook ditmaal zou hij geboycot
worden door de conservatieve katholieke machthebbers. De gemeenteraad
nam kennis van het negatieve advies van het hoofd van de school, een
zekere Renders, en van de arrondissements-schoolopziener, baron Van
Wijnbergen. Het schoolhoofd wilde hem niet, omdat hij socialist was en
de Leerplichtwet verdedigd had. Ook de pastoor had zich errnee bemoeid.
In een brief aan de Woenselse gemeenteraadsleden tekende hij verzet aan
tegen een eventuele benoeming. Ouders van Achtse kinderen had den ook
een brief gestuurd aan de gemeenteraad. Het resultaat was dat Van de
Yen, die behoorde tot de hoogste drie op de voordracht, niet benoemd
werd; slechts twee van de elf raadsleden stemden voor hem, terwijl een
blanco stemde. Een van hen had voor de stemming nog verteld waarom
Van de Yen in Eindhoven ontslagen was: "Omdat hij niet wilde ophouden
lid van Eindhoven Vooruit te zijn." In januari 1902 was Matheus van de
Ven werkzaam op een school, waarschijn1ijk in Wormerveer.34

Naast zijn lidmaatschap van Eindhoven Vooruit was Van de Ven ook
aktief voor De Eendracht. In de gelijknamige bladen schreef hij vrijwel
steeds over onderwijskundige zaken en dat bleef hij doen tijdens zijn "ver-
banning naar Amsterdam", zoals hij het zelf noemde. In het eerste num-
mer van De Eendracht wijdde hij een groot artikel aan de nieuwe Leer-
plichtwet.i'" Daarna schreef hij onder andere over schoolmeesters,
herhalingsonderwijs, schoolopzieners.i" Ook over zijn vroegere ervaringen
in Eindhoven kon nog regelmatig in De Eendracht gelezen worden.F

Van de Yen schreef waarschijnlijk een groot aantal artikelen zonder
ondertekening. Enkele door hem gebruikte pseudoniemen waren: 'Mr.
Connu' en 'Lector'. Mogelijk verschool hij zich ook achter de naam C.

33) De Eendracht; 9 maart 1901, Ingezonden stukken, 'De christelijke deugd van naastenliefde in
toepassing gebrachi door den schoolmeester Renders te Acht, gemeente Woensel' door een zekere
K, en: SARE, CAE, Archief van de voormalige gemeente Wocnsel, NotuJen van de gemeente-
raadsvergaderingen, vergadering van 23 februari 1901.
3~) De Eendracht, 11 januari 1902, Ingezonden stukken, 'Het hecft geholpen': "lk werk regen-
woordig met 19 grote jongens en meisjes."
35) De Eendracht; 7 december 1900, 'De leerplicht'.
36) De Eendracht ; 10 augustus 1901, 'Rare kerels' onder het pseudoniem 'Mr. Connu', 12 oktober
en 9 november: 'Herhalingsonderwijs', 14 december: 'Handel in Nieuwjaarsbrieven op de Scholen
en nog wat'. Op 10 oktober 1903: 'Een schoolkwestie'.
37) De Eendracht, 9 maart 1901, Ingezonden stukken, 'Krom of recht'; 11 mei: 'De Ware man'
(over Vincent van den Hcuvcl en zijn stemmen t.egen o.a. verbetering positie onderwijzers); 9
november: Ingezonden stukken, 'De R.K Jongensschool' (waarschuwing tegen het aannemen van
een baan aan zijn oude school in Eindhoven); 11 januari 1902: 'Het hecft geholpen'; 12 juli:
Ingezonden stukken, "Toch weggejaagd', 9 augustus en 13 september 1902: 'Toen en nu. Een en
ander uit den tijd van de adressen tegen de leerplicht'.
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Pennemans, en was de rubriek 'Eindhovensche Snuif", waarover in het
navolgende meer, ook van zijn hand.

Inmiddels was Van de Ven op 24 augustus 1901 uit Amsterdam ver-
trokken en in Wormerveer gaan wonen. Daar zou hij trouwen en een
drietal kinderen krijgen.:38Hij heeft het contact met zijn vrienden van De
Eendracht onderhouden zij het wat minder frequentY9 Zijn katholieke
geloof heeft hij echter vaarwel gezegd. Waarschijnlijk was de verbittering
over het onrecht hem in Eindhoven in naam van het katholicisme aan-
gedaan daar debet aan.""

d. Jan Jansen

Degene die zich in de beginjaren wat op de achtergrond hield, maar
later steeds meer het gezicht van De Eendracht bepaalde, was de eerder
genoemde portier van de firma Philips, Jan Jansen.

Waarschijnlijk was hij als een van de eersten lid geworden van de SDAP
Zijn naam wordt niet aangetroffen bij degenen die vanaf 1901 lid werden
van de SDAP41 Voor de veronderstelling dat hij zich al voor 1901 bij de
SDAP aansloot, pleit ook het gegeven dat hij in zijn jonge jaren al kennis
maakte met de publikaties van W Vliegen."

Onder het pseudoniem 'Argus' had hij in 1902 de mistoestanden in de
sigarenfabrieken aan de orde gesteld en onder diezelfde naam publiceerde
hij nog enkele andere artikelen.P Met ingang van september 1903 ver-

38) CA Zaanstad, Archief van de voormalige gemeente Wormerveer, Bevolkingsregister, gezins-
kaarl M.H. v.d. Ven, 1901-1939.
39) Van de Ven schrcef steeds minder in De Eendracht. Na een jaar afwezigheid werd nog een
kleine recensie van Jansens boekje De Sociaal-Democratie opgenomen in het nummer van 13
augustus 1904. In hetzelfde nurnmer ook nog een ingezonden stuk: 'Uit de praktijk der Zieken-
fondsen. Duivelssteenkolen mel hel-rnik', Zijn reaktie op de bespreking van Jan van den Brinks De
Groote Vraag; 'Laf gedoe', verscheen op 10 december 1904 in De Eendracht. lnmiddels was hij
aktief in de afdeling Wormerveer van de SOAP.
;0) Oat Matheus van de Ven in Eindhoven niet vergeten was, blijkt onder andere ook uit het feil
dat hij in 1948 nog genoemd werd in 'Brieven uit Brabant. Brabant en her Democratisch
Socialisme ' (1947) van A.A. de long. Oat manuscript was het concept van een k1eine serie over de
gcschiedenis van het socialisrne in Noord-Brabant, aangeboden aan Cees van Lienden. De
bedoelinz was dat de serie zou worden gepubliceerd in Het Vrije Volk. Voor zover bekend werden
deze 'brieven' nooit gepubliceerd. Matheus (Thijs) van de Ven wordt hierin genoemd als zijnde een
van degcnen die vanwege hun socialistische overtuiging uit Brabant moesten vertrckken .
• 1) nsc, Archief SOAP, Secretariaat, Agenda's van ingckomen srukken, 1901-1919, inv.nr.
't90-492. Deze beginnen met het jaar 1901. Tn dit en volgende jaren komt geen aallmeldingsbrief

van Jan Jansen voor.
~2) De Eendracht, 19 september 1908, 'Klanken van slrijd' (door Argus).
;3) Oe eerste bijdragen onder het pseudonietn Argus: De Eendracht, 12 juli 1902, ingezonden stuk
over sigarenmakers bij de firma Vall de Meerstad; 10 januari 1903, ingezonden stuk over de firma
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zorgde hij in elk nummer ten minste twee redaktionele artikelen. H Drie
maanden later werd hij voorzitter van cooperatie Helpt Elkander en vanaf
dezelfde tijd werden de redaktie en administratie van De Eendracht op
zijn adres gevestigd. Hij was toen onrniskenbaar naast Hendrik Rooij-
mans, Eduard Hedele en Matheus van de Ven de belangrijkste man van
het Eindhovens socialisme geworden. Behalve artikelen van genoemde
personen werden in De Eendracht ook stukken gepubliceerd van diverse
losse medewerkers.

e. Losse medewerkers

De eerder genoemde oud -Eindhovenaar Theo van der Waerden leverde
diverse bijdragen aan De Eendracht. Onder het pseudoniem 'T. van Bra-
bant' schreef hij in ieder geval in het nummer van 10 mei 1902 een
reaktie op de rubriek 'Drie Brieven' in het blad. Daarin betoogde hij dat
werkgevers nooit vrijwillig loonsverhoging zouden geven aan hun arbei-
ders. In het nummer van 11 oktober 1902 stelde hij in een artikel 'Dwa-
ling of zonde' dat de katholieke geestelijkheid het socialisme niet met
argumenten bestreed, maar bewuste verkrachting van de waarheid pleeg-
de. Daarmee verzette hij zich tegen de redaktie van De Eendracht die
toch uit wilde blijven gaan van de goede wil van de geestelijkheidlt''

Dr. Jan van den Brink leverde diverse artikelen voor De Eendracht. Dat
was zeker het geval sinds de aflevering van 11 juni 1904, waarin een
stuk voorkwam over de arbeidsomstandigheden in zijn vroegere parochie
in het Zeeuws-Vlaamse Hontenisse, getiteld 'Prettig op een Kroondomein'.
Dat artikel was weliswaar niet ondertekend, maar uit onderwerp en taal-
gebruik blijkt dat het van zijn hand moet zijn. -+6 Dat gold ook voor een
aantal gedichten. Het eerste gedicht dat weI met zijn naam ondertekend

Hoppenbrouwers; 13 juni 1903, redaktionele artikelen 'De Regering en het Militairisme' en 'Een
korte repliek aan de Meierijsche Courant'; 11 juli 1903: redaktioneel artikel 'De Duitsche
verkiezingen'.
+l) De Eendracht; 12 september 1903, 'Onbetrouwbaarheid'. Dit artikel ging onder andere over
De Volksbode, het blad van de R.K Volksbonden in Zuid-Nederland, waarvan kapelaan Lambert
Poell de Eindhovense correspondent was. In hetzelfde nummer stand zijn tweede artikel 'Dompers-
tactiek'. Dat ging over de boycotakties van de katholieken tegen het optreden van socialistische
Kamerleden in het Zuid1imburgse Culpen. Deze gebcuftenis zallater ook verhaald worden in zijn
brochure De Sociaal-Democratie.
-l5) De Eendracht, 10 mei 1902, 'Een brief over Drie brieven', en 11 oktober 1902, 'Dwaling of
zonde'.
-16) Enkele stukken waarvan Jan van den Brink de auteur rnoet zijn: '!\an pater F. Hendrichs',
'Aan den heer A.V.te H.· (9 juli 1904), en 'Waarom de Christelijke in 't bijzonder de Katholieke
idee tot het SociaIi me voert' (8 oktober 190-t).
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in De Eendracht gepubliceerd werd, was 'Redding', in het nummer van
11 februari 1905. In dezelfde aflevering stond zijn artikel 'Aan den Z.
Eerw. Heel' v.A. Sprengers', eveneens ondertekend. Vanaf dat nummer
leverde Van den Brink regelmatig bijdragen. Enkele maanden later had
hij zijn eigen orgaan, De Bredasche Klok ; waardoor zijn werk voor De
Eendracht nagenoeg verdween. t?

De derde die als los medewerker beschouwd kan worden was Albert
Koopman. Over hem is niet vee! meer bekend dan dat hij in 1903 woonde
in WaaIre en werkte bij de spoorwegen. A1sgevolg van de spoorwegsta-
kingcn werd hij ontslagen. In november 1904 behoorde hij bij de eerste
twintig leden van de nieuwe Eindhovense SDAP-afdeling. Hij werd vice-
voorzitter van de afdeling en woonde begin 1904 in bij Jan Jansen in
Eindhoven. Door diens bemiddeling bij het landelijke SDAP-bestuur kreeg
Albert Koopman een door het partijbestuur betaald baantje als propagan-
dist voor de nieuwgevormde SDAP-afdeling.-+8In april 1905 was hij na-
mens de afdeling Eindhoven aanwezig op het SDAP-congres in Den
Haag.49

Tot zijn plotselinge vertrek in het najaar van 190650 schreef Koopman
- soms ook wei Koopmans genoemd - onder het pseudoniem 'Marchan-
dus' diverse artikelen in De Eendracht, met titels als 'Aan de Arbeiders
van Brabant' (een oproep tot organisatie, 14 januari 1905), 'Debatvonken'
(11 februari), 'Geniepige manieren' (11 maart) en 'De opkomst van het
proletariaat' (13 mei). Enkele vergaderingen van de SDAP-afdeJjng wer-
den door hem ook verslagen in De Eendracht: de bijeenkomst met Jan
van den Brink op 1 maart en met Henriette Roland Holst op 12 maart
1905. Ook de stukken 'Porties didactische polemiek' werden ondertekend
met zijn pseudoniem, rnaar vertonen de kenmerken van een andere stijl,
waarschijnlijk die van Eduard Redele zelf.51

47) Exemplaren van De Bredasche Klok zijn bewaard op het nsc te Amsterdam. Her blad kende
aanvankelijk een oplage van achthonderd. Dit aantalliep geleidelijk terug en begin 1907 werd het
blad opgenomen in De Eendraclu; die toen omgevonnd werd tot Brahants SOAP-orgaan. Vgl.Ten
Teije, a.ui., 146-149.
<8) nsc, archief SOAP, Secretariaat, Kopieboeken met kopieen van uitgaande brieven, inv.nr.
496, brieven van het Partijbestuur aan 1. Jansen te Eindhoven, 21 december 1904 en 1'1 februari
1905.
<9) liSe, Archief SOAP, Congressen, Ingekomen stukken en kopieen van uitgaandc stukken
berreffende congressen, inv.nr. 250, 11e Congres, 23/25 april 1905 te Den Haag.
50) Koopman vertrok uit Eindhoven in september of oktober 1906, blijkens lISe, Archief SOAP,
Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van oktober 1906. Hierin werd venneld dat hij naar
Leeuwarden was vertrokken, zonder de brocbures te betalen.
51) De Eertdracht. 11 november en 9 december 1905.
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Naast deze vaker schrijvende medewerkers verschenen er ook nog in-
cidentele bijdragen van mensen die zich sierden met Latijnse pseudonie-
men als 'Socius' (een partijgenoot), 'Spectator' (een ooggetuige of toe-
schouwer), en 'Veritas' (de waarheid of onpartijdigheid). Ook Nederlandse
pseudoniemen waren in trek: 'Arie-weet-niet', 'Jan van BladeI' en 'Albert
van Overzee'. Niet achterhaaId kon worden wie zich hierachter verscho-
len. Dat geldt ook voor de personen die hun stuk ondertekenden met:
Een Arbeider, Een Drankbestrijder, Een KathoIiek, Een Opmerker en Een
Werkman. De brievenschrijver die zich 'Hanneske' noemde, is mogelijk
de eerder genoemde sigarenmaker Hannes van Glabbeek.

Hoewel De Eendracht in de beginjaren vooraI het werk was van Hendrik
Rooijmans, Eduard Redele, Matheus van de Ven en Jan Jansen, waren er
dus nog diverse andere medewerkers. De belangrijkste man van De Een-
dracht was ongetwijfeld Eduard Redele. Van zijn hand was de grote ver-
volgrubriek 'Brieven aan Godefriedus Janssens'.

§ 3. De 'Brieven aan Godefriedus Janssens'

Naast de polemieken met tegenstanders, de signalering van allerlei so-
ciale wantoestanden en stukken die overgenomen werden uit andere so-
cialistische bladen, stonden er enkele vaste vervolgstukken in De Een-
dracht. Met ingang van 13 april 1901 was daar de maandeIijkse rubriek
'Brieven aan Godefriedus Janssens, kruidenier te Eindhoven'. Deze serie,
die maar liefst veertig afleveringen lang zou duren, werd al aangekondigd
in het derde nummer van De Eendracht, op 9 februari 1901: "de schrijver
(...) heeft beloofd dat hij de brieven zal bijwerken, daar ze in Eindhoven
Vooruit ten halve moesten blijven steken". Die schrijver was Eduard Re-
dele.52 In deze serie zette hij de sociale kwestie en het marxisme op een
zeer bevattelijke wijze uiteen. De informatie was niet aileen bedoeld voor
de leden van WerkIiedenvereeniging De Eendracht zelf, maar vooral ook
voor de katholiek georganiseerden, de leden van de R.K Volksbond.t''

De brief was als vorm voor informatieoverdracht een heel goed rniddel.
De lezer werd direkt aangesproken. De eerste brief begon als voIgt:

52) Dir blijkt onder andere uit: De Eendracht, 24 augustus 1907, 'De politiek in Eindhoven en
omstreken'. In dit stuk over de oprichting en de ontwikketing van Eindhoven Vooruit wordt
opgemerkt: "... het groot verschil van meening kwam alspoedig tot botsing en na de weigering del'
brieven aan Godefridus Jansen, van de hand van onze partijgenoot E.R. ... ". Zie ook hooIdstuk ill,
par. 1.

53) De Eendracht, 12 oktober 1901, an. 7. Duidelijk werd hier voor wie 'De Brieven' bedoeid
waren: voor "Godefriedus" en zijn metgezellen, leden van "een sociale vereeniging".
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"Ik moet eens een ernstig woordje met je spreken, Fried. Je bent ook
aangetast door de algemeene woede, en je bent nu ook al rnee aan
't werk om de soeiale kwestie op te lessen."

De bij de lezer aanwezige kennis over de soeiale kwestie werd nogal ge-
relativeerd: "... maar weet je er eigenlijk wei iets van? Waar heb je je
kennis en je oordeel vandaan gehaald?" De sehrijver beantwoordde die
vragen meteen zelf: "Wat ge leest, het gemier in de eouranten; het d'an-
deren verdacht maken en het ophemelen van eigen daden". Hij wilde
duidelijk maken dat de soeiale kwestie niet veroorzaakt werd door "de
herleving van den Christengeest", noch door "de socialisten", die "den
boel bedorven" zouden hebben.

De sehrijver van 'De Brieven' richtte zich dus tot al degenen die weI
een oordeel had den over de soeiale kwestie, maar feitelijk nauwelijks over
enig inzicht in de zaak beschikten, tot alle bekrompenen van geest, tot
aile 'kruideniers' van Eindhoven. Na verwijdering van die des-inforrnatie
wilde hij serieus ingaan op de kern van de zaak, en laten zien "wat
eigenlijk de veelgenoemde soeiale strooming van dezen tijd is, welke rich-
ting zij uitgaat, en waartoe zij, wellieht, zal voeren".5-t

In de tweede aflevering maakte de auteur duidelijk dat de sociale be-
weging niet het gevoIg was van "de herlevende Christenzin van 't volk".55
Veronderstellend dat hij daarop zou worden aangevalJen, verklaarde hij
maar meteen daarmee het christendom niet te veroordelen of te verach-
ten. In deel drie van de sene ontkrachtte hij "het waanzinning denkbeeld"
dat zijns inziens leefde onder honderden Eindhovenaren: " ... de soeialisten
zijn de oorzaak van de ontevredenheid die er heerscht in onze maatschap-
pij".

De vierde aflevering zou het begin van de uitleg over de sociale bewe-
ging moeten zijn, maar de sehrijver realiseerde zieh in dit stuk dat "zoo
menig machtig denker" al geprobeerd had het yolk op andere gedachten
te brengen. Hij vroeg zieh af of "een dwerg als ik" wel zou slagen, waar
"dien reuzen van den geest" ook hun doel (nog) niet bereikt hadden.
Voor eeht aan de soeiale kwestie kon worden begonnen, moest eerst een
andere manier van denken worden uitgelegd. Dat gebeurde in het vijfde
stuk.

5-1) De schrijver heeft in De Eendracht nagcnoeg precies dezelfde tekst ar laten drukken als destijds
in Eindhoven Vooruit. Ook hier werd Frederik van Eeden "een groot kunstenaar" genoemd, en
werden Goethe en Schiller verrneld. Aileen de naam van de Duitse filosoof Kant werd in deze versie
weggelaten.
;;;;) De hier behandclde passages staan in de afleveringen 2 tot en met 9 in De Eendracht van resp.
11 mei, 8 juni, 13 juli, 10 augustus, 1"*september, 10 oktober, 9 november en 14 december 1901.
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Zich verplaatsend in de gedachtenwereld van zijn mede-gelovige ka-
tholieke lezers, vergeleek de schrijver ieders plaats in de maatschappij
met de plaatsen in de kerk. Degenen die zich achter in de kerk moesten
behelpen met de kleine "eencentsstoeltjes" of moesten blijven staan zou-
den ook een goede plaats kunnen krijgen zoals de bezitters van de dure
kerkbanken en van de klapstoelen, mits er een grondige verbouwing zou
kunnen plaatsvinden. Dan zouden zij alles net zo goed kunnen zien en
horen. De koster echter wilde geen verandering van de oude heilige orde,
geen opheffing van de verschillen tussen rijk en arm en was bang dat
het yolk "meer en meer gaat eischen en Iastig worden". Hij was met zijn
verzet het prototype van de bekrompen conservatief. Wanneer het kerk-
bestuur de verbouwing toch door zou zetten en de mensen achter in de
kerk een betere plaats aanbood, waar alles te zien en te horen was, zouden
dezen uitroepen: "Verleiders, gij wilt ons opzetten tegen hen die geld heb-
ben, en van wie wij leven moeten (... ) Ouruststokersl Wij waren tevreden,
laat ons met rust, wij willen niets met U te doen hebben." Dat was dan
de reaktie van de volksklasse die niet nadacht en tegen zijn eigen belang
inging. De 'bankbezitters' echter pasten zich aan, "Ieggen op iedere stoel
een zacht kleedje, en een houten vloer achter in de kerk voor de koude
voeten", Het volk was daarmee tevreden. Het zag en hoorde nog even
weinig als voorheen, maar "het is tevreden omdat het niet verder denkt
dan zijn neus lang is, en zicb door den schijn laat bedotten." Op dergelijke
wijze dachten Godefriedus Janssens en consorten ook over de sociale
kwestie, zo stelde de schrijver.

In de volgende aflevering werd de kerkvergelijking verder uitgewerkt.
Via de architect die alles opmat en berekende hoe ieder een betere plaats
in de kerk kon krijgen, werd nu de architect van een rueuwe maatschappij
gemtroduceerd, zonder hem overigens nog met name te noemen:

"Zoo was er voor veertig jaar ook een groot en goed man, die op
die algemeen en eenig goede wijze over de tegenwoordige maatschap-
pij peinsde. En wel aldus. Hij zei: z66veel menschen zijn er, zij heb-
ben om te leven z66veel aan kleeding, z66veel aan voedsel en z66veel
voor woning noodig."

Deze kwam tot de conclusie dat er meer dan voldoende voor iedereen
werd geproduceerd, maar dat er toch "millioenen menschen zijn in onze
maatschappij die te weinig hebhen, Of arrnoe lijden, Of een niet mens-
waardig bestaan hebben". In de zevende aflevering werd vervolgens ge-
steld dat kleine verbeteringen weliswaar goed waren, maar dat zij geen
wezenlijke bijdrage aan de oplossing boden. In het achtste deel volgde de
constatering dat ook voor de arbeidende klasse verbetering van de le-
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vensomstandigheden mogelijk was. Het was ieders plieht om daaraan mee
te werken.

In het volgende artikel, nummer negen in de reeks, vieI eindelijk de
naam van Karl Marx als de grote denker, wiens maatsehappijvisie, het
soeialisme, nu was uitgelegd. Het stuk ging verder:

"Gij sehrikt, beste vriend, ge slaat Uw handen in elkaar, uw wenk-
brauwen gaan omhoog, ge zet oogen op zoo rond als knikkers. Het
soeialisme? Maar dat is die verderfelijke, goddelooze leer, die aileen
waarde heeht aan 't stoffelijk bezit, die oproer predikt, die het on-
mogelijke wil en aast op tweedraeht en ontevredenheid - de groote
vijandin van godsdienst en Christenzin. ,,56

In het vervolg zou de auteur aantonen dat het socialisme "niet goddeloos
was maar vaar alles op de wereld Christelijk en vroorn", en hij zou een
antwoord geven op de vraag waarom De Tijd, "het familieblad" en de
geestelijken stelden dat het socialisme tegen de godsdienst was. In de
volgende nummers kwam de vergelijking voor van het lot van het soeia-
Iisrne met dat van Dreyfuss in Frankrijk. De auteur schreef dat de paus
het socialisrne niet eeht kende, en dus ook niet kon veroordelen.j" Aan-
vankelijk werden de liberale vrijheden ook niet aanvaard door de katho-
lieken, maar de Kerk had zich aangepast. Zo zou het ook gaan met haar
houding tegenover het socialisme, volgens de aflevering van 8 februari
1902.

Een enkele keer ging de rubriek in op de Eindhovense situatie58, maar
vrijwel steeds vervolgde zij de uitleg van het soeialisme in al zijn aspek-
ten.59 In totaal zouden er dus veer rig afleveringen verschijnen van de

56) De Eendracht, 14 december 1901, 'Brieven aan Codefriedus Janssens', an. 9. De serie die
eerder in Eindhoven Vooruit verscheen, was voor publikatie van deze aflevering afgebroken. Zie
hoofdstuk Ill.
57) De Eendrachi, 11 januari 1902.
58) De Eendracht, 8 rnaart 1902. Op dat ogenblik was de oprichting van een arbeidcrscooperatie
en een dito bakkerij actueel. In de 'Brieven' wordt gesproken over een idea Ie situatie in Eindhoven,
waarbij er niet dertig verschillende bakkers zouden zijn. maar een centrale bakkerij. Overigens
werd in het voorjaar van 1903 in 'De Brieven' mel geen woord gerept over de toen plaatsvindende
spoorwegstakingen!
59) In de 'Brieveu', IITS. 15, 16 en 17, werd de loonvorming in het kapitalisme duidelijk gemaakt
III de volgende afleveringen ging het over de concrete verhouding tussen kapitaal en de arheid. In
nr. 2'1 werd het kapitalisme genoemd: "erger dan de slavernij, en een wreeder druk dan de
rnenschheid ooit gekend heeft". In nr. 22 werd het arbeidsloos inkomen behandeld en perspectief
geboden: "De noodwendioheid der dingen maakt elken dag het kapitalisme schadelijker en
zwakker, het socialisme zekerder en nabijer". Nr. 23 preludeerde op de sitllatie waarin de
prodllktiemiddelen van de gemeenschap zouden zijn. Concurrentie ell werkloosheid ("die kommer
en bitteren nood van de arbeiders, tranen der vrouwen en dood der kleine lcindertjes beteekent")
zouden dan verdwijnen, zoals in de nrs. 24 tot en met 27 aangetoond werd.
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(0) In de 'Brieven, nrs. 19 ell 20. wcrd de meerwaardetheorie uitvoerig uitgelegd aan de hand
van een in Eindhoven duidelijk aan prekend voorbeeld: de produktie van duizend sigaren.
61) In 'Brieven", 111'. 18, werd het geleerde van alle voorafgaande brieven in zeven puntcn
samengevat.
62) In 'Brieven', nr. 29, werd betoogd dar de huisnijverheid en het kleinbedrijfzouden verdwijnen.
In de nrs. 30 tot en met 33 werd geschreven dat de produktiemiddelen aan de gemeenschap dienden
te komen. Analoog aan de organisatie bij de post en de spoorwegen zouden de soeialisten ook andere
bedrijven dan planmatig organiseren. In nr. 35 en 36 weed de ideale maatschappij vergeleken met
een gelukkig huisgezin, waarin meer welvaart en vrijheid was. De verspilling van goederen we I'd
hier ook nog aan de kaak gesteld.
63) In 'Brieveri', nr. 37, we I'd geschreven over "Onze dappere Volksbond, welke dreigde als lid
eerloos ontslag thuis te zen den aan ieder werkman, die onze briefwi seling volgde." In hetzelfde
stuk werd opnieuw de ondergang van het kleinbedrijf behandeld. In nr. 38 werd erkend dat men
gccn zicht had op de manier waarop de kapitalistisehe rnaatschappij over zou gaan in een
socialisti che. Er zou wei sprake zijn van een geleidelijke overgang.
M) De Eendracht, 9 juli 1904, 'Brieven, nr. 39.
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te Eindhoven" werd nu een "Socialistisch, niet-materialistisch Volksblad"
en rurm een maand daarna zou de Eindhovense SDAP-afdeling worden
opgericht.

§ 4. 'Eindhovensche Snuif'

Een van de kortere vervolgrubrieken was 'Eindhovensche Snuif'. Zij
verscheen - met enkele onderbrekingen - maandelijks in De Eendracht,
beginnend op 13 april 1901 en eindigend op 13 september 1902.

In deze rubriek werd het Eindhovense wereldje van omstreeks 1900
zogenaamd bekeken door de ogen van "Gerard Pennemans, aspirant
boekhouder bij de Firma 1. Snuif en Co", een fictieve firma van een soort
die in die dagen in Eindhoven veel voorkwam: een bedrijf dat snuiftabak
produceerde en verhandelde.

Wie zich achter het pseudoniem Gerard Pennemans verschool, is niet
met zekerheid te zeggen. Het ging erg vaak over onderwijs. Te oordelen
naar inhoud, taalgebruik en stijl, was het een rubriek die door eerder
genoemde onderwijzer Matheus van de Ven verzorgd werd.65 Op komi-
sche, spottende en soms zeer sarcastische wijze kwamen allerlei zaken
aan de orde en werd op indirekte wijze kommentaar geleverd op de ac-
tuele situatie in Eindhoven.

De eerst.e aflevering begon met de volgende introductie door Adriaan
Snuif.66 De hoofdpersonen in het stuk vertegenwoordigen twee richtingen
in de Eindhovense politiek: Gerard Pennemans, de socialist en Eendracht-
man, en Adriaan Snuif, de vooruitstrevende ondernemer en Eindhoven-
Vooruit-man. Pennemans was de jongste bediende van het bedrijf, was
zestien jaar, had enkele jaren HBS gevolgd en bemoeide zich - volgens
anderen - met allerlei dingen waarmee hij niets te maken had. Hij was
niet dom, had wat aan staathuishoudkunde gedaan en was met zijn ge-
ringe jaren niet aileen lid maar ook voorzitter van een diskussieclub, "De
Politiekers" geheten, die inmiddels 29 leden telde. Zijn vader was lid van
"'De Eendracht', de eenige ware arbeidersvereeniging," en had al dertig
jaar in Eindhoven gewerkt.

Adriaan Snuif, de jongeheer, was de direkteur van het bedrijf, dat hij
namens zijn vader leidde. Hij was lid van Eindhoven Vooruit, dus tole-
rant: "Tegen mij kun je rules zeggen". Zijn jongste bediende, Gerard Pen-

65) In deze rubriek komt regelmatig her gebruik van 'i' in de betekenis van 'hij' voor, loa Is dat
ook het geval is in de artikelen, waarvan vaststaat dat ze van de hand van Matheus van de Ven

zijn.
66) De seric begon in het vijfde nummer van De Eendracht op 13 april 1901.
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nemans, mocht lid zijn van De Politiekers en thuis Het Volk lezen, als hij
er maar niet over praatte met boekhouder Toon Sirnpel en met de ou-
weheer. Als de laatste achter Pennemans' socialistische sympathieen zou
komen, vloog deze eruit.

In dezelfde eerste aflevering volgde het eerste tweegesprek tussen Gerard
Pennemans en Adriaan Snuif. Ze spraken over de statuten en het regle-
ment van De Eendracht, "de eenige ware arbeidersvereeniging", die in
Eindhoven fel aangevallen werd. Toch stond er in hun reglementen niets
dat in strijd was met de eneycliek, zo werd gesteld. De tegenstand zou
komen, omdat de vereniging niet opgerieht was door "de heeren" en om-
dat ze geen geestelijk adviseur hadden. A. Snuif nodigde Gerards vader
uit om hem wat te komen vertellen over diens politiek.

In de tweede aflevering maakte Pennemans melding van het voornemen
van de RK Volksbond en Leo-vereeniging om een eigen blad op te rieh-
ten."" Uiteindelijk ging dat niet door en men merkte op dat beide orga-
nisaties altijd andere naaapten. Uit de mond van vader Pennemans werd
de ontstaansgesehiedenis van de Tabaksbewerkersbond en van de RK
Volksbond opgetekend:

"Zoo was hier te Eindhoven voor eenige jaren al eene £linke afdeeling
aan 't opkomen van den Tabaksbewerkersbond, maar jawel, zeit i,
zoodra ze de lucht er van kregen, dat wij ons zouden vereenigen om
in tijd van nood sterk te staan en elkander te kunnen helpen, toen
kwamen ze met hun groote, logge, lamlendige volksbond voor den
dag, waar we niets te zeggen hadden, zeit i, en dus maar konden
gaan zitten luisteren, naar wat ze ons gaarne wijsmaakten. We moes-
ten er onder, zeit i, of we waren halfkans ons werk kwijt.
Mij en nog een paar anderen hadden ze evenwel liever niet als lid
en wij mochten thuis blijven, zeit i, en er onder uit gaan, omdat we
voor hen te gevaarlijk waren. We moesten eens 'spreken', wat zouden
die anderen van de groote stomme massa dan niet gaan doen, zeit
."1.

En over het ontstaan van De Eendracht:
"We richten ons 'Eendrachtje' op, maar werden daarin verbazend
tegengewerkt, uitgescholden, beleedigd en belasterd - zonder dat we
ook maar ooit ergens, noch op vergaderingen, noeh in de kranten,
kans of gelegenheid kregen om ons te verdedigen, tot dat we nu
gelukkig zelf 'n blad hebben, waartegen ze niet veeIdurven of kun-
nen inbrengen, zeit i."

67) De Eendracht, 11 me; 1901.
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Eduard Hedele (a) en Matheus
van de Ven (b). Beiden waren
aktief in Eindhoven Vooruit en
in De Eendracht.
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Alb. 6. Gedicht 'De Brabantsche Zangster' van Eduard Redele in De Eendracht.
Orgaan van de Christelijke Werkliedenvereeniging 'De Eendracht' te Eindhoven, van
1mei 1904.



Adriaan Snuif vulde aan dat Gerard Pennemans' vader om de veertien
dagen na kantoortijd kon komen praten. Deze "praat wei eens over 'n
SchooImeester van zijn kennissen. (...) Die mag zeLfwei niet schrijven,
maar hij leest toch niet voor niemendal de Groene Amsterdammer ; Kroniek
en Nieuwe Tijd. ,,68

In de derde aflevering stelde Gerard Pennemans: "Wij zijn allemaal ar-
beiders. ,,69 De ideeen en de werkwijze van De Politiekers zette hij met de
nodige zelfspot uiteen:

"Wie niet geregeld aan de beraadslagingen deelneemt of onvoldoende
onze vergaderingen bezoekt, gaat er uit. We hebben niets op met
stemmers of ja-knikkers of contributiebetalers alleen maar. Wat doe
je nou met pantomime? Da's goed in een paardespul, maar niet op
belangrijke vergaderingen zooals de onze zijn."

De club was in alles het tegendeel van de R.K Volksbond en de R.K
Kiesvereeniging die hiermee belachelijk gemaakt werden: "Van dien prui-
kenboel yin-je bij ons gewoon niets."

Het Iijkt erop dat we in De Politiekers een club van Eindhovense so-
cialisten en sympathisanten kunnen zien, die in deze jaren - buiten de
gewone vergaderingen van Werkliedenvereeniging De Eendracht om - bij-
eenkwamen en waaruit later de SDAP-afdeling zou ontstaan.

Ret vierde deel was vooral een reaktie op het feit dat de plaatselijke
bladen, de Meierijsche Courant en de Peel- en Kempenbode geen stukken
over de verkiezingen wilden opnemen. Ook was er nog een korte negatieve
reaktie op DemophiJus [Baron van Wijnbergen] in De Noordbrabanter,
"zoo'n krant, die niemand te Eindhoven leest, dan 'n paar kapitalisten,
die er aandeelen in hebben". Deze Demophilus had De Eendracht in ge-
noemd blad aangevallen. 70

Deel vijf van 'Eindhovensche Snuif' maakt veel duidelijk over de au-
teur." Na een verwijzing naar Eindhoven Vooruit, waarin veeI te lezen
stond over de oneerlijke wijze waarop de plaatselijke verkiezingen gevoerd
werden, was er een heel stuk over het plaatselijke bestuur en het onder-
wijs. In felle bewoordingen schreef Pennemans: "Want ik weet van zeer

68) Een duidelijke verwijzing naar de auteur zelf, de onderwijzer Matheus van de Ven. De zinsnede
dat hij zelf niet mag schrijven, slaat mogelijk op een verbod dar Van de Ven kreeg om nog langer
in de Peel- en Kempenbode of in Eindhoven Vooruii stukken te schrijven.
69) De Eendracht, 8 juni 1901.
70) De Eendracht, 13 juli 1901, lngezonden, 'Aan de Redactie van de Eendracht'. Het stuk ging
over een artikel in De Noordbrabanter, waarin o.a. Snuif/Pennernans "een parvenu" genoemd werd.
Demophilus was overigens een pseudoniem van baron Van Wijnbergen, zie hoofdstuk ill, par. 6.
71) De bier behandelde passages staan in de afleveringen 5 tot en met 9 in De Eendracht van resp.
10 augustus, 12 oktober, 9 november 1901 en 11 januari en8 februari 1902.
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nabij, dat op de Katholieke school de klassen vee! te groot zijn", en: "Voor
dezen keer behoeft ge ook geen onderwijzers weg te jagen, als ze niet
naar je pijpen dansen." Voor de nodige relativering zorgde aflevering zes.
Hier nam A. Snuif voor de afwisseling de pen weer eens zelf ter hand.
Schrijvend over zijn jongste bediende Pennemans vroeg hij zich af: "Wat
heeft i dan toch met aI die Schoolmeesters te maken?" En: "Wat gaat
het hem aan, of 't Bestuur van deze of die school zoo'n oproerkraaier op
straat zet. Daar hebben ze groot gelijk in! Dat doen wij ook, en wij zijn
een soliede firma."

In de zevende aflevering dreef Pennemans de spot met de plaats gehad
hebbende Katholiekendag in Tilburg en met de Eindhovense R.K Volks-
bond. In het vervolg, dee! acht, maakte hij op een onwaarschijnlijke ma-
nier de R.K Volksbond en baron Van Wijnbergen met zijn volgzame ka-
tholieken belachelijk. De simpele boekhouder van de firma was ahonnee
van De Eendracht geworden, want "Baron Van Wijnbergen, en die weet
alles, volgens Toon, heeft geschreven dat 'verscheidene artikelen zijn ge-
schreven met een onmiskenhaar talent. Van talenten houdt Toon. Hij
heeft er zelf ook en zijn grootste talent is eten en slapen." De oude heer
Snuif echter raadde Toon aan lid te worden van de Volksbond of Leo-
vereeniging: "daar is de ouwe boekhouder Kees Leuter van de firma Rem
ook bij."

Genoemde baron Van Wijnbergen werd sarcastisch beschreven in de vol-
gende aflevering, nummer negen. Hij was: "Druk genoeg als i voor zijn
kornuiten staat, waarvan i weet, dat ze toch allemaal 'k1appen-in-de-
handjes' spelen als i maar wept 'Graves' of 'Rerum Novarum', maar
anders 'n sukkel." Een soort.gelijke passage over baron Van Wijnhergen
en zijn optreden in de Leo-vereeniging kwam ook voor in De Sociaalde-
mokraatl? Taalgebruik en stijl maken het zeer aannemelijk dat de Eind-
hovense correspondent van De Sociaaldemokraat in 1899, en deze me-
dewerker aan De Eendracht drie jaar later cen en dezelfde zijn: Matheus
van de Ven.

In deze aflevering werd ook de eerste van de Eindhovense socialisten
omschreven: "Cor. Socius, je weet wei [met] die langen, met z'n rooie
haren, zijn woeste losse das, zijn erg slappe deukhoed, en nooit met 'n
overjas - dat is onze beste,,73 Gesteld werd in dit nummer dat de eerste

72) DeSociaaldemokraat,9 februari 1899, 'Uit Brabant': "... om onzen Baron een te horen oreeren
over de sociale toestanden. En 'klappen in de handjes' als de brave menschen deden ... "
73) Niet duidelijk is, wie hiermee bedoeld werd. In De Eendraclu; 8 juni 1901, werd het artikel
'Uit een mooi boekje van een edel mensch' gepubliceerd. Het was gedateerd: Amsterdam 1 mei
1901, en ondertekend met' oeius'. Matheus van de Ven woonde op dat moment in Amsterdam.
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christen en ook socialist waren en onder verwijzing naar de 'Handelingen
del' Apostelen' werd duidelijk gemaakt dat pater Aug. Claessen ongelijk
had met zijn stelling dat het socialisme onverenigbaar is met de christe-
lijke beginselen.

In een postscriptum werd over De Politiekers nog vermeld: "Aannemen
van nieuwe leden voor onze CLub Zondags tusschen 12 en 1 in het Club-
lokaal." Voor insiders waarschijnlijk een verwijzing naar een bekend
adres.?"

De visie van deze medewerker aan De Eendracht op de oneerlijke en
altijd negatieve berichtgeving van de plaatselijke bladen wordt duidelijker
in de tiende aflevering". Daar schreef Pennemans vol sarcasme over een
droom die hij had. Daarin hadden de Meierijsche Courant en de Peel- en
Kempenbode ieder een groot hoofdartikel: "De Peel over het 'Socialisme
als Levensleer' en de M. C. over 'Het openbaar Courantendebat en de
eerlijkheid en 't fatsoen'"!

Deel elf van 'Eindhovensche Snuif' ging grotendeels over het slechte
onderwijs in Eindhoven. Schoolopziener Van Wijnbergen werd bekritiseerd
en de onderwijzers werden opgeroepen een afdeling van de Bond van
Nederlandsche Onderwijzers op te richten.

De twaalfde aflevering nam weer een aantal Eindhovense situaties op
de korrel. Er was sprake van "onze eenige, Eindhovensche, onvervalscht-
middeleeuwsche brandweer". Het onderwijs, de Leo-vereeniging en ook
de R.K Volksbond moesten eraan geloven. Centraal in de kritiek echter
stond deze keel' kapelaan Lambert Poell, die in de R.K Volksbond "'op
smalende t.oon" vraagtekens gezet had bij def250, die de SDAP besternd
had voor de "hoog-noodige propaganda in 't Zuiden":

" ... als hij vraagt of van die f 250,- ook de 'mooie liedjes' zijn be-
taald, dan weet hii heel goed dat die daarvan ruet betaald zijn, en
behoeft hii die vraag niet meer te doen. De SDAP werkt niet met
dezelfde 'vuile middelen' als de adviseurs van een Volksbond."

De schrijver tartte de adviseurs in de vergadering van De Eendracht die
vragen te stellen, het debat nu eens niet uit de weg te gaan, en conclu-
deerde: "Afbreken en verdachtmaken, maar niet publiek optreden, anders
kom je in de klem, nietwaar adviseurs?" Ook baron Van Wijnbergen, die
"de vieze pamfletten van Jan van Nassau laat uitdelen" en de redaktie

H) De Eendracht hield zijn vergaderingen steeds op zondag in Cafe H. Habraken in de Vrij traat
te Eindhoven, aanvang twaalf uur.
75) De hier behandeldc passages staan in de afleveringen 10, 11 en 12 in De Eendracnt van resp.
8 maart, 12 april en 10 mei 1902.
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van de Peel- en Kempenbode moesten het in deze aflevering, waarbij de
schrijver ongelofelijk fel uithaalde, ontgelden.

Oat was meteen de laatste aflevering van 'Eindhovensche Snuif". In de
maanden juni, juli en augustus 1902 ontbrak de rubriek. Plotseling ver-
scheen in september nog een heel korte, allerlaatste aflevering, waarin
afscheid genomen werd van de rubriek:

"Tot onze spijt kan onze firma door 'n verschil in opvatting met
betrekking tot de te verwerken grondstoffen niet langer Snuif meer
aan de Eendracht leveren. Wij betreuren het geval, maar kunnen
niet anders. Misschien dat 'n andere firma de leverantie wil overne-
men. Wij zulIen daarom 'Eendracht' niet minder goedgezind blij-
yen. ,,76

In het uitvoerige naschrift werd ingegaan op het "voortijdige vertrek van
Pennernans" uit de kolommen van De Eendracht. De redaktie betreurde
een en ander, maar kon niet anders. Zij was erg positief over zijn stijl.
Bij het uitleggen van het socialisme door Pennemans werd tekeergegaan
tegen schrijvers of adviseurs die domme stellingen of onwaarheden ver-
kondigen. Daartegen had men geen bezwaar, maar opgemerkt werd: "In
onze wijze van werken en denken is dus voor afkeer van 't katholicisme
of zijne priesters geen plaats." Pennemans' spot paste verschiUende keren
niet in deze, aan hem bekende gedragslijn.

De redaktie stelde dat men op de oude wijze wilde verder gaan, temeer
daar men merkte dat "velen die ons vroeger verafschuwdeu nu met be-
langstelling onzen strijd gadeslaan". Anderen, "voor wie het socialisme
[als] iets verderflijks gold", begonnen te aarzelen en steeds meer mensen
wilden beide kanten van de zaak horen. Door in te grijpen in de rubriek
'Eindhovensche Snuif' hoopte de redaktie van De Eendracht potentiele
belangstellenden voor het socialisme niet af te schrikken. Men was ervan
overtuigd dat het niet lang meer zou duren voor men in het Eindhovense
kon doorbreken. Om dat te bereiken moesten de katholieke priesters als
zodanig gespaard worden. Met name van kapelaan Poell had men hoge
verwachtingen. In De Eendracht van 14 juui van dat jaar was hij nog
geuoemd: "veruit de meest democratische van aile adviseurs". Om te
voorkomeu dat mogelijke katholieke belangsteUendeu zich van De Een-
dracht zouden vervreemden, moest deze kapelaan ontzien en een aJ te
sarcastische redakteur tot de orde geroepen worden.

Het zou overigens niet baten. Matheus van de Yen, onmiskenbaar de
auteur van 'Eindhovensche Snuif", bleef nog wei bijdragen leveren aan

76) De Eendracht, 13 september 1902.

164



De Eendracht, maar dat werden er allengs minder. De relatie tussen gods-
dienst en soeialisme bleef in De Eendracht een veelbesproken zaak.

§ 5. 'Godsdienst en Soclalisme'

a. Theo van del' Waerden en De Eendracht

Op 8 november 1902 startte De Eendracht een nieuwe ruhriek, 'Gods-
dienst en Soeialisme'. Ruim twee jaar lang zou elke maand een aflevering
versehijnen tot en met 11 maart 1905.

In september 1902 was de hierboven beschreven rubriek 'Eindhoven-
sehe Snuif' gestopt, als gevolg van de daarin geuite kritiek aan het adres
van de katholieke geestelijkheid. In het daaropvolgende oktobernummer
reageerde T. van Brabant (Theo van del' Waerden) op deze houding van
De Eendracht met een hoofdartikel 'Dwaling of zonde'. Hij verwees naar
de ongenuanceerde en Ielle aanval op het socialisme die kapelaan W
Kluijtmans, geestelijk adviseur van de R.K Volksbond, op 10 augustus
gedaan had.77 Daa.rbij erkende Van del' Waerden de betekenis van de
stelling van De Eendracht, die overigens niet de zijne was: "Het wezen
van het Christendom staat niet vijandig tegenover het Socialisme, maar
moet in tegendeel de menschen nopen het Socialisme met geheel hun hart
aan te hangen." Bovendien constateerde hij dat De Eendracht ervan uit-
ging dat - als maar goed genoeg uitgelegd werd wat het socialisme was
- de lezers vanzelf deze leer zouden aannemen. Verder stelde hij dat "de
priesters, die van den kansel den socialistenhaat prediken", heel bewust
de ontvankelijkheid voor het socialisme bij het yolk frustreerden. Van der
Waerden had weliswaar waardering voor de houding van De Eendracht
om tot het uiterste te gaan in respect voor de tegenstanders en uit te
gaan van hun oprechtheid, maar tegelijk vond hij dat standpunt naief.
Hij stelde niet te geloven dat de priesters die op een onjuiste manier
spraken en schreven over het socialisme, uit onwetendheid dwaalden. Zij
wisten volgens hem heel goed wat ze deden en verdraaiden bewust de
waarheid over het soeialisme. Hij drukte zieh dan ook heel explieiet uit
over de houding die De Eendracht tegenover de katholieke geestelijkheid

77) De Eendracht, 11 oktober 1902, 'Dwaling of zonde' (door T. van Brabant). De redevoering
van kapelaan W. K1uijtmans, gehouden op 10 augustus voor de leden van de R.K. Volksbond, werd
besproken in De Eendracht van 13 september 1902. In de open brief "Aan den WelEerw. Heer
Kluijunans, adviseur van den R.K. Volksbond te Eindhoven", werd gesteld dat hij gelogen had met
zijn suggestie dat Het Volk: verklaard ZOU hebben dat godsdienst en socialisme onverenigbaar
zouden zijn.
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diende in te nemen: het aantal priesters dat eerlijk was over het socialisme
was "te gering (...) om het Gomorra der Volksvijandelijken te sparen".
De Eendracht moest de anti-socialistische houding van de katholieke gees-
telijkheid aan de kaak stellen en haar met ontzien vanwege een enkele
priester die het socialisme wellicht eerlijk behandelde.

De redaktie merkte in het naschrift bij Van der Waerdens stuk op "deze
gewichtige kwestie" in de komende nummers uitvoerig te zullen behan-
delen. Door de bijdrage van Van der Waerden werd in De Eendracht een
diskussie gestart, die "bij ons weten, nog niet principieel in den arbei-
derspers besproken is". Alle tegenstanders kregen door middel van dit
artikel de uitnodiging om hun kritiek op het socialisme aan het blad op
te sturen, zodat die gepubliceerd kon worden. Op 8 november 1902 ver-
scheen de eerste aflevering van 'Godsdienst en Socialisme", maar van de
uitnodiging kritiek in te zenden zouden de tegenstanders geen gebruik
maken.

b. 'Godsdienst en Socialisme'

De officiele titel van de serie die in november 1902 van start ging,
luidde: 'Godsdienst en Socialisme, aan de gebeurtenissen in Eindhoven
getoetst'. Auteur van deze belangrijke serie artikelen was Eduard Redele
zelf. Waarschijnlijk werd hij bij bepaalde onderdelen geassisteerd door de
priester dr. Jan van den Brink en door Jan Jansen, die later over deze
tegenstelling ook meer zou publiceren.

In de eerste aflevering werd teruggekomen op het standpunt van T. van
Brabant, die kwade trouw bij de geestelijkheid veronderstelde. De redaktie
bleef echter bij haar standpunt: "Wij gelooven onvoorwaardelijk aan de
eerlijkheid van de beste onzer tegenstanders", en zij wilde de feiten verder
laten spreken. WeI stond in deze aflevering beschreven hoe pater Wouters,
de prior van het augustijnerklooster, waar Eduard Redele ook steeds naar
de kerk ging, in zijn preken het blad De Eendracht probeerde verdacht
te makerr" Eveneens werd met spijt geconstateerd dat de Bossche ka-
pelaan C. Prinsen op 12 oktober 1902 in een toespraak tot de R.K Volks-
bond van het socialisme een karikatuur meende te moeten maken. De
priester had gezegd:

"Het socialisme kent geen moraal. 't Verscheurt de teerste banden,
kent geen huwelijksrechten en plichten, geen band tusschen ouders
en kinderen. Het verbreekt het huwelijk en predikt de vrije liefde."79

78) De Eendradu, 8 november 1902, Godsdienst en Socialisme', an. 1.
79) De Eendracht, 13 december 1902, 'Godsdienst en Socialisrne', an. 2.
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Maar de redaktie bleef uitgaan van de goede trouw van - tenminste
een deel - van de katholieke geestelijkheid. Dat uitgangspunt konden ove-
rigens niet aile Eendracht-Iezers waarderen.P''

Blijkbaar om aan te tonen hoe redelijk en tolerant De Eendracht was,
werd in het derde deel van 'Godsdienst en Socialisme' nog rneer afstand
genomen van de veronderstelling van kwade trouw bij de katholieke gees-
telijken. Dit deel ging over een aantal niet nader genoemde voortreffelijke
priesters: '''k Zag er menschen bij van roerende oprechtheid en goeden
wil. Hun leven was rein als een Ielie en richtte zich recht naar den he-
mel.,,81

Op die merkwaardige tegenstelling tussen de priesters die zeer idealis-
tisch en onzelfzuchtig leven aan de ene kant, en onzuivere en lage prak-
tijken tegenover het socialisme gebruikten aan de andere kant, werd ver-
der gegaan in de delen vier en vijf. De historisch-rnaterialistische
verkJaring voor dit fenomeen werd afgewezen. De verklaring zat in het
verkeerde begrip dat de hoogste geestelijkheid had van het socialisme,
Een verkeerd idee, waarbij men er tevens - ten onrechte dus - van uitging
dat het socialisme leugenachtig en goddeloos was en daarom met aile
middelen moest worden bestreden. Door de auteur werd de vergelijking
gemaakt met de zeventiende-eeuwse kerkelijke strijd tegen Calilei's
ideeen.82

Als voorbeeld van een zeer goedwillende priester, die vanuit zijn anti-
socialistisch dogma het soeialisme bestreed, werd kapelaan Lambert Poell,
"de meest demoeratisehe en verliehte zijner eollega's", genoemd. Toch
yond De Eendracht het eigenlijk ongelofelijk dat "een zo seherpzinnig man
als Poell" zieh tevreden stelde met het dogma dat het soeialisme verder-
felijk zou zijn voor het zieleheil van de mensen.83

Een andere priester, prof. 1. Aengenent, hoogleraar aan een priesterse-
minarie, kreeg aanvankelijk eveneens een positieve beoordeling. Hij be-
studeerde op onhevoordeelde wijze het socialisme en gooide niet met mod-
der; beide zaken die in katholieke kringen toen vrij uniek waren. In de
jaren 1900-1901 schreef Aengenent in het blad De Katholiek over 'Het
wetensehappelijk Soeialisme van Karl Marx'. In zeven afleveringen van

80) De Eendracht, 8 november 1902, Ingezonden srukken. Een zekere Spectator ging ook van de
kwade wil van de geestelijkenuit. Hij vermeldde enkele negatieve zaken over Schaeprnan's bezoek
aan Eindhoven en adviscerde de redaktie Iel: "Keert hun eigen sunkvaten op hun hoofd om!"
81) De Eendracht, 10 januari 1903, 'Codsdienst en Socialisme', an. 3.
8"2) De Eendracht; 14 rnaart 1903, 'Codsdienst en Socialisrne', an. 5. A1svoorbeeld van een priester
die zo vanuit zijn verkeerde denkbeeld over hel socialisme erlegen I.ekeergaat, werd de Utrechtse
paler Weyers genoemd. Het was loen de Lijd van de grote spoorwegstakingen van 1903'
83) De Eendrachl, 11 april 1903, 'Godsdienst en Socialisme" an. 6.
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'Godsdienst en Socialisme' beschreef men de publikaties van deze katho-
lieke autoriteit.l" Ze werden ook bekritiseerd. Uiteindelijk kwalificeerde
men zijn interpretatie van het economisch socialisme in het algemeen, en
van de meerwaarde-Ieer in het bijzonder aJs waardeloos: "Een bestrijder
die zoo dom of unfair is, zal men op dezen aardbodem niet licht weer
ontmoetenf't'" Men noemde Aengenent als persoon een "achtenswaardig
man", maar trok zijn wetenschappelijkheid met betrekking tot het socia-
lisrne uiteindelijk ernstig in twijfe1.86

In de volgende afleveringen'" werd het filosofisch socialisme uitvoerig
behandeld, de ontwikkeling van de negentiende eeuw beschreven en wer-
den enkele Eindhovense zaken aan de kaak gesteld'". Ook vie! men het
materialisme aan, evenals de conclusie van de materialistische sociaListen
dat christenen - omdat voor hen het einddoel van het leven in het hier-
namaals lag - ongeschikt zouden zijn om te werken aan de materiele
verbetering die het socialisme zou brengen. De Eendracht plaatste zich
derhalve niet aileen tegenover de veroordelende Kerk en het kapitalisme,
maar ook tegenover de materialistische socialisten.P" De conclusie aan het
einde van deze fase van de serie 'Godsdienst en Socialisme' was, dat er
geen principiele tegenstand bestond van het christendom tegen het socia-
lisme. Het trachtte het socialisme alleen zwart te maken en te vervalsen,
zodat fatsoenlijke christen en het zouden verwerpen 90

De laatste afleveringen van 'Godsdienst en Socialisme' hie1den zich bezig
met de actualiteit. De anti-socialistische brochure van pater F. Hendrichs,

8i) De Eendracht, 13 juni, 11 juli, 12 september, 10 oktober, 14 november en 12 december 1903,
'Godsdienst en Socialisme', an. 7 tim 12.
85) De Eendracht, 14 november 1903, 'Codsdienst en Socialisme, an. 11. Ik heb de indruk dat
een tweede auteur aan de serie meewerkte en verdergaande diskwalificat ies gebruikte dan dat
Eduard Redele zelf zou doen. Bovendien gebruikte de auteur een enkele keel' het Hollandse 'lei' in
plaats van 'Iegde' als verleden tijd van 'Ieggen'. Werkte Theo van der Waerden rnee, bijvoorbeeld
aan de kritiek op Aengenents visie op Marx' meerwaarde-theorie? Of de inmiddels al enkele jaren
in Noord-Holland wonende Matheus van de Ven?
86) De Eendracht, 12 december 1903. 'Godsdienst en Socialisme', an. 12.
87) De hier bedoeide afleveringen 13 tim 20 van de serie 'Codsdienst en Socialisme' stonden in
De Eendracht van resp. 9 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april, rnei, 11 juni, 9 juli, 13 augustus
1904.
88) De Eendracht, 11 juni 1904, 'Godsdienst en Socialisme', an. 18, was een kort aktueel
intermezzo over de redelijke wijze waarop de augustijner paler Glaessen he! socialisme in de Peel-
en Kempenbode besprak. Vermeld werd verder dat de SDAP haar leden vrij liet denken over
materialisrne en godsdienst. He. ging derhalve niet aan een materialistisch-ingestelde socialist te
citeren en daarmee 'te bewijzen' dat het socialisme aoti-godsdienstig was.
89) De Eendracht, 9 juli 1904, 'Godsdienst en Socialisme', an. 19.
90) De Eendracht: 13 augustus 190"t, 'Godsdienst en Socialisrne', an. 20.
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KathoLieke Socialisten, die blijkbaar in grote aantallen in Eindhoven en
omgeving was verspreid, werd uitvoerig besproken."

De tegenstellingen tussen godsdienst en socialisme reduceerde men ten
slotte tot schijntegenstrijdigheden. De eerste tegenstelling, namelijk die
waar gesteld werd dat het socialisme de arbeiders ontevreden maakte en
het christendom dat de mensen leerde tevreden te zijn, viel men aan.
Men nuanceerde de stelling dat het christendom vrede en liefde leerde en
het socialisme daarentegen haat predikte.F De derde tegenstelling dat het
socialisme uitsluitend gericht was op het stoffelijke en het christendom
op het geestelijke, werd ontkracht. Het streven van de socialisten naar
verbetering van het materiele bestaan kon immers ook worden gezien als
een vorm van menselijk idealisme.P

Op 11 maart 1905 werd de laatste aflevering gepubliceerd. Daarrnee
leek het doel van de serie, "de Christelijke leer te toetsen en te toonen
als in den grond een met het socialisme", bereikt. De slotzin was het
credo van De Eendracht:

"Wij moeten komen tot het vrije en hooge standpunt: ieder mensch
zijn eigen geestesleven, en uit kracht van ieders persoonlijke en vrij
gekozen ideologie aller streven tot het socialisme. ,,9-+

§ 6. Feuilletons, liederen en gedichten

Onder de kop 'Feuilleton' stonden er in de eerste jaargangen van De
Eendracht om beurten nuttige artikelen en lezenswaardige verhalen. Zij
vormden overigens niet het interessantste deel van het blad.

Vanaf 9 februari 1901 verscheen er een feuilleton 'Staatsimichting'. In
drie afleveringen werden de belangrijkste zaken van de staat.simichting
uitgelegd95 Enkele maanden later, op 14 september, startte 'Wat Hanna's
heldere oogen zagen': een rijk meisje ontdekte dat er achter haar wereld
van rijkdom nog een andere wereld schuil ging, die van armoede en zware
arbeid. Na drie afleveringen stopte dit vervolgverhaal voorlopig, om pas
op 12 april 1902 te worden beeindigd. 96 Op 8 maart en 12 april 1902

(1) De Eendracht, 8 oktober 1904. 'Codsdienst en Socialisme', af!. 21.
(2) De Eendracht, 10 december 1904 en 14 januari 1905, 'Codsdienst en Socialisme', resp. afI.
22 en 23. In het laatste nummer werd de tegenstrijdigheid in het katholieke kamp aan de orde
gesteld: kaiholieke boeren mochten middels de NCB weI werken aan hun eigen belang, maar
socialistische arbeiders niet!
93) De Eendracht, 11 februari 1905, 'Codsdienst en Socialisme', af!. 24.
9-1) De Eendrachi, 11 maart 1905, 'Godsdienst en Socialisme', af!. 25.
(5) De Eendracht; 9 februari, 13 april en 11 mei 1901.
96) De Eendracht, 10 augustus, 14 september en 9 november 1901 en 12 april 1902.
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publiceerde men twee delen van 'De uitwerking van het Fabriekssysteem',
een uit het Engels vertaalde geschiedenis van de industriele revolutie in
Engeland. Ondanks het "Wordt vervolgd" werd ook deze serie voortijdig
afgebroken.

De redaktie had kennelijk geen gelukkige hand in het zoeken naar een
voor iedereen acceptabel nuttig en goed vervolgverhaal. Op 11 oktober
1902 werd een in Eindhoven gesitueerd verbaal 'Uit het leven' gepubli-
ceerd. Ret ging over het leven van een zekere Tienus, van zijn geboorte
in een armoedig gezin tot zijn eigen armoedige dood.97 In 1903 werd het
drankmisbruik aan de kaak gesteld door het feuilleton 'Van Marietje die
met haar handje wenkte', een uit het Engels vertaalde draak.98 Een meer
nuttig feuilleton 'Wanneer Cooperatie' volgde in de nummers van 14
maart en 11 april 1903.99 Ook deze serie brak men weer voortijdig af.
Op 8 augustus 1903 werd het feuilleton 'Ellende' gepubliceerd: opnieuw
een verhaal over gebrek en armoede, ditmaal uit het Duits vertaald. Daar-
mee werd de ruhriek 'Feuilleton' in De Eendracht definitief beeindigd.

In de eerste jaargangen van De Eendracht kwamen heel wat Iiederen
en gedichten voor. Van de meeste was de auteur of herkomst vermeld.
Van een zestal was dat niet het geval. Mogelijk waren die van Eduard
Redele zelf.

In een brief aan Frederik van Eeden van 8 februari 1894 had Eduard
Hedele geschreven dat hij, sinds zijn bezoek aan genoemde dichter, al
enkele jaren geen gedichten meer had geschreven. Graag wilde hij van
Van Eeden nu een uitgeleend schrift met zijn eigen gedichten terugkrijgen.
Rij schreef: "... door omstandigheden is 't mij van veel belang een enkel
daarvan weer te hebben" .100 In datzelfde jaar begon hij weer met het
schrijven van gedichten. Ret lijkt voor de hand te liggen dat ten minste
enkele van de in De Eendracht zonder naam gepubliceerde gedichten van
hem afkomstig zijn.

In het nummer van 11 mei 1901 stond op de laatste pagina van De
Eendracht een 'Meiliedje'. Ret was niet ondertekend en ging over een
arbeider en zijn meisje, over lindebomen op het marktplein en over een
Tramstraat. Hoewel deze drie ingredienten op meer plaatsen voorkwa-
men, kan hierin een Eindhovens gedicht gezien worden. Op het markt-
plein aldaar stonden toen twee Iindebomen. Wellicht is het gedicht inder-

97) De Eendracht, 11 oktober1902, 'Uii het leven'.
98) Het verhaal was vertaald door een zekere S.DA. Wartena te Veenwouden.
99) Het betrof een uit De Volksbode van 6 maart 1903 overgenomen artikel.
100) UvA, UB, Handschriftenkamer, Archief Frederik van Eeden, Correspondentie, brief van
Eduard Redele aan Frederik van Eeden, 8 fehruari 1894.
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daad van de hand van Eduard Redele, wiens nieuwe zeepziederij aan de
Tramstraat gevestigd was.

Op 8 februari 1902 werd een 'Lied voor het nieuwe jaar' in het blad
geplaatst, eveneens anoniem. De laatste regel luidde: "De zaak van het
yolk is Codes eer". Een kernachtiger samenvatting van RedeIe's denken
is nauwelijks mogelijk.

In De Eendracht van 9 mei 1903 stond het gedicht 'Hollandsch voorjaar
'03'. Dat was gemaakt naar aanleiding van de spoorwegstakingen en was
eveneens anoniem. Enkele andere ongesigneerde gedichten die in dat jaar
in De Eendracht werden afgedrukt, zijII: 'Een eeuw van onrecbt' (13 juni
1903), 'Meeder en kind' (8 augustus 1903) en 'Te Oud' (14 november
1903). Mogelijk waren al deze gedichten van Eduard Redele.

Zeker schreef hij het gedicht 'De Brabantsche Zangster", dat in mei
1904 in De Eendracht stond. Het ging over een ann fabrieksmeisje dat
tijdens haar werk liederen zong. Het gedicht was gesigneerd met E.R.

Mogelijk maakte Eduard Redele ook het op 11 november 1905 gepu-
bliceerde gedicht 'Didactische Ode', een spotdicht op 1. Vervoort, hoofd-
redakteur van de Eindhovensche Courant. Het was ondertekend met
'Marchand us" een pseudoniem dat overigens behalve door hem ook door
A. Koopman werd gebruikt.

Tenslotte kwamen er nog twee gedichten voor, waarvan vermoed mag
worden dat ze van de hand van Eduard Redele zijn. Beide stonden in
De Eendracht van 12 mei 1906. Het eerste was 'Meizonne', op de titel-
pagina.101 Dat gedicht besloot met een passage over De Eendracht zeIf
en was niet gesigneerd. Dat was ook het geval met het tweede gedicht
op de derde pagina van dit nummer: "Ioekomstklank', met als thema de
bestaande tweedracht en de hoopvolle toekomst.

Er verschenen ook heel wat gedichten in De Eendracht, die niet van
de hand van Eduard Redele waren. Het eerste gedicht dat in het blad
verscheen, was 'Een versje', overgenomen uit hetAmsterdamsch Weekblad.
Het stond in het nununer van 13 april 1901. Van een zekere T. Boot uit
Koog aan de Zaan werd het gedicht 'Kwijnende roosjes' gepubliceerd op
8 november 1902. De Eendracht drukte op 9 mei 1903 Henriette Roland
Holst's 'Proletariers Meizang' af. In mei 1904 werden, behalve eerder
genoemd gedicht van Eduard Redele zelf, nog twee stukken van een ze-
kere H.1. van Hegeraat gepubliceerd: 'Aan Brabant' en 'Vereenigt U'.

101) De Eendracht; 12 me; 1906. Het gedicht was afgedrukt op een met bladeren versierde
voorpagina van het blad. De titel van het blad en de opschriften waren, evenals de randversiering,
in rood afgedrukt. In de onderste helft was de prent "The Triumph of Labour" van de internationale
Dag van de Arbeid (1891) afgebeeld.
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Na deze datum versehenen regelmatig gediehten in De Eendracht, met
"X." of "X. te Breda" als signatuur: 'Aan de Burgerpers', 'Aan den Werk-
mansknaap', 'Algemeen Kiesreeht', 'Het Kasteel' en 'Ooriog'.102 Veronder-
steld mag worden dat zij allemaal van dr. Jan van den Brink waren.
Onder zijn eigen naam ging hij in 1905 verder met het sehrijven van
gediehten voor De Eendracht: 'Redding' en 'Meidag' versehenen op 11
februari en 13 mei van dat jaar.

In september 1905 werd een gedieht 'Te Oud', over een bejaarde ar-
beider die na jarenlange trouwe dienst afgedankt werd door zijn werk-
gever, gepublieeerd. Dat gedieht was van de hand van Jan Jansen, die
het ondertekende met zijn pseudoniem Argus.103

Na mei 1906 versehenen nog diverse gediehten. Enkele daarvan waren
afkomstig van een niet nader bekende inzender uit Breda.l'" Nog sleehts
een gedicht had een Eindhovense oorsprong: een zich van het pseudoniem
A. van Overzee bedienend auteur dichtte een 'Bondslied' in De Eendracht
van 22 juni 1907, gericht tegen de Eindhovense sigarenfabrikanten.

De Eendracht was toen al geen typisch Eindhovens blad meer, maar
het orgaan van de SDAP in Noord-Brabant. Het had niet aUeen te maken
met tegenstand in het katholieke kamp. In kringen van de SDAP heerste
ook scepsis over de koers van het 'economisch-socialistische' blad.

§ 7. Eduard Rede/e's eerste konflikt met Het Volk

In de jaargangen 1902 en 1903 van De Nieuwe Tijd had Eduard Redel«,
zoals in het volgende hoofdstuk nog zal blijken, een diskussie gevoerd met
dr. Anton Pannekoek, een van de meest vooraanstaande marxistisehe theo-
retici binnen de SDAP In zijn bijdragen traehtte Hedele een lans te breken
voor zijn "niet-rnaterialistisch socialisme". In november 1903 stuurde hij
aan PL. Tak, de hoofdredakteur van het sociaal-democratische blad De
Kroniek het artikel 'Materialisme'." 05In het begeleidend schrijven bij het
artikel, dat overigens niet gepublieeerd zou worden, merkte Redele op
dat hij en zijn geestverwanten "nog wat scheef (...) aangekeken" werden
binnen de SDAP Dat zou vaker voorkomen.

102) De Eendracht, resp. 11 juni, 9 juli, 13 augustus (2x) en 8 oktober 1904.
103) De Eendracht, 9 september 1905, 'Te Dud'. Gedieht en artikel onder die titel, geschreven
door Argus.
10;) "t Moet anders' (8 september 1906) door J.H. uit de Bredasche Klok ; "Enschede' (13 oktober
1906) door een zekere A van Verre, 'Her zevende gebod' (9 maart 1907) door een zekere S. uit
Breda.
1(5) IlSG, Arehief SDAP,Arehief P.L. Tak, inv.nr. 34, brief van Eduard Redele aan P.L. Tak, 25
november 1903 (met bijlage: het arrikel 'Materialisme').
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Eind 1903 kwam Eduard Redele in konflikt met de redaktie van Het
Volk. Op 29 december 1903 reageerde hij op een stuk in die krant be-
treffende paus Leo xm die "circa 23 milioen bijeen geschraapt had". Hij
protesteerde met zijn stuk 'Sociaaldemocratische gemoedsbezwaren' tegen
de onnodig kwetsende stukken betreffende katholicisme, die regelmatig
III dat blad stonden:

"En nu dunkt mij, geachte Redactie, dat we onder de hand toch
wei eens het recht hebben te eischen dat dergelijke uitlatingen zullen
ophouden, opdat het standpunt van Het Volk overeen kome met dat
onzer partij. Berichten die zuiver ontspruiten aan haat tegen een
godsdienst mogen in dit orgaan niet voorkornen. Zij verlagen het peil
van het blad, en kwetsen partijgenooten, wier ideologie evenveel
recht van bestaan heeft in de SDAP,als die del' Dageraad -rnannen. "

Redele eiste voor de gelovige socialisten een positie die gelijkwaardig was
aan die van de vrijdenkers binnen de partij. De redaktie van het blad
was het echter niet met de zienswijze van de inzender eens en veronder-
stelde dat Redele het misschien niet helemaal goed begrepen had:

"\Vij respecteeren de meening en de overgave der geloovigen, maar
als de kerkelijk-politieke leiders op het onbewuste klavier dezer con-
scienties leelijke kapitalistische deuntjes spelen, dan zullen wij dat
aantoonen. "

De redaktie yond dat onderscheid gemaakt moest worden tussen de Kerk
als instrument, aangewend tegen het socialisme, en het individuele geloof
van de mensen. Tegen het eerste keerde men zich, niet tegen het tweede.
Uiteindelijk erkende de redaktie misschien weleens over de schreef te zijn
gegaan en men stelde dat dat niet de bedoeling was. De fout zat dan in
de "keuze del' uitdrukking. Daarvoor zal allengs meer worden gewaakt."
Na deze halve toezegging kreeg Eduard Redele toch nog een hele veeg
uit de pan van de redaktie. Tegenover de kerk die haar positie misbruikte
tegen de arbeidersbeweging, diende hij kritisch te staan, net als Het Volk:
"En daarbij maken wij aanspraak op den steun van de partijgenooten,
en liefst niet meer op zulke dwaze stukjes als er hierboven een staat
afgedrukt. ,,1 06

Zo'n onderschrift vroeg natuurlijk om een reaktie en in Het Volk van
vrijdag 1 januari 1904 pubLiceerde men onder de kop 'De gemoedsbe-
zwaren' Hedele's antwoord.l'" Opnieuw werd hij in een onderschrift ge-
kapitteld door de redaktie. Men eindigde ditmaal met het advies:

106) Het Volk, 29 december 1903, Ingezonden, 'Sociaaldemocratische (?) gemoedsbezwaren'. Het
vraagteken is door de redaktie van Het Volk toegevoegd!
107) Het Volk, 1 januari 1904, Ingezonden, 'De gemoedsbezwaren'.
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"Als Hedele zijn hart eens wil ophalen aan verwerpelijke propagan-
damiddeIen, dan moet hij maar trouw de kleine clericale pers lezen.
En dan vindt hij spoedig een betere richting om zijn protesten naar
te verzenden."

Twee dagen later werd ook een stuk van de Groninger socialist J.H. Scha-
per gepuhliceerd.108 Hij had in december 1903 een lezing gehouden in
Eindhoven en was het helemaal eens met Redele's protest tegen "de Jan-
Rap-achtige wijze" waarop in Ret Volk "menigmaal de godsdienst wordt
bespot".

Schaper vermeldde de positieve reakties die zijn toespraak in Eindhoven
had gehad. "Doch de enkele zinspeling op de bestrijding door ons van
den godsdienst deed bij een beduidend deel del' vergadering als met een
toverslag voor een oogenblik de opinie keeren." Zijn mening luidde: "Re-
dele mag wat al te gevoelig zijn; het is nuttig naar hem te luisteren, als
wij ook in katholieke streken willen doordringen en rechtvaardig willen
zijn."

Heel cynisch was het naschrift van de redaktie van Ret Volk: "Zoo een
volle zaal in Eindhoven die maar in eens meegaat met sociaaldemocra-
tische kapitalistenbestrijding, midden in het zwarte land, dat is om van
te watertanden!" Men bleef bij zijn opvatting en concludeerde: "Komt
het daar eens tot onzen eigenlijken strijd, dan stuiten wij toch op de kerk,
en dan zullen onze propagandisten tegenover haar niet blomzoet kunnen
zijn." Later dat jaar zou er op het landelijk congres van de SDAP te
Dordrecht, nog over dit incident en over de houding van Hedele en Scha-
per gesproken worden.109

Mogelijk is er sprake van een overgevoelige Hedele, maar tegeIijk ook
van een weinig taktische redaktie van Het Volk, Deze krant handelde
misschien principieel juist, maar met die houding boekte hij vooralsnog
in het Zuiden mindel' resultaten dan Eduard Redele met zijn Eendracht.

108) Het Volk, 3 januari 1904, Ingezonden, 'Hel Yolk en den godsdienst'.
109) lISe, Archief SOAP, Congressen, Ingekomen stukken en kopieen van uitgaande stukken
betreffende congressen, inv.nr. 249, 10e congres, 3/5 april 1904 te Dordrecht, beschrijvingsbrief
en Congresverslag, 15.
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§ 8. Socialistisch, niet-materialistisch Volksblad

a. Verandering van signatuur

In september 1904 was besloten Christelijke Werkliedenvereeniging De
Eendracht te gaan ontbinden. De Eendracht was het orgaan van die ver-
eniging geweest en zou als zelfstandig blad worden voortgezet.'!" In ok-
tober 1904 veranderde het blad dan ook van ondertitel. Het "Orgaan
van de Christelijke Werkliedenvereeniging De Eendracht te Eindhoven"
werd nu "Socialistisch, niet-materialistisch Volksblad". In een redaktioneel
stuk, getiteld 'Richting', verklaarde de redaktie dat door omstandigheden
de band tussen het blad De Eendracht en de werkliedenvereniging van
die naam steeds losser was geworden en dat deze nu geheel losgemaakt
werd. Welke die omstandigheden waren, vermeldde men overigens niet.
Wei betoogde men dat de richting van het blad geen verandering had
ondergaan. Het was "socialistisch, geheel en al (...) maar ontleent zijn
argumenten aan het idealisme". Ten slotte merkte men op: "Het blad
heeft nu klaa.rder zijn signatuur willen stellen, en aan 't hoofd vermeld:
'socialistisch, niet -materialistisch"'. 111

De verandering in de kop van het blad leidde uiteraard tot speculaties
bij de tegenstanders over mogelijke ruzies. In de Noordbrabanter van 28
oktober 1904 verweet men aan De Eendracht huichelachtigheid omdat
men vier jaar lang het predikaat "christelijk" in de kop van het blad had
gevoerd.112 Van ruzie tussen het blad De Eendracht en de zojuist opge-
heven werkliedenvereniging met die naam, was echter absoluut geen spra-
ke, zo verklaarde de ex-secretaris van De Eendracht, Jan Jansen, in het
blad.ll3

Een maand Later zou de plaatselijke SDAP-afdeling worden opgericht.
Vanaf 1905 namen de ideologische artikelen in het blad geleideLijk aan
een wat minder prominente plaats in. Er kwam nu meer nieuws over
vakbeweging en politieke aktiviteiten. Met name aan de aktiviteiten van
de sigarenmakers werd in De Eendracht meer aandacht besteed.'!"

110) De Eendradu, 12 november 1904, 'De ontbinding der Eendracht'. Zie ook hoofdstuk V,
par. 6.
111) De Eendracht, 8 oktober 1904, 'Richting'.
112) De Eendracht, 12 november 1904, 'Onnoodig Verweer' en 'Onbewuste dwalingen van den
heer A. Vervoort te Woensel'.
113) De Eendracht ; 12 november 1904, 'Onbewuste dwalingen van den heer A. Vervoort te
Woense!'.
11-1) Berichten over de sigarenmakers en andere tabaksbewerkers in De Eendrachi, 11 februari,
11 maart, 13 mei, 8 juli en 12 augustus 1905.
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b. Steun van de landelijke SDAP

Op 10 juli 1906 richtte Jan Jansen, administrateur van De Eendracht,
een brief aan het partijbestuur van de SDAP te Amsterdam. Hij wilde De
Eendracht twee keer per maand laten verschijnen en verzocht daarvoor
een subsidie. Twee weken later ontving hij al een positieve reaktie: "Op
de subsidie ten behoeve van De Eendracht, ten einde er een veertien-
daagsch blad van te kunnen maken, kunt ge rekenen." Zodra de plannen
wat concreter waren en definitief door zouden gaan, hoefde men het in
Amsterdam maar te laten weten. Jaarlijks zou men dan 125 gulden krij-
gen.115 Op 23 augustus van dat jaar schreef Jansen opnieuw naar het
partijbureau. Hij vroeg nu om toezending van de helft van het toegezegde
bedrag. Datzelfde herhaalde hij op 8 november, nu voor het tweede deel
van de toegezegde subsidie.l!"

In de laatste brief maakte Jansen ook melding van het feit dat de Til-
burgse SDAP-afdeling graag een samengaan van De Bredasche Klok en
de Eindhovense Eendracht zou willen; zo'n nieuw blad zou - in hun
optiek - het SDAP-orgaan voor heel Noord-Brabant kunnen worden.
Daarover was al een vergadering geweest, maar men kon nog niet tot
een besluit in die richting komen. Jansen was er blijkbaar niet gelukkig
mee: "De Eendracht is in haren 7e jaargang en doekt niet gaarne op
voor een weekblaadje, dat goed een jaar oud is." Hij vermeldde dat De
Eendracht niet een abonnee in Tilburg had, ook al was dat al vaak genoeg
geprobeerd. "Die lui willen daar meer locale kwesties in het blad behan-
deld zien, zoo beweert Michielsen." Jansen stelde voor dat de verschillende
Brabantse SDAP-afdelingen kopie naar De Eendracht zouden sturen en
abonnees probeerden te werven. Eind 1907 zou het dan misschien wei
mogelijk zijn om De Eendracht tot een weekblad te maken, met vaste
rubrieken voor Tilhurg, Waalwijk en Eindhoven en omstreken. Voorlopig
hield hij de SDAP-boot nog even af.

115) J]SC, Archief SOAP, Secretariaat, Kopieboeken met kopieen van uitgaande brieven, inv.nr.
503, brief van het partijbestuur aan 1. Jansen te Eindhoven, 24 juli 1906.
116) J]SC,Archief SOAP,De Eendracht Eindhoven, inv.nr. 2768, brieven d.d. 23 augustus en 8
november 1906.
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§ 9. Dr. Jan van den Brink en zijn 'Bredasche Klok'

a. De Bredasche Klok

In Breda had dr. Jan van den Brink sinds 1905 zijn eigen blad, De
Bredasche Klok.117 Financieel ging het met dit blad echter niet optimaaI.
Op 16 januari 1906 schreef hij aan het partijbureau van de SDAP:

"Het instand houden der Bredasche Klok - het grootste propagan-
damiddel voor Brabant - is niet alleen moeilijk, maar gewoonweg
onmogelijk als ik niet van dezen en genen en ook door geheele of
gedeeltelijke collectes iets op IOOp.,,118

Twee weken later schreef hij opnieuw naar Amsterdam. Het zag er nog
steeds slecht uit voor zijn blad, maar hij hoopte "door giften van vrienden
en 'half en half geestverwanten' het blad nog wat op de been te hou-
den.,,119

Vier maanden later, op 12 juni, viel er andermaal een brief van Jan
van den Brink bij het partijbestuur van de SDAP binnen. Er was overleg
geweest tussen de SDAP-afdelingen van Breda, Tilburg, Waalwijk en Eind-
hoven. Men had het plan besproken om De Bredasche Klok om te vormen
tot een Brabantsche Klok, orgaan van de SDAP in Noord-Brabant. Er
was ook al een voorlopige redaktie gevormd, met uit elke plaats een me-
dewerker, zo werd gesteld. En in overleg met de genoemde afdelingen
vroeg Van den Brink nu een jaarlijkse subsidie om aan dat doel te wer-
ken.120

b. Tilburgse initiatieven

Tegelijk met de brief uit Breda kwam ook een bericht uit Tilburg op
het SDAP-bureau binnen. A. Michielsen, wagenmaker op de werkplaats
van de spoorwegen in Tilburg, katholiek Brabander en voorzitter van de
SDAP-afdeling aldaar, ondersteunde daarin het verzoek van Van den
Brink. Hij vermeldde nog dat er sinds een half jaar in Tilburg met De
Bredasche Klok gecolporteerd werd en dat er gewoonlijk tweehonderd

117) Ten Teije, a.w., 146-149.
118) lISe, Archief SDAP, De Bredasche Klok, inv.nr. 2762, brief van Jan van den Brink aan het
partijbestuur van de SDAP,16 januari 1906.
119) lISe, Archief SDAP, De Bredasche Klok, inv.nr. 2762, brief van Jan van den Brink aan het
partijbestuur van de SDAP,31 januari 1906.
120) lISe, Archief SDAP, De Bredasche Klok, inv.nr. 2762, brief van Jan van den Brink aan het
partijbestuur van de SDAP, 12 juni 1906.
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nummers per keer verkocht werden. Genoemd blad zou een oplage van
achthonderd hebben, financieel quitte spelen, en per 1 juli op groter for-
maat willen verschijnen. Hij schreef verder: "De redaktie van 'De Een-
dracht' zal ook in zijn geheel medewerken aan 'De Klok'; is zelfs bereid
wanneer mocht blijken dat we 'De Klok' er in werken, 'De Eendracht'
op te heffen." Aangezien verwacht werd dat men voorlopig - op het gro-
tere formaat - niet kostendekkend kon werken, werd een subsidie van
150 gulden gevraagd.F' De volgende dag kreeg W Vliegen in Amsterdam
nog een brief van Jan van den Brink met het verzoek om genoemd sub-
sidieverzoek zo spoedig mogelijk in het partijbestuur ter sprake te bren-
gen! 122Blijkbaar had Michie/sen iets te voorbarig gehandeld, want de
secretaris van de Tilburgse SDAP-afdeling verzocht op 29 juni aan het
landelijke partijbestuur om retournering van de brief met het subsidie-
verzoek van Michielsen.V"

lnmiddels was De Bredasche Klok onderwerp van bespreking geweest
in de vergadering van het SDAP-partijbestuur van 7 juli 1906 te Amster_.
dam.124 Over Breda werd opgemerkt dat het daar met goed ging. Dat
lag aan de persoon van Van den Brink. Het partijbestuur behandelde de
verschillende voorstellen en verzoeken, waarbij de leden duidelijk stelling
namen. De voorstellen voor Eindhoven werden zonder meer goedgekeurd.
Troelstra zou aan Breda "geen halve cent willen geven. Zoolang Yd. Brink
er is, komt er niets van terecht", had hij opgemerkt. En over de situatie
te Breda en Tilburg had men zo zijn bedenkingen.

Ondertussen had De Bredasche Klok in augustus dringend behoefte
aan een financiele injectie. Zowel uit Tilburg als uit Breda bereikten het
SDAP-bestuur verzoeken om "een onmiddellijke steunpenning" van 25
gulden. De Tilburgse afdeling motiveerde dat met de achterliggende ge-
dachte dat het Bredase blad veranderd zou gaan worden in een Brabant-
sche Klok. Van den Brink zelf echter was op dat punt minder concreet.
Hij schreef te hopen dat hij binnenkort een reorganisatieplan voor het
blad kon aanbieden.V'' Een week later moest hij echter bekennen dat hij

121) USC, Archief SOAP, De Bredasehe Klok, inv.nr. 2762, brief A Michielsen aan het partijbestuur
van de SOAP, 12juni 1906.
122) USC, Arehief SDAP, De Bredasche Klok, inv.nr. 2762, brief van Jan van den Brink aan W.
Vliegen, 13juni 1906.
123) lIse,Arehief SOAP, De Bredasehe Klok, inv.nr. 2762, brief van Doornheim aan het partijbe-
stuur van de SOAP, 29 juni 1906.
124) USC, Arehief SDAP, Partijbestuur, Notulen van de vergaderingen van het Partijbestuur en
het Oagelijks bestuur, 1906-1907, inv.nr. 17, Notulen van de vergadering van 7 juli 1906.
125) USC, Archief SD.I\P, Oe Bredasche Klok, inv.nr. 2762, brief van P.J. Vos te Tilburg resp. van
Jan van den Brink te Breda aan het partijbestuur van de SOAP, 27 augustus 1906.
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te weinig inkomsten had uit De Bredasche Klok en dat hij daarom al een
jaar achter was met betating (van de drukker). Hij verzuchtte: "En toch
zou ik graag de zaak op de been houden voor de afd. Breda en Tilburg."
Optimistisch voegde hij eraan toe: "In den winter gaat het beter en dan
moet men te Breda ook weer colporteren." Niettemin vroeg hij ook nu
weer om een "onmiddellijke steun" van 25 gulden.126

lnmiddels had zich in Tilburg een en ander ten nadele van De Bredasche
Klok afgespeeld. Namens de afdeling vroeg mevrouw M. Hoodzant-Mie-
remet in oktober 1906 aan het partijbureau inlichtingen over genoemd
blad. Het gillg over de vraag of het blad eigendom was van Jan van den
Brink dan wei van de afdeling van de SDAP Opgemerkt werd nog dat
men in Tilburg nooit enig inzicht in de financiele situatie van het blad
kreeg. Bovendien voldeed het blad niet, zo werd gesteld. En men vroeg
zich af of het niet beter was om, als orgaan voor de Tilburgse SDAP-af-
deling, over te stappen op de Middelburgse Baanbreker of de Arnhemse
Toekomst. Dat laatste blad zou in Tilburg al 250 vaste abonnees hebben.
Bovendien was het Tilburgse lezerspubliek "erg op die schandaaltjes ge-
richt" , zoals die in het Arnhemse SDAP-blad voorkwamen.P"

Niet duidelijk is hoe het SDAP-bestuur op al deze tegenstrijdige berich-
ten over De Bredasche Klok precies heeft gereageerd. Voor Eindhoven lag
het anders. In november 1906 ontving de administrateur van De Een-
dracht, Jan Jansen, het tweede deel van de toegezegde jaarlijkse subsidie.
In het bijbehorend schrijven adviseerde het landelijk partijbestuur om
eens te denken over de mogelijkheid om van De Eendracht een blad voor
heel Brabant te maken128

c. Jansen en de overname van De Bredasche Klok

Ondertussen kreeg Van den Brink maar geen antwoord op zijn subsi-
dieverzoeken aan het landelijke SDAP-bestuur.129 Eind december 1906
stuurde Jansen uit Eindhoven een bericht aan een met nader bekende
partijgenoot - waarschijnlijk A. Michielsen - in Tilburg. Daarin maakte
hij bekend dat - voor zover men dat nog niet van Jan van den Brink zelf

126) nsc, Arehief SOAP, De Bredasehe Klok, inv.nr. 2762, brief Jan van den Brink aan het
partijbestuur van de SOAP,5 september 1906.
127) usc, Archief SDAP,Oe Bredasehe Klok, inv.nr. 2762, brief van M. C. Roodzant-Mieremet
aan het partijbestuur van de SDAP, (29?) oktober 1906. Zie ook: Wagemakers, Buitenstaanders
in aetie, 157-159.
128) IISC, Arehief SOAP, Secretariaat, Kopieboeken met kopieen van uitgaande brieven, inv.nr.
503, brief van het partijbestuur aan 1. Jansen te Eindhoven, 9 november 1906.
129) Ten Teije, a.w., 148.

179



had vernomen - De Bredasche Klok aan De Eendracht was overgegaan
en dat dit blad om de veertien dagen in hetzelfde grote formaat ging
verschijnen. Het abonnementsgeld zou voor exemplaren voor Tilburg en
Breda een lager tarief kennen dan normaal. Hij voegde er ten slotte aan
toe: "Niets zal ons aangenamer zijn dan dat Tilburg eens tracht 'De Een-
dracht' ingang te doen vinden. Wij rekenen natuurlijk op U als corres-
pondent of medewerker voor Tilburg." Daarbij verzocht hij nog om toe-
zending van de Nieuioe Tilburgsche Courant of andere informatie uit
Tilburg, waarop men in De Eendracht zou kunnen reageren. Jansen ein-
digde heel vriendelijk met het verzoek: 'Wtlt U er eens met de vrienden
over spreken en ons om bericht zenden?,,130

Hoe de Tilburgse reaktie op deze uitnodiging van De Eendracht precies
was, weten we niet, maar op 10 januari 1907 stuurde Jansen opnieuw
een uitvoerig bericht naar Tilburg. Hij legde daarin uit dat De Eendracht
al bestond in Eindhoven, voor daar een SDAP-afdeling was. Het blad was
"geen orgaall van de afdeling, doch zij is toch haare spreekbuis waar dit
nodig is". Over het opheffen van De Bredasche Klok merkte hij nog op
dat Van den Brink dat gedaan had in overleg met de uitgevers van De
Eendracht en dat hij nog bepaalde voorwaarden had gesteld. Welke dat
waren, wordt niet duidelijk. Verder verzocht hij opnieuw "dat de partij-
genooten in Tilburg en elders hielpen van ons blad te maken wat het
voor buiten Eindhoven zijn moet". Hij stelde voor dat er eerst in Tilburg
en Waalwijk gekeken zou worden hoe het ging lopen met De Eendracht.
Daarna kon er over een exploitatie door de verschillende SDAP-afdelingen
gezamenlijk worden gesproken. En weer nodigde Jansen de Tilburgse par-
tijgenoten vriendelijk nit mee te werken: ''Vrijdagavond komt van de
drukker een pakje van 100 couranten. Probeer eens wat gij ermee doen
kunt. Daarna konden we eens zien wat er voor reorganisatie te zeggen
is. ,,131

Blijkbaar was de zaak voor Tilburg nog niet helemaal in kannen en
kruiken (1) want vanuit die plaats werden opnieuw brieven naar het lan-
delijk partijbestuur verzonden. De hele correspondentie over dit onder-
werp ging naar Amsterdam met het verzoek om raad. Ten slotte werd
eraan toegevoegd dat de Tilburgse SDAP-afdeling niet zo sterk was en
een slechte financiele positie had. "Tilburg is een uitgebreid terrein voor

130) lISe, Archief SDAP, De Bredasche Klok, inv.nr. 2762, brief van 1. Jansen aan een niet nader
bekende Tilburgse SDAP'er, 31 december 1906.
131) lISe, Archief SDAP, De Eendracht Eindhoven, inv.nr. 2768, brief van J. Jansen te Eindhoven
aan de afdeling Tilburg van de SDAP, 10 januari 1907.
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onze propaganda, met een kleine afd. welke moeite heeft drijvende te
blijven. ,,132

De Tilburgse correspondentie is blijkbaar naar Hendrik Spiekman in
Rotterdam gegaan. Van het partijbestuur van de SDAP kreeg hij het ver-
zoek om met de SDAP-afdelingen in Brabant "een samenspreking te hou-
den" over De Brabantsche Klok en De Eendracht.133 Voordat Spiekman
deze netelige kwestie tot een goed einde zou brengen, kwam er nog een
extra complicatie door de gebeurtenissen met Eduard Hedele in Eindho-
ven.

§ 10. Eduard RedeLe en De Eendracht

a. Redele als 'anti-materialist'

Na het niet-opnemen van een artikel in De Kroniek in 1903 en na zijn
konflikten met Het Volk in 1903 en 1904 was het een beetje stil geworden
rond Eduard Redele, althans voor wat betreft zijn landelijke SDAP-akti-
viteiten. Hij verhief zijn stem niet meer tegen zaken die hij als socialist
en katholiek kwetsend vond.

Op 11 augustus 1906 publiceerde Redele onder de titel 'De zwakke
reus' een artikel in De Eendracht over de Duitse Sociaal-Democratische
Partij. De redaktie van De Eendracht plaatste de volgende opmerking bij
het artikel van Redele:

"Op uitdrukkelijk verlangen van den schrijver werd dit stuk opge-
nomen. De redactie van dit blad wenscht echter geenerlei verant-
woordelijkheid voor den inhoud te dragen, doch laat die geheel aan
den schrijver. ,,134

Was er sprake van verwijdering tussen Eduard Redele en de overige me-
dewerkers aan De Eendracht? Hoorde hij niet meer bij de redaktie? Was
hij niet bij de desbetreffende redaktievergadering aanwezig geweest? Of
is er sprake van een simpele mystificatie; bewust twee gezichten laten
zien van het socialisme in Eindhoven: het economisch socialisme en het
orthodoxe marxisme; voor elk wat wils? We weten het met.

Op 13 oktober 1906 meende Eduard Redele een stuk met de titel 'De
genezing van den zwakken reus' nader te moeten motiveren: "Het schijnt

132) IISG, Archief SDAP, De Eendracht Eindhoven, inv.nr. 2768, brief van A. van der Veen te
Tilburg, aan het partijbestuur van de SDAP, 2 februari 1907.
133) JISG, Archief SDAP, De Eendracht Eindhoven, inv.nr. 2768, brief van 1. van KlIijkhof aan H.
Spiekman te Rotterdam, 11 februari 1907.
13-1) De Eendracht, 11 augustus 1906, 'De zwakke reus' (E.R.).
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mij noodzakelijk toe, van mijn standpunt in wijsgeerig opzicht anti-ma-
terialist, maar met minder van het standpunt der ware marxisten ... ,,135

Het was een ietwat warrig stuk. Misschien was Redele in de ogen van de
marxisten met zijn 'economisch socialisme' te ver afgedwaald van het
ware socialisme.

Sinds 1905 braeht Eduard Hedele af en toe een bezoek aan een psy-
chiater in Leiden.l " Blijkbaar had hem de kritiek van de zijde van zijn
socialistisehe vrienden aangegrepen. Dit, samen met de eonstante harde
kritiek van de zijde van de katholieke geestelijkheid, leek te veel voor
hem te worden.

b. Een spotprent in De Notenkraker

Op 20 januari 1907 stuurde Eduard Hedele toch weer een stuk naar
de redaktie van Het Volk. Daarin protesteerde hij tegen een spotprent van
Albert Hahn in De Notenkraker van 19 januari. Onder de titel 'De Paus
tegen Frankrijk' was een afbeelding te zien van de paus die over het land
ging als een zaaier van giftige slangen als Haat en Tweedracht. "Een
zaaier ging uit om te zaaien" was het onderschrift. Onder de titel 'Een
protest' nam Het Volk de reaktie van Eduard Redele op:

"Het is waarlijk ongehoord, dat De Notenkraker een plaat durft
brengen, die honderden partijgenooten in 't diepst van hun gem oed
moet kwetsen en verbitteren. Maar nog oneindig veel betreurens-
waardiger is toch, dat wij zoo onwaardig optreden ( ) Deze kerk-
vorst zal blijven leven als een held in 't spiritueele ( ) en tegen zijn
argeloozen eenvoud en zijn vastheid als een rots zinkt geheel de be-
wierookte handigheid en welwillendheid van een Briand volkomen
in het met."

De redaktie van Het Volk plaatste een onderschrift bij het ingezonden
stuk:

"Hedele zou dit stukje zeker met hebben gesehreven, indien hij de
grondgedaehte der plaat van Hahn begrepen had. ( ... ) De paus wil
met aile geweld de martelaar spelen in Frankrijk. ( ... ) De Sehei-
dingswet regelt de verhouding tussen kerk en staat. Meer met. ( ...)
Doeh het verhevene in de houding der kerk, waarover Hedele zoo

135) De Eendraciu; 13 oktober 1906, 'De genezing van den zwakken reus' (E.R.).
136) Een humoristische referentie hieraan verscheen in De Eendracht van 11 november 1905. In
een ouboUig stukje 'Porties Didactische Polemiek' (door Marchandus) l= Eduard Redele, HG]
gaat het over Marchandus, die slecht geslapen heeft en een bezoek brengt aan een professor in
Leiden!
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opgetogen is, hebben wij nog niet kunnen ontdekken. Wij vinden de
houding der Fransehe republiek (...) heel wat verhevener. ,,137

In De Eendracht van 23 februari 1907 behandelde Eduard Redele de
hele kwestie zelf nogmaals. Hij was van mening dat de SDAP zieh over
de problemen tussen Kerk en Staat in Frankrijk liet leiden door laster-
praatjes in plaats van door wetenschap.l'"

Opnieuw had Redele met zijn bezwaren tegen spot op de katholieke
kerk geen gelijk gekregen van de top van de SDAP, die al eens eerder
blijk had gegeven de gekwetste gevoelens van katholieke soeialisten niet
te begrijpen. En binnenkort zou zijn geesteskind, De Eendracht, wellicht
volledig een SDAP-blad worden. Mogelijk vreesde hij dat met het toene-
men van de financiele bijdrage van de landelijke SDAP het langzamerhand
ook met De Eendracht dezelfde onverdraagzame kant op zou gaan als het
- in zijn ogen - nu al met Het Volk en De Notenkraker het geval was!

c. Jansen's eorrespondentie met het SDAP-bestuur

Op 2 maart 1907 stuurde Jan Jansen een vertrouwelijk sehrijven aan
een niet met name genoemd lid van het landelijk partijbestuur van de
SDAP139 De dag tevoren had hij al een telefoongesprek gehad met J.F
Ankersmit, redakteur van Het Volk en bestuurslid van de SDAP, over de
toestand van partijgenoot Eduard Redele. Jansen verwaehtte dat er wel-
lieht een brief zou gaan komen van Redele zelf, waarin deze zijn lidmaat-
schap van de SDAP zou opzeggen. Hij vroeg om in dat geval daarvan
nog geen notitie te nemen, want Eduard Redele

" ... is geestelijk overspannen, vrij ernstig. Vandaag gaat hij naar den
professor. Zijn stukken omtrent den Paus zijn bepaald onder den
indruk van zijnen gestoorden zenuwtoestand gesehreven. Wij hebben
hem de laatste dagen niet begrepen, ook zijn schrijven niet, totdat
wij woensdag zekerheid kregen. Het is een enorme slag voor ons."

Jansen meldde dat hij nu zo goed als aileen zat met al het werk voor De
Eendracht die elke veertien dagen moest versehijnen. Niet aIleen de in-
houd, ook de administratie rustte voor het groatste deel op zijn schouders.

137) Het Volk, donderdag 24 januari 1907.
138) De Eendracht: 23 februari 1907, 'Verklaring' (van Eduard Redele). Mijn indruk is dat Redele
op de genoemde spotprent in De Notenkraker enigszins argeloos en ultramontaans reageert.
Waarschijnlijk heeft hij zich niet erg verdiept in de problemen van de scheidingswetten (scheiding
tussen Kerk en Staat) in Frankrijk, zoals door Briand voorgesteld. De gewraakte spotprent is
overigens inderdaad wei een eenzijdige interpretaiie, maar dat is inherent aan spotprenten.
139) nsc, Archief SOAP, De Eendracht Eindhoven, inv.nr. 2768, (vertrouwelijke) brief van Jan
Jansen te Eindhoven aan het partijbestuur van de SOAP,2 rnaart 1907.

183



Hij schreef dat hij dat allemaal met plezier zou doen, als er niet zoveel
ergerlijk gekrakeel in de partij was; al dat "geharrewar en gedonderjaag"
met name vanuit de leiding van de partij deed de arbeidersbeweging in
zijn ogen veel kwaad. En hij voegde eraan toe dat "dat juist de oorzaak
is van den toestand waarin RedeIe verkeert op dit oogenblik". Over hem
merkte hij toen nog op:

"Hij heeft het nergens over, dan over de innerlijke verhoudingen der
partij: 'Geen woordje mag je zeggen, geen stapje mag je doen of het
wordt gewikt en gewogen, en aIle kans loopt ge verketterd te worden.
Het is geen vrije partij meer, het lijkt meer op de inquisitie', zoo
praat hij er over. 'Een stuk van mijn leven wordt er door vernietigd',
zegt hij. Er komt geen einde aan zijne klachten, doch hij zwijgt
erover in het blad, om den toestand nog niet erger te maken. Veelal
zijn zijne k1achten in den grond zeer waar en gegrond."

Jansen vreesde dat het socialisme in Eindhoven in ieder geval voorlopig
zijn beste kracht zou verliezen. Hedele was "een wetenschappelijk en door
onze tegenstanders gevreesd partijgenoot". Hij kondigde aan persoonlijk
naar Amsterdam te zullen komen om over een en ander te praten. Hij
kon al het werk onmogelijk alleen af en de socialistische beweging stond
er zijns inziens te goed voor dan dat ze zou mogen verlopen.

Ten slotte vroeg hij zijn brief vertrouwelijk aan de redaktie van Het
Volk te laten lezen. De vooraanstaande partijgenoten mochten weleens
weten wat ze zoal aanrichtten bij de Eindhovese christen-socialisten en
hun SDAP-afdeling.
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JPJt van BEEK ;~deMAN die de koe b~ de horene nemen KAN

5r~mmin.91907'

Afh.8. Verkiezingsprent 1907. Diverse malen deed de socialist Jan van Beek on-
der eigen naam mee aan de verkiezingen voor de gemeenteraad van Woensel. Deze
pren! werd verspreid len behoeve van zijn verkiezing.



HOOFDSTUK V

DE SDAP-AFDELING. CHRISTEN -SOCIALISTISCHE EN

LANDELUKE PARTIJ-AFDELING TOT CA. 1907

§ 1. Eduard Redele en de landelijke SDAP

In november 1904 zou de Eindhovense SDAP-afdeling worden opge-
richt. Voor dat tijdstip waren er al enkele Eindhovenaren landelijk lid van
de SDAP De eerste was waarschijnlijk de eerder genoemde onderwijzer
Matheus van de Ven. Mogelijk was hij SDAP'er voor zijn vertrek naar
Amsterdam in september 1899. Ook Jan Jansen, die in datzelfde jaar in
Woensel kwam wonen, was waarschijnlijk al voor 1901 lid van de partij.
Eduard Redele sloot zich op 2 april 19021 bij de SDAP aan. Hendrik
Rooijmans zou, zoals gemeld, pas in januari 1904 lid van de partij wor-
den. Tegen het einde van dat jaar werd de Eindhovense SDAP-afdeling
opgericht, maar voor het zover was, had Eduard Hedele zich al gemengd
in de ideologische strijd die binnen de landelijke SDAP gaande was.

a. Ontwikkelingen in de SDAP

Vanaf de oprichting in 1894 kende de SDAP diskussies over de richting:
marxistisch of revisionistisch, maar tot ca. 1900 was er sprake van een
kleine partij die een eenheid vormde. In de jaren die volgden, zouden
felle debatten tussen dogmatische marxisten en de aanhangers van de
weg der geleidelijkheid plaatsvinden. Uiteindelijk zou de laatste groep, de
revisionisten, binnen de SDAP de overhand luijgen. De dogmatische marx
isten zouden in 1907 De Tribune oprichten en in 1909 uit de partij gezet
worden. Zij vormden toen de Sociaal-Democratische Partij, de latere
CPH. Voor het echter zover was werd er binnen de SDAP gediskussieerd
over de lijn die de partij diende te volgen.

De SDAP evolueerde van een dogmatische naar een hervormingspartij
en de aanhang groeide. In 1899 congresseerde de SDAP in Leeuwarden.
Daar werden praktische hervormingseisen gesteld: Leerplicht, A1gemeen
Kiesrecht en een Ongevallenwet.f In 1902 was het stemmenaantal van de

I) nsc, Archief SDAP, Secretariaat, Kopieboeken met kopieen van uitgaande brieven, inv.nr.
496, brief van 1. van Kuijkhof, secretaris van de SDAP aan E. Redele, 3 april 1902; bevestiging
van zijn inschrijving.

2) Deze drie zaken worden ook vermeld bij de tien programmapunten van De Eendracht, zoals
voorkomend in het tweede nummer van het gelijknamige blad. De Eendracht, 12 januari 1901,
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SDAP bij de Tweede-Kamerverkiezingen verdrievoudigd: er waren nu zes
soeialistisehe Kamerleden. De SDAP had zieh tot het middelpunt van de
kiesreehtbeweging weten te maken en besehikte sinds 1900 over een eigen
dagblad, Het Volk.3

Sinds 1896 bestond er ook een maandblad waarin vooral de theoretiei
en mannen van de praktijk met elkaar de degens kruisten over de juiste
koers van het Nederlandse soeialisme: De Nieuuie Tijd. Sociaaldemokra-
tisch Maandschrift" Hoewel de redaktie van dit blad uitsluitend uit marx-
isten bestond, werden ook wei bijdragen opgenomen van 'reehtse' soci-
aal-democraten' In de vierde jaargang (1899-1900) had Hendrik
Spiekman hier zijn eerder genoemde artikel gepublieeerd over de toestand
van de arbeiders in het Zuiden. Later had de oud-Eindhovenaar Van del'
Waerden de opkomende arbeidersbeweging in Eindhoven besproken en
was een diskussie tussen hem en Eduard Redele gevoerd."

b. De SDAP en De Nieuwe Tijd

In 1902 begonnen enkele debatten in De Nieuioe Tijd. Er versehenen
felle artikelen tegen het soeialisme zoals Frederik van Eeden dat in zijn
agrarisehe kolonie Walden bij Bussum in praktijk probeerde te brengen."
En de redakteur Henriette Roland Holst sehreef over de beginseIen waar-
op de SDAP zieh baseerde. Zij pleitte voor een neutrale houding inzake
de godsdienst: "W~ willen (...) niemands godsdienstige meening kwetsen,
maar wij hebben onze eigene en spreken haar met overtuiging uit.,,8 J.
Saks, die in 1902 tot de redaktie toetrad, vertolkte het standpunt van
De Nieuwe Tijd over de sehoolstrijd. In zijn artikel 'Naar reehts of links'
maakte hij duidelijk bijzonder rei tegen invloed van kerken op de seholen
te zijn. Hij voorzag de felle debatten die in de komende tijd binnen de
SDAP zouden gaan plaatsvinden:

'Het vereenigingsleven vall den Arbeider'.
3) De Jong Edz., J. Saks, literator en. marxist. Een politieke biografie, 69-70.
') De Nieuwe Tijd stond officieellos van de SDAPen de uitgave van het maandblad gebeurde door
de redaktie in eigen beheer. De Jong Edz.,l. Saks, 53.
5) De Nieuioe Tijd. Sociaaldemokrouscn Maandschrift. 1e jrg. Amsterdam 1896-1897, uitg. JA
Fortuyn. Redaktie: 1e jrg. niet vermeld; 2e jrg.: Henriette Roland Holst, F. van der Goes, H.
Gorter.
6) Zie hoofdstuk ill, par. 3.
7) 'De pionieren van Bussum', een artikelenserie in vijf dln. in De Nieuwe Tijd, 7 (1902),131,
274,470,639,753 e.v.
8) 'Beginsel en praktijk', in De Nieuwe Tijd, 7 (1902),195-209.
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"De enkele poging reeds om den godsdienststrijd buiten de partij te
ontwijken, heeft hem binnen de partij gebracht. Hoe deze inwendige
strijd ook moge eindigen - of voortaan het historisch -materialisme
onder theologische kruisband in circulatie zal worden gebracht, of
het marxisme, zoals ik geneigd ben te gelooven, de overhand zal
houden - voor zoover de partij de arbeiderspartij wil blijven, ver-
draagt zij zich met eenigerlei kapitalistischen godsdienst niet."?

Zijn boodschap was dat men hoe dan ook aan de socialistische beginselen
moest vasthouden.

In datzelfde jaar werd de SDAP-Ieider Troelstra door de hoofdredakteur
van De Nieuwe Tijd, Frank van der Goes, in genoemd blad bekritiseerd
vanwege diens vermeende "theoretisch opportunisme't.l" Tevens gaf Van
der Goes antwoord op de vraag: "Kan een gelovig arb eider ( ... ) kan hij
verwacht worden een vertrouwbaar en loyaal partijgenoot te zullen zijn,
een even goed sociaal-demokraat als christen?" Van der Goes stelde dat
binnen de SDAP ook plaats was voor gelovigen en dat zij om hun geloof
niet minder vriendelijk bejegend zouden worden dan anderen. Hij noemde
onder andere een zekere Van der Heide, propagandist in het Noorden, de
Zaandammer Bax en de Zutphense dominee Van den Berg van Eisinga:

"Zij hebben van de vrijheid, de moreele vrijheid, om in de partij
hun geloof niet slechts te bewaren en te verkondigen, maar ook in
de socialistische propaganda te benuttigen, het ruimste gebruik ge-
maakt. Het feit van hunne aanwezigheid in de partij, waar zij niet
slechts geduld worden, maar tot de meest gewaardeerde leden be-
hooren, met een mate van invloed aan hunne werkzaamheid geev-
enredigd, moeten allen twijfel aan de liberaliteit van de arbeiders-
partij hebben weggenomen. ,,11

Hoewel deze zienswijze van een brede opvatting leek te getuigen, leefde
binnen de leiding van de SDAP en haar organen de opvatting dat geloof
en marxisme eigenlijk niet samen konden gaan. Eind 1902 mengde Edu-
ard Redele zich in deze diskussie.

c. Redele over het niet-materialistisch socialisme

In december 1902 was Eduard Redele ruim een half jaar lid van de
SDAP Hij stuurde toen een artikel naar het wetenschappelijk maandblad

9) 1. Saks, 'Naar rechts of links? (Overwegingen in zake de schoolkwestie)" in De Nieuwe Ti.Jd,7
(1902),210-228.
10) F. van der Goes, 'Theoreriscb Opportunisme", in De Nieuwe Ti.Jd, 7 (1902),396-424.
11) F. van der Goes, 'let.sover Godsdienst en Socialisme', III De Nieuuie Tijd,7 (1902),719-730.
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van de partij en zijn bijdrage 'Van een ander standpunt' werd in De
Nieuwe Tijd gepubliceerd. De redaktie voegde echter een voetnoot aan
zijn artikel toe: "Hoewel wij het met deze beschouwing niet eens zijn,
meenden wij toch de plaatsing niet te moeten weigeren.,,12

In zijn artikel van twaalf pagina's probeerde Redele een lans te breken
voor zijn niet-materialistisch socialisme. Hij stelde dat socialisten geloven
in het afsterven van de oude produktie- en maatschappijvorm en dat zij
strijden voor een hogere produktievorm en een nieuwe ethiek en hij ver-
volgde:

"De uitgeleefde maatschappij-vorrnen, zoowel op stoffelijk als op
geestelijk gebied, vergaan en sterven af. Vandaar de kamp tegen het
kapitalisme, maar in het kapitalisme tegen het oude idealisme en de
godsdiensten, die een deeI van zijn wezen zijn."

Hij wilde het socialisme van een andere kant bekijken en stelde vast dat
de rneerderheid van het yolk "beslist anti-materialist" was. Hij stelde de
vraag: "Langs welke paden zullen deze massa's tot het socialisme ko-
men?" Het antwoord op die vraag was ook van groot belang VOOl' "de
taktiek welke gevolgd behoort te worden in een geheel Katholieke pro-
vincie als b.v. Noord-Brabant". Tevens vroeg hij zich af: "Kan de niet-
materialist een waarachtig en volkomen socialist zijn of blijft hij altijd
een schijn-socialist?"

Na deze vragen gaf Redele eerst een omschrijving van het economische
(gedeelte van het) marxisme, zoals hij dat zag:

"De geheele socialistische leer, de ontleding der tegenwoordige maat-
schappij en van 't kapitahsme; de leer der meerwaarde door den
arbeider voortgebracht en der accumulatie van 't kapitaal; de mo-
gelijkheid van collectieve productie en verdeling."

Hij stelde dat bij deze zaken de opvattingen van christenen, vrijdenkers
en socialisten niet uiteen behoefden te lopen. Anders was het voor wat
betreft de visie op het filosofisch deel van het marxisme, dat hij vervolgens
besprak. Daarbij bepaalde hij zich tot datgene wat in de werken van
Marx en in het evangelie opgemerkt werd over het recht, over de kwestie
van goed en kwaad. Hij trok de conclusie dat voor de idealist het socia-
lisme gerechtvaardigd was onder twee voorwaarden: ten eerste, als "de
economische en productieve krachten del' maatschappij het mogelijk rna-
ken", en ten tweede "als het met in strijd is met de idee 'recht'''.

Het socialisme was voor christenen aanvaardbaar:

12) De Nieuwe Tijd, 7 (1902),741-752.
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"Z66 zal voor den christen, proletarier of niet, die het economisch
socialisme aanhangt, het verbeteren del' materieele levensomstandig-
heden van 't proletariaat door het socialisme, de hernelsche glorie
erlangen van 't door God gewilde rechtvaardiger en christelijker rna-
ken der maatschappij."

En hij stelde vast: "Den begrijpenden christen blijft geen middenweg, hij
moet socialist zijn of in zijn daden zijn christendom verzaken." Voor de
katholieken onder hen lag het wat moeilijker. Zij waren door het geestelijk
gezag en door allerlei kerkelijke regels minder vrij. Daarom analyseerde
hij de passages over socialisme in de encycliek Rerum Novarum en kwam
daarbij tot de conclusie dat de paus niet de sociaal-democratie, maar het
communisme veroordeelde.

Hedele bepleitte het economisch socialisme en hij was van mening dat
men over de ethiek die na verwezenlijking van het socialisme zou volgen,
kon zwijgen: "die kan christelijk zijn, of kan materialistisch zijn". Hij
erkende dat het begrip klassenstrijd inging tegen de christelijke leer, maar
stelde, dat, wanneer bedoeld werd: strijd tussen goed en kwaad, als een
vorm van rechtvaardigheidsstreven, dan het begrip zijns inziens wei voor
christenen aanvaardbaar was. Hij eindigde zijn artikel als voIgt:

"\Vij socialisten weten, dat in het kader der kapitalistische produc-
tiewijze geen afdoende verbetering onzer maatschappij mogelijk is,
en dat het ideaal van 't komend socialisme ons allen sterkt en opheft.
Welnu, dat ideaal is hun [de gelovigen, HG] nog vreemd; het eco-
nomisch socialisme, voor aile mensen gelijk, kennen of erkennen zij
niet; hun dat uit cijfers en feiten en ontleding van 't kapitalisme te
leveren moet ons eerste pogen zijn."

d. Pannekoek en 'Het standpunt der partij'

Met de publikatie van Redele's artikel begon een uitvoerige polemiek
in De Nieuwe Tyd, waarbij Redele van repliek gediend werd door wellicht
de meest vooraanstaande medewerker van het blad: de theoreticus, wis-
kundige en sterrenktmdige dr. Anton Pannekoek. Deze propageerde in deze
jaren de interne richtingenstrijd meer dan wie ook binnen de SDAP en
hij vond deze diskussies in de partij zeer heilzaam. Hij was een sterk
voorstander van het idee dat de kennis van het "Marxisme door penne-
strijd in de partij, in plaats van door pennestrijd naar buiten" verspreid
en verruimd moest worden.P Overigens had J. Schaper, een van de be-

13) Pannekoek in De Nieuioe Tijd, 6 (1901),551, geciteerd bij De Jong Edz.,l 500, 74.
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langrijkste mannen van de praktijk, in het voorjaar van 1902 al eens
gewaarschuwd voor het drijven van de theoretici. In Het Volk schreef hij
toen dat zij niet moesten "vervallen in muggenzifterij en scheeve voor-
stellingen van de bedoelingen der practici.f '"

In het eerste nummer van De Nieuwe Tijd reageerde genoemde Panne-
koek op Redele's 'Van een ander standpunt' met zijn bijdrage 'Het stand-
punt der partij,.15 Hij stelde dat de leden van de SDAP aIleen het maat-
schappelijk programma van de partij hoefden te onderschrijven.
Vervolgens begon hij met het opruimen van een bij Redele levend mis-
verstand als zouden de meerwaardetheorie van Marx en het historisch
materialisme behoren tot de beginselen van de SDAP Dat was niet het
geval, al was het weI zo dat veel individuele leden van de partij qua
overtuiging historisch-materialist waren. Ook voor de partij zelf waren
die marxistische principes van groot belang.

In het vervolg ging hij uitvoerig in op het historisch materialisme dat
volgens hem "zeals aIle wetenschap uit feiten afgeleid is". Verwerping van
het historisch materialisme kon zijns inziens aIleen voortkomen uit on-
kunde en klassevooroordeel. En het was slechts een kwestie van tijd voor
die overtuiging ook bij anderen door zou breken. Het historisch materia-
lisme was "een onmisbaar hulpmiddel (...) tot het goed begrijpen van
wat in het maatschappelijk leven gebeurt". Het marxisme was de grond-
slag voor de partij en voor de dagelijkse praktijk. Hoewel de SDAP geen
wetenschap was, maar een praktisch-maatschappelijke organisatie, yond
Pannekoek dat men aan de socialistische arbeiders het juiste marxistische
inzicht moest geven:

"Dit nalaten, uit vrees hun overgeleverde vooroordeelen en wanbe-
grippen, die men met den naam levensbeschouwing te veel eer aan-
doet, te bezeeren en omver te werpen, is niet aIleen schadelijk voor
onze beweging, maar ook plichtverzuim tegenover henzelve."

Pannekoek was positief over de persoon van Hedele, die hij "een warm
voorstander" van het socialisme noemde, en "die op zijne wijze onze zaak
tracht te bevorderen". In de kritiek die hij op het denken van Redele
had, vroeg hij zich eerst af of diens opvattingen wetenschappelijk houd-
baar waren. Verder stelde hij vast dat de katholieke kerk "sinds eeuwen
een onderdrukkings- en uitbuitingsinstituut van den eersten rang geweest"
was. Hij was heel sceptisch over de mogelijkheden dat de Kerk op termijn
het socialisme zou aanvaarden en wees op de negatieve ervaringen van
de Vlaamse Christen Volkspartij van priester Adolf Daens.

1-1) Hel Yolk, 28 maart 1902, geciteerd bij De long Edz.J Saks ; 74.
15) De Nieuwe Tijd,8 (1903),94-104.
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Aan de hand van enkele citaten uit Marx' werk Het Kapitaal trachtte
Pannekoek zijn mening te staven, dat mensen die zoals Redele de ethiek
willen loskoppelen van het economisch socialisme, dwalen. Hij meende
dat het doeJ van Redele's artikel was: "Een schets te geven van een
socialisme, dat in praktijk en doel met het onze overeenstemt en tegelijk
aan het geloof van de Brabanders aangepast is." En dat zou - volgens
Hedele - meer sukses hebben, als het gepropageerd werd, dan het zuiver
marxistisch socialisme.

Pannekoek kon daar echter niet mee insterrunen. De partij mocht niet
afwijken van de weg die haar beginselen haar voorschreven. Toch erkende
hij het belang van de vraag van Redele hoe de gelovigen tot het socialisme
te brengen zouden zijn. Hij sloot de mogelijkheid niet uit dat er een partij
zou ontstaan, "die christelijke leer en socialisrisch doel in zich vereenigt",
maar hij zag daarvoor weinig sukses in het verschiet. Daarbij wees hij
nogmaaJs op de uiteindelijk slechte ervaringen van de Daensisten in Bel-
gie, van de Katholieke Volkspartij in Nederland en van Naumanns Chris-
telijk-Sociale partij in Duitsland.!"

Volgens Pannekoek was er - in tegensteUing tot de opvattingen van
Redele - geen andere partij en geen andere propaganda nodig. Hij her-
haalde: voor aansluiting bij de SDAP is alleen de instemming met haar
economisch inzicht en haar streven nodig. Het geloof hoefde men er niet
voor op te geven. Dat het socialisme in Noord-Brabant relarief weinig
aanhangers had, was - volgens Pannekoek - te wijten aan de tegenwer-
kende kracht van de katholieke kerk en aan de geringe propaganda van
de SDAP aldaar. De doorbraak van het socialisme in Brabant zou nog op
zich laten wachten, maar deze zou komen, evenwel "zooals overal, langs
den rechten weg van beginselvaste propaganda".

e. Het debat in De Nieuwe Tijd

'Een moderner standpunt', zo luidde de riteI van Eduard Redele's re-
aktie.'? In dit artikel betrok hij ook de reakties die inmiddels in Het Volk
verschenen waren over godsdienst en socialisme, waarbij ook Pannekoek
zich had laten horen.

16) Terloops wees Pannekoek ook nog op een Christelijk Nationale Arbeiderspartij die op dat
moment in oprichting zou zijn, met a1s orgaan het blad Maatschappelijk Welzijn. Deze rnij niet
nader bekende groepering zou evenals de SDAP tegen het kapitalisme zijn, voor dernocratie en
volksrnacht, en tegelijk ook christelijk.
17) De Nieuioe Tijd,8 (1903), 278-291.
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In het eerste deel ontkende Hedele dat hij een aangepast socialisme zou
willen. Hij wilde aantonen dat het socialisme niet per se verbonden be-
hoefde te zijn met bet materialisme. Een ideele leer samen met de socia-
listische economie zou evengoed een afgeronde en logische levensopvatting
kunnen zijn. Hij vervolgde met een uitvoerige kritiek op het - zijns inziens
- inconsistente schrijven van Pannekoek:

'''t bestreden Marxisme wordt dus aangetoond waar te zijn met be-
wijsmiddelen, die de waarachtigheid van 't Marxisme voor-opstellen
en enkel kracht hebben ills het waarachtig is. Met den maatstaf van
't historisch materialisme wordt mij voorgemeten, dat de idealistische
opvatting fout moet zijn."

Redele had een andere visie op het geringe sukses van christelijk-socia-
listische bewegingen als die van de Vlaamse priester Adolf Daens dan
Pannekoek.18 Hij stelde bovendien dat diverse leidende figuren in de SDAP
geen historisch-rnaterialist waren. Daarbij noemde hij onder andere de
namen van Hugenholtz, Melchers, Van der Waerden, "en wellicht Troelstra
en Wibaut". Over de niet-rnaterialisten yond hij: "\Vij zijn even goed so-
cialist als de orthodox-Marxisten. ,,19

Redele was van mening dat het socialisme zich zowel ethisch als file-
sofisch zou moeten verjongen en vernieuwen. In Marx' eigen tijd was
diens visie op de ethiek correct. Inmiddels echter was er heel wat veran-
derd. Hij vestigde de aandacht op de mogelijke rol van het christendom
en vroeg:

''Waarom zou het kapitalisme, met zijn uitbuiting, volksnood en op-
eenhoping van schatten meer in overeenstemming zijn met het chris-
tendom dan het socialisme, het arbeiden voor 't algemeen, het geven
van 't volle loon aan hem die arbeidt? Iedereen weet toch dat 't
Jaatste meer met de christelijke ethiek strookt dan 't eerste."

Hedele wilde niet ontkennen dat de rechtsnorrnen, de moraalnorrnen en
de ideeen van de mensen nauw samenhingen met de produktiewijze. Maar
ook al was die band nog zo nauw, daarmee was geen bewijs gegeven
voor het historisch materialisme, yond hij. Vervolgens viel hij de verklaring
van godsdienst door de marxisten aan en stelde ten slotte: "De weten-
schap dergenen die de onzinnigheid der godsdiensten meenen te bewijzen

18) Dat de Belgisehe priester Daens uiteindelijk geen sukses had, word! door Redele niet als een
onvermijdelijke afioop gezien, vanwege diens niet-rnaterialistische uitgangspunten. Hij is van
mening dat de Belgische sociaJisten in hun fel anti-klericale strijd Daens, joist omdat hij geen
(historisch-materialistisch) socialist was, hebben laten vallcn. Daarom kon zijn beweging niet
uitgroeien.
19) De Nieuwe Tijd,8 (1903),284.
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zal blijven bestaan, maar ook 't gemoed van hen die troost vinden bij
een God." En hij concludeerde: "Beiden kunnen in 't licht van hun waar-
heid de slechtheid zien van 't kapitalisme en medewerken tot 't socialisme,
daar hun moraal in den grond een is." Ten slotte volgde nog een per-
soonlijke beschouwing over hoe bij Marx de ideeen over recht, plicht en
godsdienst tot stand zouden zijn gekornen.j?

Pannekoek probeerde in het uitvoerigste artikel van de hele polemiek
"de tirades over en tegen het materialisme" te weerleggen. In zijn bijdrage
'Ideologisch-modern of Marxistisch-ouderwetsch' analyseerde hij de aan-
vallen van Redele op het marxisrne.F' Hij zag nu in diens bijdragen niet
slechts een ander standpunt, maar een "strijd tegen het Marxisme (. ..)
als een verouderde leer". Dat was andere koek! Nu werd Redele verweten
de klassieke geschriften van het marxisme niet te kermen. In zijn bijdrage
trachtte Pannekoek 'de aanvaUen' van Redele de een na de ander, af te
slaan. Daarbij verweet hij zijn opponent "gebrekkige inzichten over het
wezen del' theorie".

Redele wilde - volgens hem - tegenover het marxisme een andere le-
vensbeschouwing ontwikkelen: een samengaan van "idealistische, bepaal-
delijk christelijke opvattingen en socialistisch doeI". Pannekoek wilde de
betekenis hiervan door RedeIe's gevolgde methode en diens praktische
conclusies bespreken. Hij kwam daarbij tot de mening dat Hedeles op-
vattingen over het marxisme wel erg "zonderling" waren.

Pannekoek richtte zich vervolgens tegen RedeIe's aanval op de marxis-
tische opvatting over de godsdienst, volgens welke deze met het veran-
deren van de produktiewijze zou verdwijnen. Uitvoerig werd ingegaan op
de burgerlijke en proletarische moraal, waarbij Hedele had gesproken van
een gemeenschappelijke moraal van bourgeoisie en proletariaat. Hem
werd ook verweten de twee soorten idealisme en materialisme door elkaar
te halen.

Pannekoek sloot af met de opmerking dat de wetenschap, waarmee hij
het historisch materialisme bedoelde, de juiste weg en de middelen diende
aan te geven, waarlangs "de revolutioneering del' productiewijze" tot
stand gebracht kan worden. Impliciet gaf hij te kennen dat de weg van
Hedele c.s. met hun "groote geestedrift en opstand des gemoeds" dat niet
zouden kunnen bewerksteUigen.

Het laatste artikel in de diskussie was 'Een slotwoord' van Eduard Re-
dele.22 In de beperkte ruimte die de redaktie van De Nieuwe Tiid tel'

20) De Nieuwe Ti/d, 8 (1903), 288-291.
21) De Nieuwe Tiid,8 (1903),489-503.
22) De Nieuioe Ti/d, 8 (1903),576-581.
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beschikking stelde, concludeerde Redele dat al zijn argumenten "scheef
gezien zijn, door de visie-bedervende lens van 't dogma" vanwaaruit Pan-
nekoek redeneerde. Hij keerde terug naar de kern van de zaak, naar de
vragen waar de eigenlijke diskussie om draaide: Kan door de leer van
Marx, namelijk "dat het ideale een weerspiege!ing in de hoofden is van
't materieele", de geschiedenis verklaard worden? Kan het socialisme er-
door verklaard worden? En is het materialisme dan een vaststaande
waarheid? Of kan daarentegen de erkenning van het socialisme en zijn
conclusies niet even goed of beter misschien vanuit het idealistisch stand-
punt gebeuren?

Redele erkende Pannekoeks dogma van het wetenschappelijk vaststaan-
de historisch materialisme niet. Hij bleef bij zijn stelling dat het socialisme
evengoed verenigbaar is met idealisme als met materialisme en beriep
zich daarbij op de door hem geconstateerde overeenstemming van theorie
en ervaring. Overigens merkte hij nog op dat hem naar aanleiding van
de polem.iek met Pannekoek was gebleken dat het aantal socialistische
leiders die in filosofisch opzicht niet-marxist waren, nog groter was dan
hij verondersteld had.

In deze laatste bijdrage van zijn hand in De Nieuioe Tijd bepleitte Redele
een kritische diskussie over het werk van Dietzgen.i" Er zou geen artike!
in De Nieuuie Tijd meer van hernzelf verschijnen. Niet duidelijk is of Edu-
ard Redele uit eigen beweging geen bijdragen meer naar De Nieuioe Tijd
zond of dat de redaktie zijn verdere bijdragen weigerde. Dat laatste lijkt
het geval te zijn.

§ 2. Eduard Redele's publikatie geweigerd

Naar aanleiding van een artikel in Ret Volk stuurde Eduard Redele op
25 november 1903 een reaktie naar de hoofdredacteur van die krant,
Pl., Tak.24 Deze laatste was sinds 1903 niet aIleen hoofdredakteur van
genoemd socialistisch dagblad, maar eveneens van het sinds 1895 be-
staande weekblad De Kroniek. Hedele had een artikel onder de titel 'Ma-
terialisme' geschreven en in zijn begeleidende brief verzocht hij Tak dit
te publiceren in diens weekblad. Zijn bedoeling was niet om een elders

23) Deze vroeg in het historisch rnaterialisrne aandacht voor de vraag naar de verhouding tussen
de rnenselijke geest en zijn maatschappelijke omgeving. Vgl. A. Pannekoek, 'De filosofie van Kant
en het Marxisme', in De Nieuwe Tijd, 6 (1901),549-564,605-620 en 669-688. Zie ook: DeJong
Edz.,). Saks, 76.
24) lISe, Archief P.L. Tak, inv.nr. 34, brief van Eduard Redele aan P.L. Tak, 25-11-1903 (met
als bijlage een artikel, getiteld 'Materialisrne').
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begonnen diskussie voort te zetten, maar "om geheel principieel het stand-
punt in deze van den socialist-idealist, of wilt gij liever van den sociaal-
democratische neo-Kantiaan bloot [te] leggen". Hij hoopte dat zijn artikel
gepubliceerd kon worden in De Kroniek, die "zoo vaak een open tribune
was voor dergelijke philosofisch-sociale kwesties".

In genoemd blad waren eerder artikelen over 'De Socialistische Chris-
tenen' en de 'Christen-democratie' verschenen. Bovendien had Anton Pan-
nekoek er een serie artikelen gepubliceerd onder de titel: 'Historisch Ma-
terialisme en godsdienst' .25

Redele's artikel zou weliswaar niet geplLbliceerd worden, maar biedt
een interessante blik op zijn denken. Hij wees hierin op de overeenkom-
stige belangen die werkgevers en werknemers hebben en plaatste twijfeJ
bij de marxistische opvatting dat de klassenstrijd noodzakelijk was voor
de totstandkoming van een socialistische maatschappij. Hij yond het zeer
weI denkbaar dat de arbeiders op den duur door bijvoorbeeld een sterkere
organisatie het hun toekomende deel van de welvaart zouden veroveren
"en ten laatste een toestand scheppen, die standvastig schommelt om het
evenwichtspunt del' beiderzijds behoorlijk behartigde belangen".

Hij stelde dat mogelijk "de zucht naar materieele verbetering, de grond-
slag van aile menschelijke neigingen" was, maar dat deze zich "in ver-
geestelijkten vorm vertoont als streven naar Recht en Deugd". Ook rna-
terialistische socialisten erkenden de winst aan levensvreugde en het
verminderen van het lijden van de arbeidersklasse als een algemeen men-
selijk beJang. Daaraan ontleende het socialisme ook juist zijn "meeslepen-
de ideeele kracht". Daarmee erkenden de materialisten eigenlijk ook het
overwicht van het ideele. De k1assenstrijd was volgens Redele in wezen
een strijd VOOI' een aJgemeen menselijk ideaal.

In zijn begeleidende brief had Eduard Redele aan Tak geschreven: "Mijn
geestesrichting wint m.i. onweerstaanbaar veld." Zijn geestverwanten rna-
nifesteerden zich minder gemakkelijk, wilden geen gebruik maken van
ruimte in de anti-socialistische pers en werden volgens hem binnen de
SDAP "nog wat scheef (...) aangekeken".

Het leek erop dat Eduard Redele zelf inmiddels binnen de SDAP ook
niet meer volledig geaccepteerd was. Hij zag zichzelf blijkens zijn brief
als "socialist-idealist" en beschouwde zich als sociaal-democraat tevens
als aanhanger van het Neo-Kantianisme.i? Daarmee had hij zich tegen-

25) Her eerste artikel was van los. Loopuit en verscheen in De Kroniek van 20 december 1902.
Het tweede was van de hand van Theo van der Waerden verscheen op 14 februari 1903. De
artikelen van Pannekoek verschenen in De Kroniek, russell 4 oktober en 13 december 1902.
26) Over het Neo-Kantianisme zie: Ant. Pannekoek, 'De filosofievan Kant en het Marxisrne', in
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over marxisten als Tak, Loopuit, Van der Waerden en Pannekoek ge-
plaatst. Mede daarom verschenen waarschijnlijk in De Nieuuie Tijd geen
bijdragen meer van zijn hand en werd ook dit artikel niet in De Kroniek
gepubliceerd.

lnmiddels waren in 1903 belangrijke zaken voor de geschiedenis van
de arbeidersbeweging en het socialisme in Nederland voorgevallen.

§ 3. De eerste spoorwegstaking van 1903

a. De situatie in Eindhoven rond de staking

Eind januari 1903 verklaarde een aantal spoorwegarbeiders zich solidair
met stakende arb eiders in de Amsterdamse haven. Dit leidde tot een al-
gemene staking bij de spoorwegen in ons land.27 Om de staking beeindigd
te krijgen, moesten de spoorwegdirecties aan vrijwel aIle eisen van de
stakers toegeven. De regering besloot daarop, om herhaling van dergelijke
stakingen te voorkomen, enkele wetsvoorstellen in te dienen die stakingen
van arnbtenaren en spoorwegpersoneel strafbaar stelden.

De eerste grote spoorwegstaking in ons land was weliswaar afgelopen,
maar de spanning was nog niet geweken en in afwachting van de be-
handeling van de bedoelde stakingswetten in de Tweede Kamer had de
regering het klein veriof van de militaire lichting van 1902 ingetrokken
en de lichtingen 1900 en 1901 opnieuw in daadwerkelijke militaire dienst
opgeroepen. Gevreesd werd dat het tot - door socialisten en anarchisten
veroorzaakte - grote ongeregeldheden zou komen, wanneer de Kamer de
stakingswetten zou aannemen.t"

Op 18 februari 1903 verzocht de burgemeester van Eindhoven aan de
bevelhebber van de Derde Militaire Afdeeling te Breda om honderd man-
schappen gereed te willen houden, opdat deze op telegrafisch verzoek
meteen naar Eindhoven zouden kunnen worden gestuurd.29

Zondag 22 en maandag 23 februari kwamen in Eindhoven, zoals in
veel plaatsen zonder militair garnizoen, enkele afdelingen van de infan-
terie aan. De uit Breda gealTiveerde soldaten werden Iller in het gebouw
van de Tekenschool en in een van de loodsen van het Staatsspoor bij het

De Nieuwe Tijd, 6 (1901),549-564,605-620 en 669-688.
27) Zie: Ruter, De spoorwegstakingen van 1903.
28) Ruter, a.w., 260. De auteur vermeldde overigens niets van de gebeurtenissen in Eindhoven en
omgeving.
29) SARE, CAE, Administratief Archief', inv.nr. 861 en 2161, brieven van de burgemeester van
Eindhoven aan de bevelhebber der Derde MilitaireAfdeeling te Breda, 18 februari 1903.
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station ondergebracht. De Meierijsche Courant merkte na de signalering
van hun aankomst op dat dit militaire vertoon veel bekijks trok, vooral
van de jeugd. De krant hoopte "'dat de reden hunner aanwezigheid spoe-
dig opgeheven moge zijn".3o

Twee dagen later meldde de krant dat enkele veldeskadrons van het
Tweede Regiment Huzaren te Venlo en Roermond aangewezen waren om
de spoorlijnen in Limburg en Noord-Brabant te bewaken. In He!mond
was een afdeling infanterie "ter sterkte van 50 bajonetten" gearriveerd
en in Bergen op Zoom werd er 's nachts al door militairen gepatrouilleerd.
Bovendien controleerde men hier regelmatig of er onder de militairen
"opruiende geschriften'" werden verspreid, blijkbaar zonder resultaat.31

Wat wei resu1taat begon te krijgen was het anti-socia1istisch geschrijf
van vee! Brabantse kranten. In Oisterwijk, zo juichte de Meierijsche Cou-
rant onder de tite! 'Flink volk!', had het personee! van het station dat
lid was van de socialistische Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en
Tramwegpersoneel (NVST), voor het lidmaatschap bedankt. Een aantal
dagen tevoren had in TiLburg een grate vergadering plaatsgevonden voor
de katholieke spoorwegmannen van Noord-Brahant. Deze was bijgewoond
door ongeveer elfhonderd a twaalfhonderd man. Uit het verslag van die
bijeenkomst valt af te leiden dat een andere bond van spoorwegpersoneel,
het "gezagsgetrouwe" Recht en Plicht, in Brabant toen verschillende af-
delingen had: in Roosendaal, Tilburg, Boxtel en Den Bosch maar niet in
Eindhoven.32

b. De oprichting van een NVST-afdeling

Volgens de Meierijsche Courant bestond er in Eindhoven geen afdeling
van de socialistische NVST. Wei waren er pogingen ondernomen om zo'n
afdeling van de grond te krijgen.33

Er werkten ongeveer honderd man in en rond het station van Staats-
spoor in Eindhoven. Enkele keren was onder hen een lijst randgegaan
waarop men kon intekenen als lid van de NVST. Er was, volgens ge-
noemde krant, zelfs al een afdelingsbestuur gevormd en de kersverse se-
cretaris had al propagandamateriaal ontvangen voor verspreiding. Toen
men daarin echter oproerige woorden en opmerkingen tegen de geestelijk
adviseur van Recht en Plicht aantrof, zou uitgekomen zijn dat er geen

30) Meierijsche Courant, 24 februari 1903 .
.31) Meierijsche Courant, 24 en 26 februari 1903.
32) Meierijsche Courant, 14, 17 en 28 februari 1903.
33) Meierijsche Courant, 7 maart 1903, 'Ons Eindhovensch spoorwegpersoneel'.
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sprake was van een neutrale bond maar meer van een socialistische ver-
eniging van spoorwegpersoneel! Toen vervolgens ook nog vanuit het
hoofdkantoor van Recht en Plicht in Utrecht een katholiek bestuurslid
naar Eindhoven gestuurd werd, was het snel afgelopen met die initiatie-
Yen. Verschillende aspirant-Ieden van de NVST kwamen tot inkeer. An-
deren verklaarden in geen geval tot staking over te zullen gaan. En dat
betekende het voortijdig einde van de NVST-afdeling, volgens de Meie-
rijsche Courant. Toch had niet eLkebelangstellende de sociaJistische bond
de rug toegekeerd, want in februari 1903 bestond er in het geheim een
kleine NVST-afdeling in Eindhoven, zoals later bJeek uit De Eendracht:

"Voor eenigen tijd vergaderde hier de afdeeling der Vereeniging. In
diep, diep geheim. De leden dier 'erkende' vereeniging toch moeten
als dieven bij e1kaar sluipen, omdat de Maatschappij ze dondert als
ze kan en een waar schrikbewind uitoefent. "3-1

Er is niet veeI meer bekend van deze NVST-afdeling, dan dat een zekere
Albert Koopmans, 'ambulant klerk-telegrafist 2e klasse', lid van de ver-
eniging was en dat er in het diepste geheim vergaderd moest worden.

De Meierijsche Courant, die de gang van zaken rond het officieel niet
doorgaan van een NVST-afdeling met instemming had beschreven, erken-
de overigens dat de spoorwegmensen tot de laagstbetaalden behoorden,
maar was van mening dat de. plaatselijke omstandigheden veeI redenen
tot klachten wegnamen:

"Zij hebben a1licht een paar akkers grond, die in de vrije uren be-
bouwd kunnen worden: een geit en een varken, een over het alge-
meen genomen voldoende woning. ,,35

De krant eindigde met een oproep in Eindhoven een afdeling van een
"goede" bond van spoorwegpersoneel op te richten. In hetzelfde nummer
kon de krant al melding maken van een initiatief in die richting. Op
zondag 8 maart zou er '5 avonds om zes uur in de wachtkamer derde
klas van het station een oprichtingsvergadering plaatsvinden voor een af-
deling van de anti-socialistische Bond van Staatsspoorwegpersoneel. Na
een oproep aan de "ordelievende" spoorwegmannen om de bijeenkomst
vooral toch niet te missen, eindigde het artikel in de Meierijsche Courant:
"Wij wenschen de afdeeling Eindhoven een voorspoedig begin, een krach-
tig bloeiend bestaan, en den bond een rijk succes in zijn streven naar
verbetering. "36

3~) De Eendracht, 14 maart 1903, 'De wraak en de woordbreuk der S.S.'.
35) Meierijsche Courant; 7 rnaart 1903, 'Ons Eindhovensch spoorwegpersoneel'.
36) Idem.
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c. Reakties in De Eendracht

Een schril contrast met de Meierijsche Courant vormde het blad van
de Eindhovense Werkliedenvereeniging De Eendracht in deze roerige da-
gen. Een beschouwing over de eerste spoorwegstaking, eind januari, ving
aan met de woorden:

"Een heerlijk blij gevoel doortrilt ons bij de gedachte aan de groot-
sehe en indrukwekkende gebeurtenis, die de afgeloopen week in de
arbeiderswereld plaats greep. ,,37

De integra Ie tekst van een manifest van de Nederlandsche Vereeniging
van Spoor- en Tramwegwegpersoneel werd vervolgens afgedrukt in het
februarinummer van 1903, dat vrijwel een hele pagina aan de eerste
staking wijdde. Het maartnummer zou nog veel uitvoeriger op de gebeur-
tenissen ingaan en de verhoudingen in Eindhoven in een ander daglicht
zetten.

Onder de titel 'De wraak en woordbreuk der S.S' werd het geval ge-
sehetst van een klerk-telegrafist van Staatsspoor, de eerder genoemde
Koopmans uit Waalre. Deze jongeman was lid van de in het geheim be-
staande Eindhovense afdeling van de NVST. Om een geheime vergadering
van deze bond te kunnen meemaken, nam hij de laatste trein naar Eind-
hoven, een kwartier eerder dan offieieel was toegestaan. In plaats van
een boete, die normaal op zo'n vergrijp stond, kreeg Koopmans, van wie
men blijkbaar wist dat hij lid was van de socialistische NVST, zijn ontslag,
en wei op staande voet. Dat gebeurde nog voordat de nieuwe anti-sta-
kingswetten van kracht geworden waren. Zijn coIlega's waren veront-
waardigd over de onevenredig zware straf, maar zwegen uit angst voor
mogelijke represaillea'"

Genoemde Koopmans zou eind 1904 vice- voorzitter worden van de dan
op te richten Eindhovense SDAP-afdeLing.Tevens zou hij dan als propa-
gandist worden aangesteld en werkzaam zijn als administratieve kracht
bij de cooperatie Helpt ELkander.39

De Eendracht had ook weinig goede woorden over voor de nieuwe anti-
socialistisehe bond van spoorwegpersoneel die op zondag 8 maart was
opgericht. Volgens het blad was bij de opriehting niet aIleen de stations-
chef van Eindhoven aanwezig, maar eveneens nog een of andere "hooge",
die duidelijk liet bLijken dat toetreding tot de bond gewenst werd. De

37) De Eendracht; 14 februari 1903, 'Na de Staking'.
38) De Eendracht, 14 maart 1903, 'De wraak en de woordbreuk der S.S.'.
39) nSG, Archief SOAP,AfdelingEindhoven, inv.nr. 1016, brief van 1. Jansen d.d. 16 december
190i.
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spoorwegmannen mochten zelf niet spreken. Het woord werd alleen ge-
voerd door personen die daarvoor waren aangewezen, en diskussie was
verboden. Het blad commentarieerde:

"Wat een bespotting! Daar waren nu die fiere, standvastige mannen.
Zij lieten zich, onder het mom van 'volksvereeniging' uit eigenbelang
maken tot slippendragers der dwingelandij van boven en tot vijanden
hunner broeders. '>-10

d. Een protestvergadering in Eindhoven

Op 23 februari 1903 yond er in Amsterdam een grote protestvergadering
plaats, tegen het eerder genoemde oproepen van dienstplichtige soldaten.
Daarbij had Henriette Roland Holst een pakkende redevoering gehouden.
Uit Eindhoven was Eduard Hedele aanwezig bij deze manifestatie en later
deed hij hiervan verslag in De Eendracht. '11 Twee weken later was hijzelf
de belangrijkste spreker op een dergelijke bijeenkomst.

In Eindhoven hield Werkliedenvereeniging De Eendracht op 8 maart
een protestvergadering tegen de voorgenomen anti-stakingswetten. Op
verschillende plaatsen in de stad waren oproepen tot het bijwonen van
deze bijeenkomst aangeplakt door Hendrik Rooijmans en zijn mannen.
De Meierijsche Courant meldde met enig leedvermaak dat men een van
die illegale nachtelijke plakkers had bekeurd:

"In den nacht van 7 op 8 dezer werd op de openbare straat nabij
het station te Eindhoven door den gem. veldwachter K en agent M.
een persoon, H.R., president der Vereeniging de Eendracht, bekeurd
wegens het op een aldaar staande urinoir aanplakken van gedrukte
stukken (biljetten) welke eene oproeping bevatte, tot opkomst naar
de protestmeeting in de zaal van de Wed. Spelten alhier. ,,"*2

Diezelfde dag stelde gemeenteraadslid Louis Redele in de gemeenteraads-
vergadering van Eindhoven kritische vragen over de ontruiming van de
TekenschooI. Daar waren 45 soldaten ingekwartierd. Redele merkte op
dat de Tekenschool aileen verkocht of verhuurd mocht worden met toe-
stemming van de raad. Eindhovens burgemeester antwoordde dat hij ge-
heime instructies had gekregen; er was bovendien elders geen ruimte te
huur.43

..0) De Eendracht; 9 mei 1903, 'Recht en genade' .

.. 1) De Eendracht, 14 maart 1903, 'Eene spreekster'.
42) Meieri.fsche Courant, 10 maart 1903.
-1.3) Meierijsche Courant, 10 maart 1903.
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Zondagavond 8 maart waren er ongeveer vijfhonderd mensen op de
vergadering van De Eendracht aanwezig in Cafe Spelten op de Markt.44
De zaal was tot de laatste plaats bezet. Hier had de werkliedenvereniging,
na de laatste succesvolle zaalafdrijving door de tegenstanders, een nieuw
onderkomen gevonden. Men had liever een grotere zaal gehad, maar dat
bleek onmogelijk. Ook op andere wijze was men tegengewerkt. Zo was
het niet mogelijk gebleken in Eindhoven of direkte omgeving pamfletten
te laten drukken; de politie had de aanplakbiljetten, waarin deze verga-
dering werd aangekondigd, van de telefoonpalen afgescheurd. Ondanks
dat alles werd een geslaagde protestbijeenkomst gehouden.45

Het doel van de vergadering van De Eendracht was: "een protest uit
te brengen tegen de zoogenaamde Muilkorf - of Dwangwet, door minister
Kuyper ingediend". F Schmidt, een onderwijzer uit Amsterdam, en Edu-
ard Hedele voerden het woord. Ook bevonden zich tegenstanders in de
zaal en voor het eerst diskussieerden zij in het openbaar met de Eindho-
vense socialisten. De grote meerderheid van de vergadering bleek het eens
te zijn over de geformuleerde eis van verwerping of intrekking van de
stakingswetten. In het verslag van de bijeenkomst in De Eendracht werd
het succes ervan mede gezien als een bewijs dat de aanduiding van "Het
donkere Zuiden" niet langer meer van toepassing was op Eindhoven.

Ondertussen hadden de militairen in de stad niet veel te doen. De firma
Van der Putt & De Vlam deelde aan de soldaten gratis sigaren uit en de
arbeiders-zangvereniging Het Rozenknopje trad voor hen op. Volgens De
Eendracht gebeurde dat laatste op bevel.46 Op initiatief van Eindhovens
burgemeester werd op zondag 15 maart nog een feestavond voor de mi-
litairen georganiseerd, aangeboden door het Stratums muziekkorps. De
harmonie zelf leverde een aandeel hierin en voor andere ontspanning voor
de soldaten zorgde een toneelvereniging. Een optreden van het Eindho-
vensch Mannenkoor en schietwedstrijden lagen nog in het verschiet. H

44) Het cafe van de weduwe Spelten heette later "De Poort van Cleef" en stond aan de Markt in
Eindhoven.
45) De Eendracht, 14 maart 1904, 'De protestmeeting'.
46) De Eendracht, 14 maart 1903, 'Strijdpenning', en 11 april 1903, 'Een buurtpraatje'.
47) Meieri/sche Courant, 17 maart 1903.
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§ 4. De tweede spoorwegstaking

a. De situatie in Eindhoven en overig Zuid-Nederland

In Noord-Brabant was niet veel te merken van de tweede spoorweg-
staking in april 1903.48 In het Zuiden staakten spoorwegarbeiders aileen
in Venlo en Tilburg, maar nog op de eerste dag van rue staking, maandag
6 april, hervatten zij hun werk aI. Dinsdag 7 april werd er in Maastricht
nog gestaakt, maar met weinig resultaat."?

Van de tweede spoorwegstaking zelf had men in Eindhoven ook weinig
gemerkt. De eerste trein die maandag 6 april in de stad aankwarn, werd
binnengereden door een gepensioneerde machinist. De volgende treinen,
verouderde modellen rue blijkbaar opnieuw ingezet werden, kwamen met
een vertraging van een UUT aan. Slechts twee burgers en een militair
waren de passagiers. Als conducteur trad een plaatsvervanger op. De mi-
litairen, rue op route waren, werden teruggehaald; ze bezetten behalve
het station ook het stationsemplacement en bewaakten de wissels. Perso-
nen rue geen treinkaartje hadden, moesten de wachtkamers verlaten.t" In
en rond het station was men voorbereid op mogelijke akties van stakers.
Op 8 april ontving de Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant
nog een "dringend regeringstelegram", waarvan de inhoud meteen werd
doorgegeven aan de burgemeesters van de belangrijke Brabantse plaatsen,
waaronder Eindhoven.f Het gecodeerde telegram bevatte de boodschap:

"Controle op toegang stations mag geen oogenblik verslappen. Dit
greep plaats. Stakers sluipen op die manier binnen en doen kwaad.
Zorg terstond, dat controle volstrekt en streng zij."

In de stad en omgeving bleef het evenwel rustig. Van eventuele solidari-
teitsstakingen in fabrieken is niets bekend. Op 18 april meldde de sta-
tionschef L. Muller aan de burgemeester dat het personeel van het station
Eindhoven "getrouw gebleven" was en niet gestaakt had: "De geest van
het person eel is zeer goed, zoodat van kwaadwilligheid geen sprake is."52

48) In Riiters standaardwerk over de spoorwegstakingen wordt Eindhoven in het geheel niet
vermeld.
49) Ruter, a.w., 495-496 en 508-509, en Perry, a.w., 160-161.
50) Meierijsche Courant, 7 april 1903, 'De staking geproclameerd'.
51) RANB,Archief Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant, 1814-1920, inv.nr. 4809, Stukken
over het jaar 1903 (de spoorwegstaking). Cijfertelegram van de minister van Binnenlandse Zaken
aan de Cornmissaris van de Koningin, 8 april 1903. Ontcijferd telegram en minuut van een brief
van de Commissaris van de Koningin aan de burgemeesters van diverse steden, waaronder
Eindhoven, 8 april 1903.
52) Idem. Brief van de stationschef L. Muller aan de burgemeester van Eindhoven, 18 april 1903.
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Diezelfde dag schreef de burgemeester van Eindhoven, H. Mens, een brief
naar de Commissaris van de Koningin in Den Bosch, waarin hij stelde
dat nog slechts een beperkte noodzaak tot bewaking van het station en
omgeving nodig was. Twee dagen later stuurde hij een telegram, waarin
hij aandrong op beeindiging ervan. Op 23 april meldde de burgemeester
opnieuw dat de toestand zodanig was dat de gedetacheerde militairen
niet meer nodig waren.53 Blijkbaar zijn de soldaten kort daarop vertrok-
ken. Eind april was alles in Eindhoven weer normaal. De hele extra be-
wakingsoperatie had hier f 526,65 gekost.54

AI hadden de stakingen zelf weinig direkte gevolgen gehad, indirekt was
de werking ervan relatief groot. Nog harder dan voorheen werden de
leden van De Eendracht aangevallen.

b. Eduard Redele en De Eendracht

Behalve de plaatselijke pers, die veel anti-socialistische artikelen publi-
ceerde, haalde ook de R.K Volksbond in Eindhoven uit naar de socialisten
in het algemeen en De Eendracht in het bijzonder. Op 5 april hield de
Volksbond een vergadering, waar een redevoering, getiteld 'Geen gemeen-
schap' was gehouden. Deze toespraak was ook in druk uitgebracht en
verspreid. Een zekere 'Simon' publiceerde een ander anti-socialistisch ge-
schrift, Staak maar raak.

Genoemde stukken werden door De Eendracht beschouwd als even las-
terlijk en gemeen als destijds ALLemaaL Socialist! Het blad reageerde met
een fel artikel tegen pater Weijers, de geestelijk adviseur van de landelijke
anti-socialistische vereniging Recht en Plicht. Men deed een beroep op
de katholieken in het algemeen en op de priesters Ariens, Poell en het
Tweede-Kamerlid Nolens in het bijzonder om resoluut te breken met die
priester, opdat de katholieke sociale actie niet nog onwaardiger werd dan
deze al was.55

Op 14 maart reageerde Eduard Redele in De Eendracht op een afkeu-
renswaardig artikel van Aalberse in de katholieke krant Het Centrum van
10 maart over de onrechtmatigheid van de spoorwegstakingen.i" Het
moet voor Hedele, die zijn taalkundig talent in dienst van het streven van

53) Ibidem. Brief van burgemeester H. van Mens te Eindhoven aan de Cornmissaris van de
Koningin, 23 april 1903.
5';) HANB, Archief Provi.nciaal Bestuur 1814-1920, inv.nr. 4809, Stukken over het jaar 1903 (de

spoorwegstaking) .
55) De Eendrachi, 9 mei 1903. 'Pater Weijers'.
56) De Eendracht; 14 maart 1903, 'Ingezonden Stukken'.
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de arbeiders had gesteld, een teleurstellende ervaring geweest zijn om te
zien hoe massaal en afkeurend in katholieke kringen over de gebeurte-
nissen van de afgelopen maanden gesproken en geschreven werd. In De
Eendracht besloot hij een artikel over de nasleep van de spoorwegstakin-
gen dan ook met een oproep aan de goedwillende priesters:

"Is het dan, 0 dienaren Gods, niet v66r alles noodig, de gerechtigheid
te betrachten, ook tegenover werklieden, die gebroken zijn en tot
den bedelstaf gebracht?"S7

Toen op een aantaI vermogende partijgenoten een beroep gedaan werd
geld te storten in een fonds voor ontslagen spoorwegarbeiders, had hij op
5 mei 1903 prompt honderd gulden (!) overgemaakt naar de landelijke
SDAP "ten behoove der slachtoffers van de Staking".58 Op 18 december
van dat jaar zou hij nog eens vijftig gulden overrnaken.t"

Het genoemde mei-nummer van De Eendracht vermeldde voor de eerste
(en laatste) keer Eduard Hedele als "verantwoordelijk redacteur" van het
blad, blijkbaar om duidelijk te maken hoezeer hij zich vereenzelvigde met
het streven van de arbeiders.f" Dat bleek ook uit een boekje dat hij over
de spoorwegstakingen had geschreven.

c. De brochure De Aprilstaking

In juni 1903 verscheen de brochure De Aprilstaking tegenover een jong
Sociaal-Democraat beoordeeld.61 Hoewel een ander als auteur op de ti-
telpagina voorkomt, blijkt het hier weI degelijk om een brochure van de
hand van Eduard Hedele te gaan. Dit valt niet aileen af te leiden uit het
feit dat dit boekje - als enige van de vele die in 1903 over de spoorweg-
stakingen verschenen - in juni in De Eendracht werd aanbevolen=', maar

57) De Eendracht, 9 mei 1903, 'Pater Weijers'.
58) nse, Archief SOAP, Secretariaat, Agenda's van ingekomen stukken, inv.nr. 490, brief van
Eduard Redele, 5 mei 1903, met een wissel van j 100,-, en Kopieboeken, met kopieen vall
uitgaande brieven, inv.nr. 498, brief van 1. van Kuijkhofaan Ed. Redele te Eindhoven, 6 mei 1903:
'W.P., Bij dezen bericht ik de goede ontvangst ten bedrage vanjl00,- ten behoeve der slachtoffers
van de Staking".
59) lISe, Archief SOAP,Agenda's van ingekomen stukken, inv.nr. 490, stuk met postwissel van
50 gulden van Ed. Redele, 18 december 1903.
60) De Eendracht, 9 mei 1903.
61) Ruter noemt de brochure weliswaar ook in zijn werk, maar weet niet dat de auteur een
pseudoniem gebruikt. Ook in het nse staat het boekje onder Van Malsum, zonder de vermelding
dat het hier een werk en pseudoniern van Eduard Redele betreft.
62) De brochure was blijkens De Eendracht van 11 juli 1903 verkrijgbaar bij Mej. Wed. van Bree
in Eindhoven. In 1904 verscheen er opnieuw een brochure van de hand van een Eindhovense
socialist, 1. Jansen. Oaarin werd een advertentie geplaatst: "Op het bureau van De Eendracht is
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ook uit een passage in de bespreking door De Eendracht in juli: "In 'een
zekeren E.R.' zullen onze lezers en stadgenooten gemakkelijk een der vaste
medewerkers van de Eendracht herkennen.Y'''

Bovendien hebben zijn vrienden Th. van der Waerden en J. Jansen zijn
auteurschap later ook bevestigd.?"

De 26 pagina's tellende brochure vermeldde op de titelpagina als auteur
een zekere H.J .L.P. van Malsum, lid van de Gemeenteraad en van de
Provinciale Staten, Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Verder stond
er: "voor de drukpers gereed gemaakt door E.R." Het boekje werd uit-
gegeven door J A. Fortuijn te Amsterdam, dezelfde uitgever als van De
Nieuwe Tijd. Het boekje gaf een gefingeerd gesprek weer tussen aan de
ene kant de zogenaamde auteur, H. van Malsum, een "gerespecteerd en
draagkrachtig burger", en aan de andere kant de figuur van "Willem
Hindenaar", De laatste was in de familie Van Malsum opgenomen en had
een oogje op de dochter des huizes, Corry van Malsum.

In het voorwoord verklaarde de auteur dat het zijn bedoeling was om
de 25-jarige Willem, d.ie socialist was, vermanend toe te spreken. Aanlei-
ding voor het gesprek was de tweede spoorwegstak.ing: "Ik dacht, nu is
het oogenblik gekomen om dien jongen snuiter eens te wijzen op het
misdadige en onzinn.ige van 't socialisme. ,,65 Het twistgesprek zou - bij
wijze van oefening - worden gestenografeerd door dochter Corry. Wanneer
een en ander haar goed zou lukken, zou Van Malsum het tweegesprek
laten drukken, opdat het "voor de honderde verleiders en verleidden
hoogst nuttig zou zijn, als ze mijn woorden in zich opnamen".

Na het voorwoord volgde "De gemoedelijke speech van H.J.L.P van
Malsum, (aangeduid als Ordelievende persoon)".

De d.ialoog begon met de woorden van de "Ordelievende persoon":
"Nu zal het toch, Mijnheer, een ieder duidelijk geworden zijn, wat
men van het drijven en opruien der socialisten te wachten heeft. Nog
een paar maal zoo een beweging, en ons lieve vaderland is genii-
neerd. ,,66

De Aprilstaking, door E.R. [cursivering H.C.] te bestellen."
63) De Eendracht, 11 juli 1903, 'Nieuwe Lectuur'.
6-!) In de necrologic van Eduard Redele in Het Volk van 6 oktober 1913, 'In memoriam Eduard
Redele': "... zijn brochure over 1903 (onder den schuilnaam Van Dalsum geschreven)". Zic ook:
Eindhovens Dagblad, 13 januari 1950. 'Uit de eerste jaren van socia le strijd. Al pratende met J.
Jansen': "... De heer Redele zelf bediende zich wei van de nom de plume 'Van Dalsum' toen hij in
1903 een brochure het licht deed zien". Beiden bedoelen uiteraard Van Malsum.
63) Van Malsum [pseudoniem van Eduard Redele], De Aprilstaking tegenover eenjong Sociaal-
Democraat beoordeeld, 4.
66) Van Malsum, a.w., 7.
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De sociaal-democraat wees op het feit dat de spoorwegmensen al twaalf
jaar lang verzocht hadden om opheffing van hun grieven en dat noch de
direktie, noch de minister, noch de Kamer iets met hun verzoeken gedaan
hadden.

De ordelievende persoon, die over zichzelf stelde: "Ik ben een vrijzinnig
man en kan best in de grieven der mindere menschen komen", yond dat
het eigen belang bij de stakers zwaarder had gewogen dan het algemeen
belang van heel het land. Met name de tweede spoorwegstaking zat hem
dwars: Toen "is toch ook eigenIijk pas het misdadig en revolutionair drij-
yen begonnen". Hij gaf toe dat er in de stakingsdagen veel onzin was
geschreven: "Ik wil toestemmen dat met die ongure kost door Adviseurs
en Conservatieven schandelijk gewerkt is."

De sociaal-democraat legde de nadruk op het organisatierecht en op
het feit dat de arbeiders aIleen iets konden bereiken door eensgezinde
samenwerking. Met de nieuwe stakingswetten werd aan de arbeider het
enige machtsmiddel dat hij had, ontnomen. De patroon kon ongestraft
zijn macht uitoefenen: "De strafwet laat hem geheel vrij. Als hij door 't
op de keien smijten der bestuursleden elke organisatie zijner werklieden
vermoordt en hen dwingt machteloos te blijven." Ook was hij niet van
mening dat de gewraakte "worgplaat" van Albert Hahn over de stakings-
wetten de zaken te erg voorstelde.

De ordelievende persoon echter yond dat met de nieuwe stakingswetten
aan de spoorwegarbeiders het stakingsrecht niet ontnomen werd, maar
uiteindelijk ging hij overstag en erkende: "dat de regering misschien even
veel is te verwijten als haar tegenstanders". Maar erger was het volgens
hem dat het om omverwerping van het gezag ging. De stakers wilden
"de macht aan de arbeiderskIasse". Het van God gegeven gezag werd
aangetast, evenals de grondwettelijke burgerrechten.

De sociaal-democraat maakte duidelijk dat die grondrechten in de loop
van de achttiende en negentiende eeuw waren verworven door degenen
die zich tegen de toenmalige gezagsdragers keerden. Hij eindigde als
voIgt:

"Wij, socialisten, zien thans op wetenschappelijke gronden (...) dat
het kapitalisme honderd maal schadelijker is voor 't yolk dan ooit
de monopolies en de regentenregeering waren. (...) Is het ontnemen
van de absolute macht aan koningen en keizers een daad van volks-
bevrijding geweest (...) dan is de bevrijding des volks nit den kIauw
van het kapitalisme een weldaad, honderdmaal weldoender en dus
evenmin door iemand te laken. ,,67
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De liberale ordelievende burger had wei begrip gekregen voor de soci-
aal-democraat, maar was niet overtuigd. Met een vermaning goed over
zijn woorden na te denken, werd het gesprek met de sociaal-democraat
beeindigd.

In Het Volk van 30 juni 1903 verscheen een kIeine recensie van Redele's
werk.68 Het boekje, een "alleraardigste brochure", gaf volgens de bespre-
king "op uitstekende wijze" een weerlegging van alle "reaktionaire en
kwaadwillige kIetspraat" die de lezers van de niet-socialistische kranten
werd voorgezet. Het blad concludeerde: "In dezen tijd del' gemeente-
raadsverkiezingen verdient deze brochure talrijke verspreiding."

De liberale Telegraaf besprak het boekje ook. Het blad was het welis-
waar niet eens met de strekking van de brochure maar kon de stijl erg
waarderen.P" De auteur bleek te beschikken over "een goede dosis ironie,
humor en aI datgene wat aileen de vrucht kan wezen van een artistieken
aanleg, diep-ernstigen ondergrond en rijke overweging". De krant dacht
te maken te hebben met een auteursmystificatie. Het boekje werd uitein-
delijk aan de lezers aanbevolen, hoewel er niet veel nieuws in stond en
ondanks het feit dat het "voor sommigen wat partijdig getint in onsym-
pathieken zin" was. De brochure werd vooral om de VOTm aanbevolen
en de recensent constateerde: "Het is beslist iets nieuws in het brochu-
re-genre." Overigens werd het boekje blijkens De Eendracht, ook positief
besproken in de liberale Nieuuie Rotterdamsche Courant en in het socia-
listische blad De Voorpost70

d. Jan Jansen en het antimilitarisme

Op 5 maart 1903 was in de Meierijsche Courant een ingezonden stuk
verschenen van Jan Jansen, waarin deze het opnam voor de Bond van
Mi1iciens en Oud-rniliciens, die enkele vergaderingen in Eindhoven had
gehouden. Daarbij waren antimilitaristische brochures van het socialisti-
sche Tweede-Kamerlid Klaas ter Laan verspreid. Jansen verdedigde de
brochures en daagde een eerdere inzender in die krant uit om onwaar-
heden in die brochures te noemen." In De Eendracht van 14 maart ver-
scheen opnieuw een ingezonden stuk van hem, ditmaal slechts onderte-

67) Van Malsurn, a.ui., 26.
68) Het Volk, 30 juni 1903, 'Nieuwe Lectuur',
69) De Telegraaf, 2 juli 1903, 'Nieuwe uitgaven'.
70) De Eendracht, 11 juli 1903, 'Nieuwe lectuur'. Bedoelde recensies bleken onvindbaar.
71) Meierijsche Courant, 5 maart 1903. Vergelijk ook de ingezonden stukken van 3 en 7 maar!

1903.
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kend met J. Hierin toonde hij aan dat het spoorwegpersoneel door de
staking geen eed gebroken had, hetgeen in de plaatselijke pers was ge-
suggereerd.

Toen de regering enkele maanden later, in juni 1903, overwoog om voor
de derde keer de soldaten van lichting 1897 onder de wapenen te roepen,
attendeerde Jansen, gebruik makend van zijn pseudoniem Argus, op de
protestbijeenkomsten die hiertegen gehouden werden. Ook in Eindhoven
was zo'n manifestatie georganiseerd. Pleitend tegen de oproeping in daad-
werkelijke militaire dienst van de oud-dienstplichtigen middels een stuk
in De Eendracht wees hij op de slechte economische situatie van de' ge-
zinnen van de oud-miliciens. Hij was het niet eens met het onder de
wapenen houden van de lichting van 1902 en benadrukte het feit dat
velen hun werk verloren. Ook kostte een en ander de schatkist erg vee1
geld. Jansen vroeg zich af:

"Waarvoor moeten nu in den besten tijd van het hee1ejaar duizenden
blijven rondslenteren in de kazernes? Waarvoor worden zij uit werk-
plaats, van 11Uisen haard en van den akker gehouden? Waarvoor
moeten die vele onmisbaren in eigen kring hunne dagen doorbrengen
in verveling en bang vooruitzicht in hunne toekomst?,,72

In hetzelfde nummer van De Eendracht ging hij in tegen de stelling van
de Meieriische Courant als zouden de socialisten "troon, altaar en gezag"
omver willen werpen en koningsmoord van zins zijn.

Aan het einde van 1903 publiceerde Eduard Redele, naar aanleiding
van de opening van de Amsterdamse Koopmansbeurs van Hendrik Ber-
lage, nog een brochure: De Nieuwe Beurs te Amsterdam en de Proleta-
riers.73 In de loop van dat jaar correspondeerde hij veel met het landelijk
bestuur van de SDAP, onder andere over te voeren propaganda in het
Zuiden.?"

Ook Jan Jansen stuurde verschillende brieven naar Amsterdam. Op 26
mei en 25 juni van dat jaar plaatste hij een bestelling voor niet nader
bekende materialen." In het volgende jaar, 1904, zouden er niet mindel'

72) De Eendracht; 13 juni 1903, 'De Regeering en het Militairisme'.
73) De Eendracht; 11 juli 1903, 'Uit De Nieuwe Beurs te Amsterdam'. Hierin worden de
schilderwerken van Jan Toorop in de Koopmansbeurs beschreven. BlijkensDe Eendracht van 9
januari 1904, 'Advertentien', waren geooemde brochures van Eduard Redele dan te koop bij het
bureau van De Eendracht en bij Hendrik Rooijmans thuis.
7<) IISC, Archief SDAP,Secretariaat, Agenda's van ingekomen stukken, inv.nr. 490, brieven van
29 januari, 31 maart,5 mei, 22 en 26 juni, 28 juli, 22 augustus, 18 en 30 december 1903. Ceen
van deze brieven is bewaard.
75) IISC, Archief SDAP,Secretariaat, Agenda's van ingekomen stukken, inv.nr. 490, brieven van
1. Jansen, 26 mei en 25 juni 1903. Waarschijnlijk berroffen de bestellingen een aantal anti-milita-
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dan 29 brieven uit Eindhoven naar de SDAP gaan. Redele, Rooijmans,
maar vooral Jansen voerden toen een uitvoerige correspondentie met het
partijbestuur.i" In dat jaar zou de plaatselijke SDAP-afdeling worden op-
gericht.

§ 5. Voorbereidingen voor een Eindhooense SDAP-afdeling

a. Schaper en Troelstra in Eindhoven

In december 1903 was het socialistische Tweede-Kamerlid J.H. Schaper
gast van De Eendracht in Eindhoven. Het was druk op deze bijeenkomst,
gaf de Eindhooensche Courant toe.?? Na de pauze sprak Schaper over de
verhouding tussen godsdienst en socialisme. Hem werd gevraagd of het
geen huichelarij was te beweren, dat de SDAP haar leden op het punt
van de godsdienst vrijheid Iiet en aile opinies respecteerde, terwijl Het
Volk herhaaldelijk en opzettelijk de katholieken kwetste "door even dorn-
me als hatelijke berichtjes". Schaper kon daar niet anders op antwoorden
dan dat hij zulke berichten ook afkeurde en betreurde.I''

Enkele maanden later, begin februari 1904, zou de grote leider van de
SDAP,PJ. Troelstra, zelf naar Eindhoven komen.?" In die periode kregen
de bezoekers van de Woenselse katholieke bibliotheek naast de aldaar
geleende boeken ook gratis enkele anti-socialistische brochures toege-
stoptHO Toen het echter zover was, was de zaal helemaal vol. Volgens De
Eendracht moesten enkele belangstellenden weer naar huis omdat er geen
plaats meer was." Van de plaatselijke pel'S waren vertegenwoordigers van
de Eindhooensche Courant en van de Meierijsche Courant aanwezig. In
laatstgenoemde krant stond later een redelijk verslag. Dat ging echter
vergezeld van een afkeurend redaktioneel kommentaar elders in die krant.
In het blad werd met geen woord gerept over de inhoud van Troelstra's

ristische brochures van de hand van het socialistische Tweede-Kamerlid K ter Laan.
76) IISC, Archief SOAP, Secretariaat, Agenda's van ingekomen stukkeu, "]901-1907, inv.nr. 490.
77) De Eendracht; 9 januari 1904, 'Schaper's optreden' en 'Naar aanleiding van Schaper's rede
te Eindhoven'. In deze artikelen werd het stuk uit de Eindhooensche Courant van 15 december
inlegraal weergegeven en uitvoerig bekornmentarieerd. Over de rede zelf van Schaper is niets
naders bekend.
78) Het Volk, 29 december 1903, 'Ingezonden. Sociaaldemokratische (?) gemoedsbezwaren'. Dit
ingezonden artikel van Eduard Redele zou lot een forse aanvaring mel Het Volk leiden. Zie
hoofdstuk IV, par. 7.
79) De Eendracht, Bijvoeg el van 13 februari 1904, 'Vergadering met Troelstra'
80) De Eendracht; 13 februari 190-t, 'Codsdiensl en Socialisme'.
81) De Eendracht, Bijvoegsel van 13 februari 1904, 'Vergadering met Troelstra'.
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rede. Niettemin markeerde deze bijeenkomst een belangrijke stap op weg
naar een eigen Eindhovense SDAP-afdeling.

De optredens van Schaper en Troelstra hadden in Eindhoven tot gevolg
dat onder andere door kapelaan Poell gewaarschuwd werd tegen De Een-
dracht, die niet langer christelijk genoemd kon worden, "zij laat immers
de hoofdmannen van de socialisten hier komen." De kapelaan zou de
tabaksbewerkers in de kerk van Woensel ook nog toegeroepen hebben:
"Keer terug want hier [bij de socialisten] vindt ge niets dan ontevreden-
heid en later de eeuwige verdoemmenis. "82

In mei 1904 werd een deel van 'De Internationale' in De Eendracht
afgedrukt.83 En in dezelfde tijd verscheen Jansens brochure De Sociaal-
Democratie. De verhouding tussen godsdienst en socialisme was nu op-
nieuw heel actueel. In diverse kranten werd de onverenigbaarheid van
beide aangetoond en waarschuwde men voor het socialisme.t" Ook wer-
den weer diverse anti-sociaIistische brochures in Eindhoven en omgeving
verspreid. Een daarvan was de tweede druk van Allemaal Socialist!, "een
krachtig wapen", volgens de Volksbode, "een kinderpistool", volgens de
Eindhovense socialisten.P Een ander boekje was de nieuwe brochure van
de jezuiet, F Hendrichs, Katholieke Sociali.sten.86 Op het colporteren met
laatstgenoemde boekje reageerde De Eendracht Iaconiek: "Wij zagen zulks
met genoegen; nu raken de menschen gewoon aan de hedendaagsche
leuze 'Katholieke Socialisten'. Van den inhoud [van genoemde brochure]
voelen ze spoedig het onbenullige. ,,87

In De Noordbrabanter van 16 juni verscheen een hoofdartikel van de
hand van genoemde jezuiet, waarin deze allerlei uit hun verband gerukte
citaten uit De Eendracht publiceerde en onder andere stelde: "Er bestaat
geen afdoender middel om het Katholieke Eindhoven te vergiftigen dan
dat schandblaadje. ,,88

82) De Eendracht, 13 februari 1904, 'Oos Anrwoord'.
83) De Eendracht, mei 1904, 'Vereenigt U!'
8i) Behalve de EindhovenseMeierysche Courant, de Peel- en Kempenbode, en de nieuwe Eindho-
oensche Courant, verschenen er artikelen tegen het Eindhovense christen-socialisrne in kapelaan
Poells Volksbode, in de Bossche Noordbrabanter, in de Roosendaalse Grensbode en in hetlandelijke
katholieke blad Net Centrum.
85) De Eendracht, 13 augustus 1904, '3 bloempjes uit de Volksbode'.
86) Deze brochure werd in 1904 in Sittard uitgegeven bij de firma Bern. Claessen.
87) De Eendracht; 10 september 1904.
88) De Eendracht, 9 juli 1904, 'Gevraagd verweer'.
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b. De terugkeer van Henri van Kol

Enkele maanden daarna bezocht het socialistische Tweede-Kamerlid
Henri van Kol zijn geboorteplaats. Dat was op zondag 28 augustus. Men
had Van Kol blijkbaar uitgenodigd om meer aanhang te verwerven voor
een op te richten SDAP-afdeling in Eindhoven. Opmerkelijk was dat hij,
volgens het verslag van de Meierijsche Courant, aanwezig was op een
vergadering die uitgeschreven was door de SDAP.89 Er bestond to en irn-
mers officieel nog geen afdeling van die partij in Eindhoven. Ondanks
het feit dat hij socialist was en ondanks zijn jarenlange afwezigheid was
hij in deze omgeving een man van aanzien, met wie men zich toch enigs-
zins verbonden voelde. De inmiddels 52-jarige Van Kol had feitelijk sinds
ca. 1872 niet meer in Eindhoven gewoond. Van 1876 tot 1892 had hij
als ingenieur in Nederlands-Indie gewerkt. In laatstgenoemd jaar was er
naar aanleiding van zijn optreden op een internationaal socialistencongres
in Berlijn een positief stuk over hem geschreven in de Meierijsche Cou-
rantf90 Sinds 1897 zat Van Kol in de Tweede Kamer voor de SDAP en
woonde hij in Princenhage bij Breda. Waarschijnlijk had hij regelmatig
zijn farnilie in Eindhoven bezocht, maar van verdere contacten met zijn
geboorteplaats is niets bekend.

De bijeenkomst met Van Kol vond plaats in de zaal van A. Spooren-
berg.91 Gesproken zou worden over het algemeen kiesrecht. Overigens
hield diezelfde avond - niet toevallig - de R.K Volksbond ook een bij-
eenkomst. Op oranje papier (!) was men uitgenodigd voor een soort bij-
eenkomst tegen het a.lgemeen kiesrechtl/''

Aan het begin van de vergadering sprak eerst een zekere mevTOUWHa-
ver uit Amsterdam.P Hoogtepunt van de avond echter vormde het op-
treden van Van Kol:

"Aller oogen richtten zich naar hem, den vroegeren stadgenoot, het
onvermoeide, talentvolle parlementslid, den edelen strijder voor het
recht en de vrijheid van den werker, den k.loeken verdediger van het

89) Meierijsche Courant, 30 augustus 1904, 'Provinciaal Nieuws'.
90) Meierijsche Courant, 19 november 1892.
91) In 1903 werd Werkliedenvcreeniging De Eendracht gedwongen haar vaste vergaderplaats, de
zaal van H. Habraken (de latere Cinema Parisien) in de Vrijstraat, te verlaten. Men kon op 8 maart
1903 eenmalig terecht in de zaal van de weduwe Spelten (de latere Poorl van Cleef) op de Markt.
Ten slotte vond men een nieuw onderkomen in de cafe-zaal van AdolfSpoorenberg "op den Dijk"
(de Vestdijk), totdat men een eigen vergaderzaal in het Volksgebouw in Woensel had. Zie De
Eendracht, 23 november 1907, 'De feestelijke opening van het Volksgebouw'.
9"2) De Eendracht, 10 september 1904, 'Waar bleven nu de Adviseurs?'
93) De Eendracht, 10 september 1904, 'De Kiesrechtmeeting',
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recht van den javaan en den koelie, de krachtige figuur die Teeds 25
jaren in de voorste gelederen onzer beweging staat. ,,9+

Het deed Van Kol genoegen in zijn geboorteplaats voor een volle zaal te
kunnen spreken. Eerst ging hij in op de houding van de burgerlijke pers
en kapittelde met name de toen afwezige Meierijsche Courant. Die krant
noemde dat later "hatelijkheden op de plaatselijke pers". Vervolgens sprak
hij over de actuele landelijke politiek. "Zijn rede werd (...) daverend toe-
gejuicht en weI 20 maal onder de rede werd er flink geapplaudisseeTd."
Er was sprake van "een talrijk publiek", maar volgens de Eindhovensche
Courant, was er sprake van "slechts een enkeling".95 Die krant conclu-
deerde: "Nog een zoo'n meeting, en het is hier gedaan" met het socia-
lisme. De Meierijsche Courant had het over het feit dat er maar weinig
arbeiders onder de aanwezigen waren, "weI waren velen nieuwsgierigen
komen luisteren". 96

De bijeenkomst over het algemeen kiesrecht had in Eindhoven haar
uitwerking in ieder geval niet gemist. Bij de grote demonstratie voor al-
gemeen kiesrecht in Den Haag, op 11 september 1904, waren zeventien
Eindhovenaren aanwezigl'"

§ 6. De opheffing van Werkliedenvereeniging 'De Eendracht'

Begin september 1904 vond er een vergadering van de Christelijke
Werkliedenvereeniging De Eendracht plaats. Thema van die bijeenkomst
was de vraag of haar bestaan nog langer nodig en nuttig kon zijn. Men
stelde vast dat het voornaamste doeI van De Eendracht, namelijk het
oprichten van onafhankelijke vakverenigingen en van een cooperatie, ge-
deeltelijk bereikt was. "Het stichten van vakvereenigingen mocht niet ge-
lukken." De onafhankelijke houtbewerkersvereniging, die steeds minder
van zich liet horen, was feitelijk de enige gestichte vakvereniging. De
stichting van een verbruikscooperatie was weI gelukt. Deze beyond zich
"in bloeienden welstand". Geconstateerd werd dat vereniging De Een-
dracht geen red en van bestaan meer had en met algemene stemmen be-
sloot de vergadering Werkliedenvereeniging De Eendracht te ontbindeu."

94) Idem.

95) Ibidem. Het desbetreffende nwnmer van de Eindhovensche Courant is niet bewaard.
%) Meierijsche Courant, 30 augustus 1904.
97) De Eendracht, 8 oktober 1904, 'Schandelijk'. Een lid van de R.K Volksbond had de namen
van de Eindhovenaren die in de socialistische demonstratie meeliepen, genoteerd.
98) De Eendracht, 12 november 190't, 'De onthinding der Eendracht'.
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Op 6 november 1904 zou de financiele afwikkeling volgen. Het batig
saJdo van I 360,56 werd toen gestort in het reservefonds van cooperatie
'Helpt Elkander'.

Het orgaan van de werkliedenvereniging, De Eendracht, zou als zelf-
standig blad worden voortgezet. Het eerstvolgende nummer, van 8 okto-
ber 1904, verscheen dan ook niet meer met de vertrouwde ondertitel
"Orgaan van Christelijke Werkliedenvereeniging De Eendracht te Eind-
hoven". De nieuwe ondertitel luidde: "Socialistisch, niet-materialistisch
Volksblad".

§ 7. De oprichting van de SDAP-alde/ing

a. Het eerste initiatief

Eind oktober 1904 ontving het landelijk secretariaat van de SDAP een
verzoek van Jan Jansen om toezending van rnateriaal. Hij eindigde met
de mededeling: "Een dezer dagen zal hier eene afdeeling worden opge-
richt. ,,99 Toch had men het er al eens eerder over gehad om in Eindhoven
een afdeling van de SDAP op te richten. Enkele leden en niet-Ieden van
De Eendracht hadden hiervoor plannen en nodigden bij de bespreking
daarvan ook Eduard Redele uit. Uit het feit dat Hedele uitgenodigd werd,
valt af te leiden dat deze nog geen Lidwas van de SDAP,toen dit eerste
initiatief genomen werd.l'" Wanneer die eerste oprichtingspoging geweest
moet zijn, is niet duidelijk, in ieder geval voor Redele's toetreden tot de
SDAP in april '1902 en waarschijnlijk zelfs voor het jaar 1900.

Mogelijk werden de personen rond dit eerste initiatief later bedoeld in
De Eendracht, toen daar in 1901 geschreven werd over een Eindhovens
c1ubje 'De Politiekers.l'"

"Thans nog is onze club klein. (...) Wij zijn solidair, een in leven en
streven, een in denken en doen. Wij voelen ons vrij en sterk en groot
en krachtig, in het zalige bewustzijn dat we arbeiden aan een hoog
en edel doel, de bevrijding del' menschheid uit de klauwen van het
kapitalisme. (...) Wij zijn georganiseerd of hopen dat in de toekomst

9<)) nSC,ArchiefSDAP,Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van J. Jansen aan het partijbestuur,
30 oktober 1904.
1(0) De Eendracht; 12 november 1904, 'Onbewuste dwalingen van den heer A Vervoort te
Woensel'. Cesteld werd dat Werkliedenvereeniging De Eendracht, die in 1904 werd opgeheven.
nog lang zou bestaan, nadat voor de eerste keer over een mogelijke oprichting van cell SDAP·af-
deling vergaderd werd.
101) De Eendracht, 11 mei 1901, 'Eindhovensche Snuil", an. 3. Zie ook hoofdstuk IV, par. -T.
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te worden. (...) De productie-middelen moeten dus in onze handen,
in ons bezit komen."

Het betrof hier eeo badinerende beschrijving van iets van een kJeine po-
litieke beweging die mogelijk aan het einde van de negentiende eeuw in
Eindhoven bestond. De auteur van het stuk was de socialistische onder-
wijzer Matheus van de Yeo. Waarschijnlijk vormde hij, samen met de
socialistische Philips-employe Jan Jansen, de kern van deze kJeine club.
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat aan de bijeenkomsten van
deze beweging af en toe ook figuren als Eduard Hedele, Hendrik Rooij-
mans en mogelijk ook Theo van der Waerden deelnamen. Hoewel Eduard
Redele pas in april 1902 lid zou worden van de SDAP,had hij voordien
al duidelijk een socialistische overtuiging, blijkens zijn 'Brieven aan Go-
defriedus Janssens' in De Eendracht.102 Hendrik Rooijmans had al con-
tacten met de SDAP'er Hendrik Spiekman sinds 1894.10.3

Wellicht vormden deze personen inderdaad een groepje dat zich met
socialistische theorie en politiek bezighield. Zeker is daaromtrent echter
niets. Tot een daadwerkelijke oprichting van een SDAP-afdeling is het toen
in ieder geval niet gekomen. Naar de redenen daarvan valt ook aileen
maar te gissen.

Expliciet werd in De Eendracht van 12 november 1904 vermeld dat
Eduard Hedele niet de initiatiefnemer was van de oprichting van de
SDAP-afdeling. Ook werd gesteld: "De ontbinding der Eendracht en de
oprichting der afdeeling hebben niets met elkaar te maken. En dat is de
waarheid. ,,10-+

b. De oprichting van de SDAP-afdeling

Op 8 november 1904 was het dan zover. In een brief, waarvan het
briefhoofd "WerkJiedenvereeniging De Eendracht" was doorgestreept,
schreef Jan Jansen aan het landelijk partijbestuur: "Ondergeteekende
heeft het genoegen mee te deelen dat hedenavond te Eindhoven is opge-
richt eene afdeeling van de partij.,,105 Hierna verrneldde hij de narnen en
adressen van de twintig leden die meteen toegetreden waren. Vijfanderen,
die niet bij de oprichtiogsbijeeokomst aanwezig kondeo zijn, had den ver-

10-2) Zie hoofdstuk N, par. 3.
103) Zie hoofdstuk ll, par. 'to

10<) De Eendracht, 12 november 1904, 'Onbewuste dwalingen van den heer A. Vervoort te
Woen el'.
105) II C, A.rchiefSDAP,AfdelingEindhoven, inv.nr. 1016, brief van J. Jansen aan hel partijbe-
stuur 8 november 190-t.
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klaard ook lid te zullen worden, zodat de nieuwe afdeleng met 25 leden
van start ZOll gaan. Misschien schrokken sommige aspirant-Ieden ten slot-
te toch terug voor een SDAP-lidmaatschap, want in werkelijkheid gaf men
op 9 november 1904 de namen van slechts twintig leden door aan het
partijbestuur van de SDAP in Amsterdarn.l'"

Eduard RedeIe werd vermeld als de voorzitter van de nieuwe afdeling.
Hij was niet aanwezig bij de oprichtingsvergadering, maar - zo veron-
derstelde Jansen - hij zou er geen bezwaar tegen hebben. Albert Koop-
mansl'", de eerder genoemde ontslagen spoorwegbeambte, was tot vice-
voorzitter gekozen. Jan Jansen zelf was de nieuwe secretaris en een zekere
H. Driessen uit Stratum penningmeester.

c. Autochtoon of allochtoon?

Bij nadere bestudering van de lijst van de eerste twintig leden van de
Eindhovense SDAP-afdeling blijkt dat negen van hen geboren zijn in
Eindhoven of direkte omgeving. Een was geboren in het Westbrabantse
Etten-Leur, een in het Middenbrabantse Oisterwijk en een in het nabij-
gelegen Limburgse Weert. Drie personen kwamen uit respectievelijk Am-
sterdam, Rotterdam en het Friese Workum. Twee leden waren geboren in
Duitsland en van drie is niet te achterhalen wat hun geboorteplaats was.
Nagenoeg allen woonden al jaren in Eindhoven of aangrenzende gemeen-
ten.lOB

Voor wat hetreft het geloof van de leden van de nieuwe SDAP-afdeling:
een persoon stond als niet-godsdienstig geregistreerd en een ander, A.
Koopmans, noemde zich later "paganist in optima forma".109 Een lid was
joods, twee Nederlands hervormd en van drie personen is niets vermeld
over eventuele geloofsovertuiging. AIle anderen waren rooms-katholiek.ll''
In de oprichtingsbrief stond ook wie er al een abonnement op Het Volk
hadden. Dat waren: Eduard Redele, Hendrik Rooijmans, Jan Jansen, 1.
van Beek, H. Driessen en A. Koopmans:111

1(6) nsc, Archief SOAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, Ledenlijsten '10-4-1919. Pas op 17
maart 1905 werden daar de nummers 21 tot en met 29 gcregistreerd.
107) Soms iser sprake van Koopman, dan weer van Koopmans. In aile gevallen gaal het om dezclfde
persoon.
108) Cegevens ontleend aan de bevolkingsregisters van de (voormalige) gemeenten Eindhoven,
Woensel, Cestel, Stratum Strijp en Tongelre.
109) De Eendracht, 8 juli 1905. 'De R.K. Volksbond en het Drankvraagstuk', door Marchandus.
110) Cegevens ontleend aan de bevolkingsregisters van de (voormalige) gemeenten Eindhoven,
Woensel, Cestel, Stratum, Strijp en Tongelre.
111) Idem.
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Tabel 2: De eerste twintig !eden van de Eindhouense SDAP-afdeling

Nr. Naam Oeboorte- Oeboorte- Ge- Beroep
datum plaats loof

1. E. Redele 03-10-1866 Woensel RK zeepfabrikant

2. H. Rooijmans 13-05-1868 Woensel RK administrateur yd. cooperatie

3. 1. Jansen 06-06-1877 Leur RK portier Philips

4. 1. van Beek 16-09-1861 Woensel RK cafehouder en sigarenmaker

5. A. Walraven 08-02-1866 Son RK reiziger en sigarenmaker

6. 1. Coeimakers 26-08-1886 Cestel RK bierbottelaar

7. W Jansen

8. M. Th. de Wit 06-10-1879 Cestel RK sigarenmaker

9. Th. van Almen 13-06-1878 Rotterdam RK magazijnmeester bij Philips

10. J. van Compel 28-02-1858 Veldhoven RK kistenmaker

11. H.v.d.Boomen 08-10-1875 Cestel RK leerlooier

12. H. Driessen 16-04-1875 Eindhoven RK kleermaker

13. 1.D. Kuhr 14-10-1868 Amsterdam CEEN kleerrnaker

14. 1. Kneepkens 1855 Weert schoen maker

15. P Th. Weertz 17-07-1867 Elmpt D RK bak.ker - houtsnijder

16. Lv.Ilzerdoom 14-05-1875 ? NH kleermakers-knecht

17. A. Koopmans ? cooperatie-adrninistrateur

18. A. van Dam 08-03-1881 Oisterwijk IDS reizend koopman

19. Chr. de Boer 17-04-1876 Workum NH handelsagent

20. L. Verberkt 05-10-1870 Suchteln 0 RK sigarenfabrikant

Geconcludeerd kan worden dat de Eindhovense SDAP-afdeling geen
zaak van allochtonen was, maar een autochtone beweging van grotendeels
katholieke personen. Ook in kringen van de landelijke SDAP werd dat
enkele jaren later zo gezien, zoals blijkt uit de woorden van Hendrik
Spiekman in 1906:

"... want Eindhoven is met op het peil waarop het nu staat, gebracht
door een propagandist, maar louter en aileen opgewerkt door de
krachten, die daar zich uit het volk zelf hebben ontwikkeld".112

Opmerkelijk is overigens dat bij de eerste twintig leden van de afdeling,
afgezien van Hendrik Rooijmans, geen van de oprichters van cooperatie
Helpt Elkander was. Waarschijnlijk wilde men toen nog voorkomen dat
de cooperatie gezien zou gaan worden als een socialistische onderneming.

112) 'Zouden wij het Zuiden nooit winnen?' door Hendrik Spiekrnan in Het Volk, 16 juni 1906.
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Enkele dagen later verscheen in De Eendracht van 12 november een
artikel over de nieuwe SDAP-afdeling. Hierin stond tevens dat het aantal
leden was toegenomen tot 25. Men verwachtte binnen niet al te lange
tijd nog meer leden en gesteld werd dar dit geen gering aantal was:

"Teder begrijpt, dat het VOOI" veel menschen totaal onmogelijk is,
zoomaar lid te worden van een socialistische afdeeling. Dat is geen
k1einigheid in Eindhoven. Wij ontvingen van verschillende geestver-
wanten gelukwenschen met de oprichting, en zij drukten tegelijk hun
leedwezen uit geen lid te kunnen worden, zij durfden nog niet. ,,113

Dat er morel VOOI" nodig was in het katholieke Eindhoven lid te worden
van de SDAP, mag blijken uit het feit dat de meeste leden van de afdeling
hun lidmaatschap geheim wilden houden. Arbeiders vreesden hun werk
te verliezen als hun werkgever op de hoogte zou komen van hun SDAP-
lidmaatschap .11 ~

Van de plaatselijke pers is geen reaktie bekend over de oprichting van
de Eindhovense SDAP-afdeling. In de Bossche Noordbrabanter reageerde
de Woenselse correspondent A. Vervoort op de oprichting. Hij veronder-
stelde dat Eduard Hedele de arbeiders van Eindhoven dreef en dat hij
het initiatief genomen had tot oprichting. De Eendracht ontkende beide
zaken.115

Kort daarop, op 3 december 1904, vergaderde het landelijk partijbe-
st.uur van de SDAP in Amsterdam. In de rondvraag suggereerde Henriette
Roland Holst om meer bijeenkomsten in het Zuiden te beleggen, met
name in Tilburg, Eindhoven en Maastricht.J'" Voor wat betreft Eindhoven
zou daaraan in 1905 volop gewerkt worden.

§ 8. De SDAP-afdeling in haar eerste halfjaar

a. Vergaderingen met Ter Laan en Van den Brink

Na de oprichtingsvergadering vond op 5 januari 1905 de eerste echte
bijeenkomst van de ni.euwe SDAP-afdeling plaats. Het Tweede-Kamerlid,
de SDAP'er K ter Laan, zou toen een spreekheurt vervullen. Honderden

113) De Eendracht, 12 november 1904, 'Welkom'.
"<) De Eendracht, 9 juni 1906, Voor de menschcn die spreken van sociaal-democrausche
tvrannie'.
1'15) Een en ander blijkt uit een reaktie op zijn artikelen in De Eendracht ; 12 november 190-+,
'Onbewuste dwalingen van den heer A. Vervoort te Woensel'.
116) lISe, Archief SOAP, Notulen van de vergaderingen van het Partijbestuur en het Oagelijks
bestuur, 1904-1905, inv.nr. 15, vergadering van 3 december 1904.
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biljetten tegen deze bijeenkomst waren in brievenbussen gestopt en men-
sen in handen gedrukt door de propagandaclub van de R.K Volksbond.
Twee agenten van politie "met mooie blinkenden sabel en zilveren kwast"
stonden bij de ingang van de zaal. En verdekt stonden enkele leden van
genoemde propagandaclub opgesteld om te zien wie er naar deze SDAP-
bijeenkomst zouden gaan... Hun werd verzocht ofwel binnen te komen
dan weI weg te gaan. De zaal zat helemaal vol en volgens het versiag in
De Eendracht moesten dertig a veertig mensen zelfs blijven staan .117

Ter Laan sprak over de vraag wie het meest christelijk gehandeld had-
den in de Tweede Kamer: de christenen of de socialisten. Zo noemde hij
onder andere een socialistisch voorstel om de middelbare scholen ook voor
arme maar talentvolle kinderen open te stellen. Bij elk thema voIgde
steeds de vraag wie onchristelijk waren, de socialisten, die sociale voor-
stellen indienden, of de christelijken, die daar tegenstemden?

In de pauze werden vrij vlot circa vijftig antimilitaristische brochures
verkocht evenals een aantal andere boekjes. Aan het einde van zijn rede-
voering deed Ter Laan een beroep op de toehoorders niet aan de zijlijn
te blijven staan, maar zich aan te sluiten bij de SDAP

Het verslag van Argus, dat later in De Eendracht verscheen, noemde
Ter Laans redevoering van het begin tot het einde boeiend. "Een dood-
sche stilte heerschte in de zaal, slechts nu en dan door een krachtig ap-
plaus onderbroken." Het gebeuren maakte een goede indruk op de aan-
wezigen. "Zoo goed als dien avond was de geest onder de toehoorders
nog niet geweest", schreef hij.118Volgens de verslaggever gaven zicb drie
nieuwe leden bij de SDAP-afdeling op.

Op 1 maart yond er weer een bijeenkomst van de SDAP-afdeling plaats.
Ditmaal zou dr. Jan van den Brink komen spreken. Hij werd aangekon-
digd als "R.K Priester te Breda". Eind oktober 1904 was zijn brochure
De Groote Vraag verschenen en in december nog een kIeine brochure:
Kan of moet een katholiek socialist zijn? Er was een enorme commotie
rond de aktiviteiten van deze "afvallige priester" ontstaan.I'" Nu zou hij
dan zelf in Eindhoven te zien en te horen zijn.

De zaal waar Van den Brink zou optreden, was afgeladen vol. Circa
vierhonderd person en waren aanwezig, voor "meer dan driekwart werk-
lui, voor welke de vergadering bestemd was". Ongeveer honderd belang-

117) DeEendracht, 14 januari 1905, 'Verklikkers', 'Vergadering met Tel" Laan', enDe Eendracht,
11 februari 1905, 'De politie van Eindhoven'. Waarschijnlijk werd de vergadering gehouden in de
zaal van A. Spooren.berg.
118) De Eendracht, 14 januari 1905, 'Vergadering met Ter Laan'.
119) Zie hoofdstuk ill, par. 8.
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stellenden hadden geen plaats kunnen vinden in de zaal en moesten weer
naar huis. Buiten gaven circa tachtig person en luidruchtig blijk van hun
afkeuring: "Een troepje menschen [dat] een it twee uur heeft kunnen
staan tieren en bedreigingen uiten". De politie trad echter niet op tegen
"het woest gebrul, dat de halve stad moet gehoord hebben".120

Binnen meld Jan van den Brink zijn toespraak 'Ons Streven'. Hij schet-
ste daarin "het ontwaken van het wereldproletariaat" en de tegenstelling
tussen arm en rijk. De priester sprak over het SDAP-programma en over
zijn eigen bewustwording. Van den Brink was "tot de vaste en heilige
overtuiging gekomen, dat de christelijke naastenliefde enkel en uitsluitend
gevonden wordt in de beginselen der sociaal-democratie". Over de be-
vrijding van het proletariaat in Brabant sprekend, bezigde hij de woorden:
"Van Eindhoven uit ging de victorie! ,,121

De toespraak van Van den Brink had de Eindhovenaren heel enthousiast
gemaakt. "Onder donderend applaus ver/iet de spreker het podium." Mar-
chandus schreef later in De Eendracht:

"Gedurende zijne gansche rede hingen de toehoorders aan zijne lip-
pen en soms werd de ademlooze stilte plotseling verbroken door eene
spontane uiting van geestdrift. Het was voor onze afdeeling een
prachtvolle propaganda-avond. ,>122

b. Koopmans als SDAP-propagandist

De ontslagen spoorwegbeambte A. Koopmans was 1I1 november 1904
vice-voorzitter van de plaatselijke SDAP-afdeling geworden. Kennelijk was
hij heel aktief.

Op 17 december 1904 had Jan Jansen namens het bestuur van de
Eindhovense afdeling voorgesteld Koopmans tot betaald propagandist van
de SDAP-afdeling te maken. Daarop kon het landelijk bestuur niet meteen
ingaan. Nadat het erover in januari 1905 vergaderd had, wilde het eerst
nog wat nadere informatie. Men beoogde blijkbaar Koopmans gedeeltelijk
te werk te stellen bij cooperatie Helpt Elkander en gedeeltelijk in te zetten
als betaald propagandist voor de SDAP In Amsterdam wilde men weleens
weten wat mj bij de cooperatie zou kunnen verdienen, hoeveel de lande-

120) De Eendracht, 11 maar! 1905, 'Geniepige rnanieren '. Oit artikel besprak de "geniepige wijze"
waarop de Meierijsche Courant de vergadering en aUes eromheen had verslagen: een talrijke
rnenigte keurde de bijeenkornst af, de politic trad heel gedienstig op, van een vijandige houding
was geen sprake en nicmand was lastig gevallen.
121) De Eendracht, 11 maart 1905, 'Openbare Vergadcring der afd. SOAP-Eindhoven'.
122) Idem.
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lijke SDAP bij moest leggen en wat voor iemand Koopmans eigenlijk was.
Men opperde hem eens naar het partijbureau te laten overkomen om zijn
geschiktheid als propagandist voor de partij te beoordelen. Of Koopmans
inderdaad zo'n bezoekje aan Amsterdam heeft gebracht, is niet bekend.
In ieder geval besliste men in februari 1905 dat de Eindhovense plannen
met hem door konden gaan. Het landelijk SDAP-bestuur liet weten voor-
lopig voor een jaar een subsidie van 200 gulden te verlenen, zodat Koop-
mans daarmee in staat gesteld werd zich aan de propaganda voor de
SDAP in Eindhoven en omstreken te wijden.123

Met ingang van 16 februari 1905 verzorgde hij het overgrote deel van
de correspondentie met het landelijk SDAP-bestuur.124 Ook anderszins
nam hij Jansen veel werk uit handen. Diverse stukken van zijn hand
verschenen in De Eendracht, onder het pseudoniem Marchandus.l'"

Ondertussen was er op het bureau van De Eendracht op het adres
Spoorstraat A1 een klein SDAP-filiaal ontstaan. Allerlei brochures waren
er te koop en A. Koopmans trad er op als agent voor Brabant van 'De
Centrale. Arbeiders Verzekering en Deposito-Bank' en van Het Volk. Ook
konden bij hem allerlei drukwerken besteld worden.l/'' Bij het meinummer
van De Eendracht zou zelfs een kleine katalogus van verkrijgbare bro-
chures gevoegd worden.

BIijkbaar kon de propagandist een aantal brochures in commissie krij-
gen. WeTden ze niet verkocht, dan mochten deze na verloop van tijd wor-
den teruggestuurd, anders moest de opbrengst - na aftrek van kosten en
een deel van de winst - overgemaakt worden naar het landelijk partijse-
cretariaat.

Hoewel de betaling van de brochures achterIiep, bevieI Koopmans ken-
nelijk goed in Eindhoven, zodat men in oktober 1905 verzocht de sub-
sidieregeling ook in 1906 voort te zetten. De Iandelijke SDAP bleek ook
daartoe bereid. Wei moest de achterstand van betaling worden ingelo-
pen.127Begin 1906 zou de achterstand van betaling van de brochurehan-

123) nsc, Archief SOAP, Secretariaat, Kopieboeken, met kopieen van uitgaande brieven, inv.nr.
500 ell 501, brieven van het partijbestuur aan de afdeling Eindhoven, 21 december 1904, 11
januari en 14 Iebruari 1905.
12.) nsc, Archief SOAP, Agenda's van ingekomen stukken ell Agenda's van uitgaande stukken,
inv.nr. 490 ell 493, brieven van 16 en 22 februari, 10, 14, 16 en 17 rnaart 1905, enz.
125) Zie ook hoofdstuk IV, par. 2. Een ingezonden stuk 'Typographen, exploitatie van minder-
jarigen' verscheen al in De Eendracht van 10 december 1904.
126) De Eendracht, 11 maart 1905, 'Advertenties'.
127) nsc, Archief SOAP, Secretariaat, Kopieboeken, met kopieen van uitgaande stukken, inv.nr.
501, brief van het partijbestuur aan A. Koopmans te Eindhoven, 21 oktober 1905. Hierbij was een
een overzicht van de rekening van de brochurehandel gevoegd, alsmede een verzoek om de
achterstand van betaling in orde te maken.
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del tot! 10,75 oplopen.V'' In mei of juni 1906 zou Koopmans plotseling
uit Eindhoven vertrekken, zonder dat de schulden van de brochurehandel
waren voldaan.F?

c. Henriette Roland Holst en Duys in Eindhoven

Op zobdag 11 maart 1905 hield de SDAP-afdeling weer een nieuwe
vergadering. Henriette Roland Holst kwam nu naar Eindhoven en werd
ontvangen door Eduard Redele.l:lo Circa 350 aanwezigen hoorden haar
toespraak 's avonds in Zaal A. Spoorenberg "op den dijk" over 'De be-
weging in Rusland'; over de toestanden op het platteland, de Russisch-
Japanse oorlog en over Bloedige Zondag: de vreedzame demonstratie die
op 22 januari 1905 in Sint -Petersburg met grof geweld door het leger
was beeindigd. "De erbarmelijke toestand van het boerenbedrijf op het
platteland werd door mevr. Roland Holst geschetst op eene wijze, die
eene rilling van meevoelen deed gaan door de zaal. ,,131

Twee weken later hield de SDAP-afdeling een huishoudelijke vergade-
ring, waarbij aile voorgedragen nieuwe leden werden aangenomen. Er
waren toen in totaal 37 leden.132 "Het begint meer op een flinke veree-
niging te lijken dan op een clubje, zooals het in de plaatselijke pel's wei
eens wordt genoemd", zo meldde De Eendracht.133

Zaterdag 6 mei trad de Amsterdamse socialist J. Duys op voor de SDAP-
afdeling met een toespraak 'De strijd der arbeiders'. Na de grote opkomst
van de voorbije vergaderingen waren er nu slechts een teleurstellende
honderd belangstellenden. Ceconcludeerd werd dat de zaterdagavond een
slecht moment was voor een bijeenkomst. Onder leiding van de voorzitter
van de katholieke propagandadub, Hubert Hermans, noteerde een aantal
Volksbonders wie er zoal naar binnen gingen in de zaal! Het verslag van

128) IlSC, Archief SDAP, Secretariaat, Kopieboeken, met kopieen van uitgaande brieven, inv.nr.
502, brief van het partijbestuur aan J. Jansen te Eindhoven, 8 maart 1906.
129) A. Koopmans en zijn vrouw vertrokken uit Eindhoven tussen 1 april en 1 juli 1906 blijkens
nsc,Archief SDAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, Ledenlijsten 1904-1919, opgave van leden
per 23 juli 1906. Over de schulden van de brochurehandel: TISC, Archief SDAP, Afdeling Eindho-
ven, inv.nr. 1016, brief van de secretaris van de SDAP Eindhoven aan het partijsecretariaat,
oktober 1906.
130) Eindhooensdi Dagblad, 13 januari 1950, 'Uit de eerste jaren van sociale strijd': "En uit de
deftige huizen langs de Vestdijk keken (... ) nieuwsgierige ogen naar deze vrouw mel de sprekende
trekken, die daar druk pratend liep te wandelen met Ed. Redele."
131) De Eendracht; 8 april 1905, 'Vergadering van zondag 11 maart', door Marchandus,
132) TISC, Archief SDAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, Ledenlijsten 1904-1919, opgave van
leden per 28 maart 1905.
133) De Eendrachi, 8 april 1905, 'Huishoudelijke Vergadering van de ald. Eindhoven der SDAP'.
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die vergadering kondigde maatregelen aan om tegen deze 'spionage' op
te treden. 13-+

Eind mei of begin juni 1905 hield de SDAP-afdeling een huishoudelijke
vergadering. Niet minder dan negen nieuwe leden werden aangenomen.
Daaronder bevonden zich ook twee vrouwen.P"

d. Een socialist wordt katholiek vakbondsman

In deze jaren vertrokken er ook wei eens SDAP'ers uit de partij. De
leider van de fabrieksschool van de firma Van Vlissingen in Helmond, Th.
Postma, was in juni 1902 lid geworden van de SDAP136 Zonder er rucht-
baarheid aan te geven, had hij zijn lidmaatschap echter beeindigd in april
1904. Toen op 19 maart 1905 de socialist 1. Oldenkotte uit Tilhurg in
Helmond een propagandavergadering had georganiseerd voor de textiel-
arbeidersbond Unitas, werd deze geheel onverwacht geconfronteerd met
genoemde Postma.P" De laatste nam het als ongelovig man toch op voor
de katholieke organisatie en tegen Oldenkotte's Unitas! Vervolgens ver-
klaarde Postma, van wie iedereen nog dacht dat hij socialist was: " ... dat
ik vanaf vandaag katholiek ben, evenals gij".

Jos van Wei, de redakteur van Het Nieuws van de Week schreef over
het enthousiasme van de grotendeels katholieke arbeiders over deze be-
kering: "Ik dacht dat ze de zaal afbraken. (...) Postma was de man en
Unitas is nooit iets gewotden in Helmond."

Korte tijd later informeerde de secretaris van de Eindhovense SDAP-af-
deling, Jan Jansen, bij het hoofdbestuur naar Postrna.P" Hij kreeg te
horen dat deze inderdaad geen lid meer was. Men was overigens in Am-
sterdam van mening dat Jansen, als hij dat al zou willen, niet het recht
had te schrijven dat Postma lid van de SDAP was geweest, "aangezien
de publicatie van een dergelijk feit den persoon zeer kan treffen".

AIwas Postma dan gedoopt, IUjbehield zijn "socialistische hart", volgens
Van WeI. De vroegere SDAP'er moest overigens zijn werk aan de fabrieks-
school bij de liberale firma Van Vlissingen verlaten. Hij werd later eerste
Secretaris van de Arbeid in het bisdom 's-Hertogenbosch, en mede-re-
dakteur van Het Hoog Ambacht van kapelaan Poell.139

13<) De Eendrachi; 13 mei 1905, 'Openbare Vergadering'.
135) De Eendracht 10 juni 1905, Afdeeling SOAP Eindhoven'.
136) lISe, Archief SOAP, Secretariaat, Kopieboeken met kopieen vall uitgaande brieven, iIlV.IIL
501, kopie van een brief aan J. Jansen re Eindhoven, 31 maart 1905.
137) VanWel,Dezingendevink, 134-137.
138) lISe, Archief SOAP, Secretariaat, Kopieboeken met kopieen van uitgaande brieven, 1905,
inv.nr. 501, brieven aan 1. Jansen te Eindhoven, 31 rnaart (en 12 april?) 1905.
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§ 9. De verkiezingen van 1905

a. Jan van den Brink kandidaat gesteld

In het juninummer van De Eendracht stond over de volle breedte van
de binnenpagina's in grote letters de oproep: "Arbeiders, stemt allen op
Dr. Jan van den Brink! die uwe noden kent en uwe belangen behartigt."
Dat gebeurde niet door de SDAP, maar door de Vrije Katholieke Volks
Partij, waarvan het programma blijkens De Eendracht "eensluidend met
de eisen van de Sociaal-democratie" was.1-+O

Op zondag 11 rnaart, toen mevrouw Roland Holst in Eindhoven op
bezoek was, had Eduard Redele het probleem van de naderende Twee-
de-Kamerverkiezingen aan de orde gesteld. Blijkbaar wist de jonge SDAP-
afdeling van Eindhoven hiermee met goed raad. Partijsecretaris Van
Kuijkhof schreef Eduard Redele daarover op 29 april. Hij had van me-
vrouw Roland Holst vernomen dat Eindhovense SDAP'ers hun handte-
kening niet op de kandidatenlijst durfden te zetten. Men begreep het
probleem, maar yond: "dat dit toch geen red en kan zijn, dat de afdeeling
zich onthouden zou tot het stellen van een candidaat. ,,1-11 Het landelijk
partijbestuur wilde meer weten en verwachtte dat de afdeIing Eindhoven
weI aan de verkiezingen zou meedoen. Gesuggereerd werd, zoals men dat
eerder al eens gedaan had, om Van Kol in het district Eindhoven kandi-
daat te stellen.

Wat hen er toe bewogen heeft om uiteindelijk niet Henri van Kol, maar
Jan van den Brink kandidaat te stellen is niet helemaal duidelijk. Waar-
schijnlijk wilde men een echte katholieke priester in het district Eindhoven
steunen, liever dan een zuivere SDAP'er, om daarmee de eigen christen-
socialistische beweging in Eindhoven meer geloofwaardigheid te verschaf-
fen.

Hoe dan ook, niet Van Kol werd kandidaat gesteld door de Eindhovense
SDAP'ers, maar Jan van den Brink. Officieel was hij kandidaat namens
de Vrije Katholieke Volkspartij, zoals in De Eendracht te Iezen was. Het
blad nam ook een stukje over uit Het Vrije Polk, het orgaan van de Vrije
Katholieke Volkspartij van 27 mei 1905, waaruit bleek dat de Tilburgse
pater Coelestinus op aanwijzingen van hogerhand moest afzien van een
openbaar deb at met Jan van den Brink.1-I2Uit hetzelfde blad nam De

139) Van Wei, a.w., 135-137.
HO) De Eendracht, 10 juni 1905, 'De SOAP en de Verkiezingsstrijd'.
141) nsc, Archief SOAP, Secretariaat, Kopieboeken, met kopieen van uitgaande brieven, inv.nr.
501, brief van het partijbestuur aan Ed. Redele te Eindhoven, 29 apri11905.
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Eendracht nog een stukje over, betreffende de kandidatuur van Jan van
den Brink:

"Gelijk priester Daens in Belgie door het yolk naar de Kamer is
gebracht, zoo moet ook hier in Holland deze krachtige en intelligente
figuur zijn overtuigend woord door's lands vergaderzaal doen klin-
ken."H3

b. Het resultaat

Op 16 juni vonden de verkiezingen plaats. In het district Eindhoven
kreeg de kandidaat van de RK Kiesvereeniging, het zittende Tweede-Ka-
merlid Vincent van den Heuvel, 4425 stemmen. Jan van den Brink kreeg
er in totaal 440. Met name in de kleine dorpen had Van den Brink na-
genoeg geen enkele stem gekregen. In de plaatsen waar men propaganda
gevoerd had, Eindhoven, Woensel, Stratum, Gestel, Strijp en het sigaren-
makersdorp Valkenswaard, kreeg Van den Brink in totaal 375 stemmen,
tegen Van den Heuvel 1793.

De Eendracht was niet echt content over de uitslag, maar zag toch iets
positiefs: "In deze echt ouderwetsche, conservatieve streek, waar ze van
de 'rooien niets hebben moeten, op vijf aanhangers van hen, een van
ons!" Deze uitslag was toch een opsteker voor de Eindhovense socialisten,
gezien de "rustelooze bekladding en verdraaiingen van het socialisme" in
de pel'S, Volksbonden, katholieke-gildenvergaderingen en sorns zelfs in de
kerken, zo vond men.'?"

Alle middelen waren gebruikt om Van den Brink, die voorgesteld was
aJs een "afvaUige priester", tegen te werken. Zo publiceerde de Eindho-
vensche Courant de namen van degenen die de kandidatuur van Jan van
den Brink hadden ondertekend. "Had hij daarmee broodroof op het oog
van den afhankelijken werker, die den moed had publiek te verklaren,
dat hij Yd. Brink boven een Yd. Heuvel stelde als volksvertegenwoor-
diger?", zo vroeg De Eendracht. Een priester zou de vrouwen van deze
mannen, die ondertekenden, bezocht hebben met de bedoeling hen "te
bekeeren". Volgens het blad zou, als het gesprek met de echtgenote niet
hielp, de werkgever benaderd worden, zodat de desbetreffende man voor
de keuze kwam te staan "bekeren of kreperen".145

1"2) De Eendracht, 10 juni 1905, 'De dragers van het Ceestelijk gezag'.
143) De Eendracht; 10 juni 1905, 'De SDAPen de Verkiezingsstrijd'; het citaat in De Eendracht is
uit Het Vrije Volk van 13 mei 1905.
1 .... ) De Eendracht, 8 juli 1905, 'De Uitslag'.
1.5) De Eendracht, 12 augustus 1905, 'Fijne manieren'.
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§ 10. Landelijke en plaatselijke aktiuiteiteri

a. SDAP-congres en Kiesrechtdemonstratie

In april 1905 was de Eindhovense afdeling voor het eerst aanwezig op
een landelijk congres van de SDAP en weI in Den Haag. Albert Koopmans
vertegenwoordigde Eindhoven.l " Bij de stemming over de vraag hoe de
socialisten zich bij de tweede ronde van de verkiezingen zouden dienen
op te stellen, ging zijn voorkeur uit naar steun aan de Vrijzinnig Demo-
craten. Dit was ook opgemerkt door de Meierijsche Courant, die dit stem-
gedrag van de Eindhovense socialist beschreef onder de kop: "Liever
Turksch dan Paapsch". 1H

Op 25 juni woonden enkele SDAP'ers een openbare vergadering van
de R.K Volksbond over het drankvraagstuk bij. Jan Jansen trachtte uit
te leggen dat de "hoge heren" er alle belang bij hadden dat de drank-
bestrijding zou mislukken. Hij werd, evenals andere debaters, al snel bui-
ten de orde verklaard.148 Op diezelfde dag voerde Hendrik Rooijmans het
woord op een vergadering van katholieke sigarenmakers in Valkenswaard.
Volgens de Meierijsche Courant vergrootte hij met zijn spreken echter
slechts het succes van de katholieke spreker Vall Schaik. De Eendracht
was echter van mening dat Rooijmans het er het beste van af had ge-
bracht.H9

In augustus werd men in De Eendracht opgeroepen tot deelname aan
de landelijke kiesrechtmanifestatie in Utrecht. Tien personen zouden er-
heen gaan, maar de secretaris van de SDAP-afdeling riep op tot grotere
deelname.P" Hij had sukses, want op zondag 17 september vertrokken
er twintig Eindhovenaren naar Utrecht. Volgens het verslag was daar
sprake van een optocht, waaraan duizenden deelnarnen.U" De Eindho-
vense SDAP had zich voor het eerst in een socialistische optocht gema-
nifesteerd.

H6) JlSG, Archief SDAP, Congressen, Ingekomen stukken en kopieen van uitgaande stukken
betreffende congressen, inv.nr. 250, 11e congres, 23/25 april 1905, Den Haag, Beschrijvingsbrief.
Uit de bijgevoegde dedaratieformulieren blijkt dal A- Koopmans namens de SDAP-afdcling
Eindhoven aanwezig was.
H7) Meieri.Jsche Courant, 28 april 1905.
H8) De Eendracht, 8 juli 1905, 'De R.K Volksbond en het Drankvraagstuk'.
1'19) De Eendracht, 8 juli 1905, 'Vergadering Sigarenmakers te Valkenswaard', en De Eendracht,
12 augustus 1905, 'Rooijmans contra Van Schaik'. Vgl.De Sigarenmaker, 2 juli 1905.
150) De Eendracht, 12 augustus 1905, 'Betooging A1gemeenKiesrecht'.
151) De Eendracht, 9 september en 14 oktober 1905, 'De Kie rechtbetooging'.
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b. Beerblock, Helsdingen en Wijnkoop in Eindhoven

Begin oktober vond er een afdelingsvergadering plaats met de Belgische
socialist Karel Beerblock.P'' Hij was naar aanleiding van een weverssta-
king in Gent, waarover de Meierijsche Courant in negatieve zin had ge-
schreven, naar Eindhoven uitgenodigd.153 Beerblock zou spreken over de
instellingen van de socialisten in Gent, over haar bestrijders en over het
ontstaan en verloop van de katoenstaking aldaar. Het zaaltje was redelijk
vol. "Wat ons echter dezen keer aangenaam aandeed, was het zeldzame
feit, dat wij bekende tegenstanders onder de aanwezigen aantroffen. ,,154

Ook een zekere Debruijne, eerder door de Eindhovense Volksbond uit-
genodigd, was nu voor debat aanwezig, maar de verslaggever van De
Eendracht merkte later teleurgesteld op dat er op een laag niveau gede-
batteerd werd. Belangstelling voor het weI en wee van de Gentse socia-
listen bleef in Eindhoven echter bestaan. Voor een nieuwe avond met
debat kregen beide V1amingen andermaal een uitnodiging van de SDAP-
afdeling.155 Ondertussen werden echter in de Eindhovensche Courant de
toestanden in Gent uit de doeken gedaan op een wijze die De Eendracht
met "Ieugens en bedrog" moest kwalificeren.P"

Was de vergadering met Beerblock niet zo goed bezocht, dat was even-
min het geval op 5 november 1905, toen de SDAP-voorman WPG. Hels-
dingen naar Eindhoven kwam. Circa honderd aanwezigen hoorden hem
over het belastingstelsel. Op datzelfde moment werd elders in de stad
"eene donderrede, met veel bombarie en veel hoi geraas (...) gehouden
tegen het socialisme", volgens De EendrachtP!

Ook de SDAP-bijeenkomst met D. Wijnkoop over de situatie in Rusland
op 27 november was een "matig bezette vergadering".158

Was het nieuwe van de SDAP-afdeling er een beetje af? Was het vuur
van het eerste uur wat aan het doven? In het eerste jaar groeide het

152) K Beerblock was onder andere de auteur van de brochure Het Leven der Fabriekswerkers, die
blijkens een advertentie in De Eendracht van 8 april 1905 ook verkrijgbaar was in Eindhoven en
in het nummer van 13 mei besproken weed.
153) De Eendracht, 9 september 1905, 'Gekkenwerk'.
154) De Eendracht; 14 oktober 1905, 'Vergadering met Beerblock'.
155) De vergadering zou niet doorgaan. De Volksbond wilde de helft van de entreegelden hebben,
maar leek niet bereid ook de helft van de kosten te dragen. Bovendien mocht het debar geen
persoonlijke aanvallen bevatten. Debruijne had niets rneer van zich laten horen blijkens De
Eendracht,9 december 1905, 'Debat Beerblock-Debruijne'.
156) De Eendracht, 11 november 1905, "Tyrannic in de Gentsche Vooruit' en "t Oud geleuter'.
157) De Eendracht, 11 november 1905, 'Vergadering met Helsdingen'.
158) De Eendracht, 9 december 1905, 'De Russische Revolutie'.
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aantalleden van de SDAP-afdeling in ieder geval nog weI. Op 31 decem-
ber 1905 zou de afdeling 45 leden tellen.P"

§ 11. De SDAP-afdeLing in 1906

a. Raadsverkiezingen in Woensel

In januari 1906 kwam Hendrik Spiekman weer eens naar Eindhoven.160

Hij sprak over de sociaal-democratie en de christelijke arbeidersbeweging.
Niet aileen door het interessante thema werd de vergadering druk be-
zocht. Vooral ook omdat hier een oude bekende van de eerste socialistische
beweging in Eindhoven optrad, bestond er volgens de verslaggever van
De Eendracht ; veel b.elangstelling.

Spiekman keek terug op de jaren dat hij als propagandist Eindhoven
regelmatig aandeed en colporteerde met De Volkstribuun, zo'n twaalf tot
vijftien jaar eerder. Volgens hem bezat Eindhoven nu een "vrij sterke
afdeeling der SDAP, een arbeiderscooperatie, die trots veelzijdige tegen-
stand tot grooten bloei kwam, en onafhankelijke vakvereenigingen". Zijn
"mooie gloedvolle rede maakte een geweldige indruk op de hoorders". In
het verslag van die vergadering werd gewag gemaakt van "een onbedaar-
lijk applaus" en van "eene der mooiste vergaderingen die wij gehouden
hebben".

Diezelfde maand, op 29 januari, besloot de SDAP-afdeling aan de ge-
meenteraadsverkiezing in Woensel mee te doen. Daar waren twee raads-
zetels vacant. Men besloot Hendrik Rooijmans kandidaat te stellen en
besefte dat er een historisch ogenblik aanbrak voor het Eindhovens so-
cialisme: "Het is voor den eersten keer, dat wij komen met een gemeen-
teraadscandidaat, dat wij een onzer eigen mannen officieel candideren."
De overweging om mee te gaan doen werd uitvoerig in De Eendracht
weergegeven. "Het wordt tijd, zeiden wij, dat in Woensels raad de stem
van het volk gehoord wordt." Men had geen hoge pet op van de Woen-
selse politiek:

"Woensel met zijn groot zielental en haast even groot armezielental,
met zijne fabrieksbevolking, met zijne vele krotwoningen met zijne
schrikbarend vele hulpbehoevenden en armlastigen, met zijn zwaren
armenlast en daardoor hooge gemeentebelasting, in dat Woensel is
veel goed en groot werk te doen. ,,161

159) IlSG, Archief SOAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, Ledenlijst per 31 december 1905.
160) De Eendracht, 13 januari 1906, 'De Vergadering met Spiekrnan', (verslag van Argus/Jansen).
161) De Eendracht, 10 februari 1906, 'De verkiezing voor den Woenselsche gemeenteraad'.
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De lezers van De Eendracht werd aangeraden hun stem aan Rooijmans
te geven en hun tweede stem "aan dien candidaat, die het meest demo-
cratisch gezind is".

Er was feitelijk nog een tweede kandidaat uit de kringen van de SDAP:
de cafehouder J. van Beek. Hij was weliswaar officieel geen SDAP-kan-
didaat. Gefluisterd, en meer dan dat, werd dat hij ook een socialist was.162

Dit betekende een serieuze aanval van de Eindhovense socialisten op de
heersende politiek!

Niet minder dan negen andere kandidaten trokken zich terug om de
overige twee, "een socialist" en "een gemaskerd-rooden sollicitant ", zo
weinig mogelijk kans te geven. Het resultaat was navenant: Hendrik
Rooijmans kreeg slechts 80 stemmen en Jan van Beek, de "gemaskerde
socialist", kwam in de herstemming. Daar kreeg hij weliswaar 214 stem-
men, maar dat was te weinig. Dat was een teleurstelling maar De Een-
dracht putte met name uit dit laatste resultaat toch hoop voor de toe-
komst.163

b. Aktiviteiten van Rooijmans en Spiekman

Ondertussen was er begin maart nog een SDAP-vergadering geweest
met H. Gorter. Daarover is met meer bekend dan dat de avond "flink
bezocht" was, ondanks het feit dat er tegelijkertijd op verschillende plaat-
sen weer van alles georgamseerd was.l'"

Ook de Eindhovense socialisten organiseerden van tijd tot tijd wat. Toen
in april 1906 een arb eider in Eindhoven weigerde zijn hogere belasting
te betalen, werd zijn huisraad in het openbaar verkocht. Onder het talrijke
publiek, voornamelijk arbeiders, bevonden zich ook enkele socialisten, zo-
als Hendrik Rooijmans. Onder de kop 'Uit het donkere Zuiden' kon men
enkele dagen later in Het Volk lezen hoe het alliep. Niemand bood op de
spullen, behalve een belastingambtenaar en de zwager van de belasting-
plichtige. Na afloop hield Rooijmans een korte toespraak, " ... die aller
bijval verwierf. Hij stelde voor ten teeken van protest eene kollekte te
houden voor het gezin; er werd f 3,90 geofferd. ,,165 In de socialistische
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162) Eindhooensche Courant, De Noordbrabanter en Het Hui.sgezin hadden gewaarschuwd dat J.
van Beek ook een socialist was.
163) De Eendracht, 10 maart 1906, 'Porties didactische polemiek, deel V' en 'De verkiezing te
Woensel'.
1M) De Eendraclu; 10 maart 1906, 'De vergadering'.
165) Het Volk, 28 april 1906, 'Binnenland. Uit het donkere Zuiden'.



krant werd verder nog vermeld dat er in Eindhoven veel ontevredenheid
heerste over de verhoogde hoofdelijke omslag.

Op 1 mei was geen van de SDAP-kopstukken voor Eindhoven beschik-
baar. Wei zag het mei -nummer van De Eendracht er praehtig versierd
uit. De titeI van het blad was in rood gedrukt evenals de kopjes op de
voorpagina. Een gedieht 'Meizonne' stond op die pagina afgedrukt met
een grote allegorisehe prent 'The Triumph of Labour'. Een rood kader
omgaf het geheel.l'"

Drie weken later, op 20 mei, kwam Hendrik Spiekman opnieuw naar
de stad om alsnog tel' gelegenheid van de eerste mei een spreekbeurt te
vervullen. "De vergadering (...) was niet zoo druk bezoeht als wij gewoon
zijn", sehreef de verslaggever in De Eendracht. Er waren slechts ongeveer
honderd mensen. Genoemd blad bracht vanwege plaatsgebrek maar een
heel kort verslag.l'" In Het Volk stond er ook niet veel meer over. Wei
werd daar nog opgemerkt dat het sIeehte weer en het minder goede tijd-
stip debet waren aan de geringe opkomst. Spiekman had gesproken over
de vraag: 'Waarom horen de sociaal-democratie en de vakbeweging bij
elkaar?'168

In het landelijke blad van de SDAP,Het Volk, stond op zaterdag 16 juni
1906 een uitvoerig artikel van Hendrik Spiekman over de positie van het
socialisme in het Zuiden. Het begon op de voorpagina van het blad onder
de titel 'Zouden wij het Zuiden nooit winnen?' Blijkbaar had Spiekman
de tekst van de toespraak, die hij in januari van dat jaar in Eindhoven
gehouden had, op papier gezet en aan Het Volk aangeboden. Het grootste
deel van het artikel ging over Eindhoven. Spiekman beschreef de jaren
1894-1896, toen hij als colporteur met De Folkstribuun in Eindhoven en
andere Brabantse steden kwam. Hij sehreef over de thans bestaande
SDAP-afdeling, over Rooijmans en over de houding van de toenmalige
plaatselijke pers. De cooperatie werd genoemd, de verschillende vakver-
enigingen en het blad De Eendracht, "een maandblad (...), dat op een
zeer hooge wijze wordt geredigeerd, en het toch verstaat, zich voor de
massa begrijpelijk te maken". Er werd zeer lovend over de Eindhovense
SDAP-Ieiding geschreven, met name over "de ferme en door allen geachte
voorzitt.er del' afdeeling, en administrateur der bloeiende cooperatie,
Rooijmans, die telkens de stampvolle en geestdriftige vergaderingen pre-
sideert .." en over "onze uitnemende partijgenooten Redele en Jansen".
Spiekman constateerde dat er wei kansen lagen voor het soeialisme in het

H;6) De Eendracht, 12 rnei 1906.
16?) De Eendracht, 9 juni 1906.
168) Het Volk, 22 rnei 1906, 'Eindhoven'.

229



Zuiden, maar "we hebben niet overal een Redele, een Jansen". Hij besloot
zijn uitvoerige artikel als voigt:

"Eindhoven is, zooals bet voor de katholieken is een steen des aan-
stoots, voor ons een heerlijk bewijs hoe onze sociaal-democratie ( ... )
opschiet en vruchten draagt. ,,169

Merkwaardig is dat Spiekman Hendrik Rooijmans blijkbaar zag a1s voor-
zitter van de plaatselijke SDAP-afdeling.170 Omdat er zeer lovend over
Redele, Rooijmans en Jansen geschreven werd, mag verondersteld worden
dat Spiekman hiermee de Eindhovense partijgenoten een flinke steun in
de rug wilde geven. Met name Eduard Redele, die het in deze periode
erg moeilijk had, werd hiermee waarschijnlijk een hart onder de riem
gestoken.'?'

c. De Geheelonthoudersvereniging

Van geheel andere aard was de oprichting van een neutrale Geheelont-
houdersvereniging. Het initiatief daarvoor kwam uit de kringen van de
SOAP In De Eendracht van 9 juni 1906 verscheen een oproep voor be-
langstellenden.P" Op zondag 10 juni werd in Zaal Spoorenberg de Afde-
ling Eindhoven en omstreken van de Nederlandsche Vereeniging tot M-
schaffing van Alkoholhoudende Dranken opgericht. Van Rooijmans was
bekend dat hij geen sterke drank gebruikte en ook Jansen bad zich re-
gelmatig geuit over bet drankrnisbruik. Verondersteld kan worden, dat zij
de initiatiefnemers waren. Zij gaven echter geen leiding aan de nieuwe
vereniging. Het dagelijks bestuur bestond uit een zekere S. Caneel, E.J.
van den Berg en Joh. Verhoeven.V'' AlIe drie waren lid van de SDAP174

d. Vakvereniging in Eindhoven

In januari 1906 maakte Spiekman gewag van bet bestaan van diverse
"onafhankelijke vakvereenigingen", Van de Houtbewerkersvereeniging De
Eendracht, opgericht in 1898, was na een tijd niets meer vernomen. In
1904 was bij de opheffing van Werkliedenvereeniging De Eendracht er-

169) Het Volk , 16 juni 1906, Eerste blad, pagina 1, 'Zouden wij het Zuiden nooit winnen?'.
170) Het is mogelijk dat Eduard Redele inmiddel niet langer voorzitter van de SOAP-afdeling
was, maar Hendrik Rooijmans. Het archief van de Eindhovense SOAP-afdeling kent vele lacunes,
zodat dit niet te achterhalen vall.
171) Zie hoofdstuk N, par. 10.
172) De Eendracht, 9 juni 1906.
173) De Eendrachi, augustus 1906, 'Ingezonden'.
m) n G, Archief SOAP,AfdelingEindhoven, inv.nr. 1016, Ledenlijst SOAP1904-1919.
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kend dat het stichten van onafhankelijke vakverenigingen feitelijk mislukt
was! Toch bestond er in het geheim nog een afdeling van de socialistische
sigarenmakersbond NISTB en een afdeling van de socialistische bond van
spoorwegarbeiders NVST. Waarom werd hierover gezwegen? Was het nog
steeds te gevaarlijk te melden dat er socialistische vakverenigingen be-
stonden in Eindhoven?

In december 1905 probeerde men opnieuw een neutrale bond van hout-
bewerkers op te richten. In De Eendracht van 9 december verscheen een
oproep daartoe: "Correspondentie: Houtbewerkers die een onafbankelijke
organisatie willen oprichten, kunnen zich tot De Eendracht wenden. ,,175

Blijkbaar had dit initiatief succes, ondanks het feit dat de Peel- en Kem-
penbode hiertegen fulmineerde en een patroons bond een motie hiertegen
aannam. Circa vijftig mensen sloten zich aan.176 Voorzitter was 1. van
Cornpel.l " Verder werd enkele maanden lang weinig meer vernomen van
de bond.

Op zondag 17 juni vond een vergadering plaats in het gebouw van de
R.K Volksbond. Uitgenodigd waren de arbeiders van de sigarenkistenfa-
briek, de firma J. Bruning. Rooijmans was door diverse arbeiders ge-
vraagd ook aanwezig te zijn. Toen de voorzitter van de katholieke pro-
pagandaclub, H. Hermans, degenen die niet werkten op genoemde fabriek
verzocht om te vertrekken, besloten Hendrik Rooijmans en een andere
socialist te blijven zitten. 1. van Compel, voorzitter van de neutrale hout-
bewerkersbond, vroeg of leden van Helpt Elkander ook lid mochten wor-
den van de nieuw op te richten katholieke bond van houtbewerkers. Dat
zou bekeken worden. Hermans erkende dat een dergelijk verbod op den
duur waarschijnlijk niet te handhaven zou zijn.

Toen Rooijmans het woord kreeg en de hoop uitsprak dat de op te
richten katholieke houtbewerkersbond de neutrale bond niet tegen zou
werken, nam kapelaan W Kluijtmans, de direkteur en geestelijk adviseur
van de R.K Volksbond, het woord. Hij las een stuk voor uit De Tijd over
Hendrik Rooijmans, getiteld: 'Een ongelukkig slachtoffer van de Volks-
tribuun', waaruit bleek dat Rooijmans al jarenlang sympathie koesterde
voor het socialisme.

175) De Eendracht, 9 december 1905, 'Correspondentie'.
176) De Eendracht, 13 januari 1906, 'Porties didactische polemiek, dl. III'. Hierin onder andere
een 'poetische beschrijving' van de toestanden in een houtverwerkingsbedrijf aan de Tongelresche
weg. Bedoeld is de firma 1. Bruning te Stratum, waar vroeger Hendrik Rooijmans ook gewerkt
had. Zie ook: Peel- en Kempenbode, 20 december 1905.
177) De Eendracht, 14 juli 1906, 'Vergadering in de R.K Volksbond' (door H. Rooijmans).
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Op instigatie van de kapelaan kreeg Rooijmans van de voorzitter van
de vergadering geen gelegenheid tot een weerwoord op datgene wat de
kapelaan had voorgelezen. Van Compel protesteerde tegen deze manier
van doen en oogstte daarmee - volgens het verslag in De Eendracht -
veel applaus.178

De vergadering had nog twee gevolgen. Allereerst werd nu de vraag
binnen de R.K Volksbond besproken of ledell van Helpt Elkander lid
konden worden van een katholiek gilde en van de R.K Volksbond. Daar-
over kwam snel duidelijkheid. Het bestuur van de R.K Volksbond ver-
gaderde hierover en besloot dat degenen die lid waren van Helpt Elkander
niet ook lid konden zijn van de R.K Volksbond of van een van de aan-
gesloten katholieke gilden.

Op 29 juni had er een nieuwe vergadering plaats over een op te richten
katholieke houtbewerkersvereniging. Zegge en schrijve vijf personen wa-
ren daar toen bij aanwezig en van die aanwezigen wilde niemand een
katholieke houtbewerkersvereniging oprichten.l"" Blijkbaar had Hendrik
Rooijmans een goede naam onder de houtbewerkers bij zijn vroegere be-
drijf en waren veel van de arbeiders aldaar aangesloten bij de cooperatie
Helpt Elkander, zodat de R.K Volksbond hier vooralsnog geen poot aan
de grond kreeg.

Het ging de R.K Volksbond nog steeds te ver om, voor de oprichting
van een katholieke bond van houtbewerkers, het gehanteerde principe,
dat iernand die lid was van Helpt Elkander niet ook lid kon zijn van een
katholieke organisatie, los te laten. Toch zag men wei in, deze uitsluiting
niet tot in het oneindige vol te kunnen houden. Opmerkelijk is dat H.
Hermans de indruk wekte wei iets te voelen voor een dubbellidmaatschap.
Blokkeerde de geestelijk adviseur, kapelaan W Kluijtmans, die mogelijk-
heid?

In diezelfde maand juni had Hendrik Spiekman onder andere geschre-
ven over de situatie van de socialistische vakverenigingen in Eindhoven:

"... twee ferme vakvereenigingen: een afdeeling van den Sigaren-
makersbond met 150 leden, en een houtbewerkersvereeniging met
74 leden, die thans aansluiting bij het Vakverbond tracht te krijgen.
Deze laatste heeft op een der fabrieken, waar schandelijk hooge boe-
ten werden geheven, reeds een overwinning behaald, door daarin
een zeer belangrijke verbetering te brengen. ,,180

178) Idem.
179) Ibidem.
180) Het Volk., 16 juni 1906, 'Zouden wij het Zuiden nooit winnen?' (door Hendrik Bpiekman).
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Hij merkte nog op dat katholieke sigarenmakers samenwerken met de
socialistische bond "als er tegen een fabrikant moet worden opgetreden".

Opvallend genoeg werd van de bond van spoorwegpersoneel, de NVST,
geen gewag meer gemaakt. Was die inderdaad ter ziele of diende het
bestaan daarvan nog steeds geheim te worden gehouden?

In 1906 was het socialistische Nederlandsch Verbond van Vakveree-
nigingen, NVY, opgericht en op 28 augustus van hetzelfde jaar de 'Eind-
hovensche Bestuurdersbond', de EBB. Deze laatste was de plaatselijke
overkoepelende socialistische organisatie. Ieder lid van een socialistische
vakvereniging of van aanverwante organisaties, zoals cooperatie Helpt EI-
kander, was automatisch lid van deze EBB. Gemeld werd dat er vijf
verenigingen bij waren aangesloten met in totaal circa 630 leden.l'"

Welke die verenigingen waren, schreef men niet. Toch is dat weI te
achterhalen. Blijkens eerder genoemd stuk van Spiekman in Het Polk wa-
ren dat: de sigarenmakersbond NISTB met 150 leden, de houtbewerkers-
bond met 74 leden, cooperatie Helpt Elkander met circa 300 leden, en
de afdeling Eindhoven van de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing
van Alkoholhoudende Dranken. Welke was die vijfde vereniging? Was dat
toch de spoorwegbond NVST?

De Eindhovense socialisten toonden zich zeer aktief. Naar aanleiding
van een ingezonden stuk van een typograaf in de Eindhovensche Courant
werden de drukkers en zetters van de Meierijsche Courant en Peel- en
Kempenbode opgeroepen een neutrale typografenbond op te richten. Die
aansporing verscheen in De Eendracht. Belangstellenden moesten zich in
verbinding stellen met Jansen, de voorzitter van de EBB, of met Rooij-
mans, de secretaris. Verzekerd werd dat zij konden rekenen op de "groot-
ste discretie" .182

§ 12. De Eindhovense SDAP-afdeling en de landelijke diskussie

a. Troelstra versus Van del' Goes

Binnen de landelijke SDAP heersten er in die jaren grote tegenstellingen
tussen de marxistische theoretici als Gorter, Van del' Goes, Pannekoek,
Henriette Roland Holst en Tak enerzijds en de reformisten als Van Kol,
Schaper, Spiekman, Troelstra en Vliegen anderzijds.P''

181) De Eendracht, 8 september 1906, 'De Bestuurdersbond'.
182) De Eendracht, 13 oktober 1906, 'Broodnijd?',
18.3) Zie voor deze tegenstellingen onder andere: De Jong Edz.,J. Saks, 69-93.
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Uit de diskussie tussen Hedele en Pannekoek en uit het konflikt tussen
Hedele (en Schaper) met Tak was al gebleken dat men in Eindhoven aan
de kant van de reformisten stond. Dat bleek ook uit de figuren die naar
Eindhoven waren uitgenodigd. Hoewel ook Henriette Roland Holst hier
had gesproken, ging de voorkeur van de Eindhovense sociaJisten duidelijk
uit naar de mannen van de praktische politiek.

Op het landelijk SDAP-congres van 3 tot en met 5 april 1904 in Dor-
drecht, waren Hedele en Schaper door P.L. Tak, de hoofdredakteur van
Het Volk, gekapitteld over hun houding tegenover de godsdienstige spot-
prenten in De Notenkraker, Niettemin leden Tak en zijn geestverwanten
op dit punt een nederlaag op het congres, daar een Amsterdamse motie
werd aangenomen, die "de z.g. moppen tegen den godsdienst" afkeurde
en de betrokken redakteur verzocht "niet meer op den gewraakten weg
voort te gaan,,184

In artikelen van de Eindhovense Eendracht klonk af en toe iets door
van een stellingname in de landelijke diskussie. Het nummer van augustus
1905 wijdde een heel artikel aan de tegenstellingen.P'' Hierin stonden de
d:iskussies tussen de mannen van de praktijk en die van de theorie be-
schreven. De Eendracht wilde geen partij k:iezen in die strijd. Toch werd
voorzichtig stelling genomen, zoals blijkt uit de opmerking: "Troelstra
heeft eenige zeeT lezenswaardige artikelen gegeven tegen de mannen van
de theorie"

b. De SDAP-congressen van 1906 en 1907

Het twaalfde congres van de SDAP, dat in 1906 111 Utrecht gehouden
werd, behandelde expliciet de tegenstelling tussen Troelstra en de mar-
xistische groep rond het blad De Nieuwe Tijd. Naar aanleiding van arti-
kelen in de burgerlijke pel'S schreef Eduard Redele een artikel in De Een-
dracht over het genoemde congres.186Hij merkte op dat bedoeide kranten
er niet veel van begrepen. Er was sprake geweest van een debat tussen
de SDAP als revolutionaire partij en de richting die er een wetenschap-
pelijke theorie op nahield. Troelstra en zijn geestverwanten hadden terecht
"de overhand" behaaJd. Hij merkte echter weI op dat beide richtingen
e1kaar en de SDAP zelf nodig hadden. In het volgende nummer van De

184) IISG, Archief SOAP, Congressen, Ingekomen stukken en kopieen van uitgaande stukken
betreffende congressen, inv.nr. 249, 10e congres, 3/5 april 1904 te Oordrecht, Verslag, 15.
183) De Eendracht, 12 augustus 1905, 'Troelstra vs. V.d. Goes e.a, '.
186) De Eendracht, 12 mei 1906, 'De kwestie Troelstra - Nieuwe Tijd redactie op het Congres der
SOAP' (door E.R).
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Eendracht schreef hij er nogmaals over.187De meerderheid onder leiding
van Troelstra diende geen vonnis te veUen over de minderheid. Beide
groepen moesten geduld worden; ze waren volgens hem gelijk in het
"doorvoelen en toepassen van onze leer".

Mogelijk heeft Eduard Redele eind 1906 op een vergadering van het
SDAP-distrikt Amsterdam IX een motie ingediend over de verhouding tus-
sen Kerk en Staat.IS8 Daarover is echter niets naders bekend.

Enkele maanden later was hij er niet meer bij op het dertiende SDAP-
congres te Haarlem, dat gehouden werd van 31 maart tot 2 april 1907.
Daar werd de eenheid tussen de revisionisten en de marxisten binnen de
landelijke SDAP hersteld. Zo luidde toen althans de boodschap van De
EendrachtP" In bedoeld artikel werd verder aileen nog een aantal "leu-
gens" over dit congres uit de klerikale pers besproken.

In 1908 zou de verhouding tussen godsdienst en socialisme een be-
langrijk punt worden op het landeIijke SDAP-congres en in 1909 kwam
het uiteindelijk tot een scheuring tussen de reforrnisten en de marxisten.

Ondertussen was er in Eindhoven na het ontstaan van de SDAP-afdeling
veel gebew·d. De Eendracht veranderde van signatuur, het NW manifes-
teerde zich en aandacht VOOI" het vakbondswerk nam toe. De grootste
organisatie van de Eindhovense socialisten echter was en bleef de coope-
ratie Helpt Elkander.

187) De Eendracht, 9 juni 1906, 'Oat de meerderheid wake' (door E.R.).
188) Volgcns de oude inventaris van het SOAP-archief van mevrouw A. van Schelterna-Kleefstra
zou er onder inv.nr. Seh. 0.1.0.2., 149 (huidig inv.nr. 133-13-+), een vijftal brieven uit januari
1907 zijn, "over de motie van pg. Redele op de partijvergadering van Afd. Amsterdam IX,
betreffende de verhouding Kerk-Staat". Deze zijn onvindbaar. Wei zijn er in dit dossier enkele
brieven van eeu zekere A. Resink uit Amsterdam over de verhouding Kerk-Staat.
189) De Eendracht, 13 april 1907, 'Het dertiende Congres der SOAP'.
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HOOFDSTUK VI

DE VERBRUIKSCOOPERATIE 'HELPT ELKANDER', 1902-1912

§ 1. De voorgeschiedenis

a. Ideeen over cooperatie

Werkliedenvereniging De Eendracht probeerde betere leefomstandighe-
den voor de arbeiders te bereiken. Het blad De Eendracht trachtte de
ideeen van het Eindhovense christen-socialisme ingang te doen vinden en
de SDAP-afdeting wilde gelijkgezinden verenigen en politieke macht uit-
oefenen. De socialistische vakverenigingen, waarvan er dus ook al enkele
in Eindhoven bestonden, trachtten de arbeidsvoorwaarden voor de arbei-
ders te verbeteren.

In 1902 was een cooperatie opgericht met de bedoeling door goedkoop
steenkool, brood en andere levensmiddelen te verschaffen, daadwerkelijk
iets te verbeteren aan het bestaan van de arbeidende bevolking. Dat ge-
beurde rond 1900 overigens in diverse plaatsen in Nederland. Er beston-
den toen veel plannen voor cooperaties. De grootste en bekendste groep
zou die van de land- en tuinbouwcooperaties worden. Er kwamen echter
ook arbeidersproduktiecooperaties en verbruikscooperaties.

Binnen de SDAP kwam een Commissie voor de Verhruikscooperatie tot
stand' en in 1909 waren er al 31 arbeiderscooperaties in Nederland,
waarvan 24 aangesloten bij de Bond van Nederlandsche Arbeiderscoope-
raties.i

De Eindhovense cooperatieplannen kwamen niet uit de lucht vallen. De
vroegere sigarenmakersvereniging De Tabaksplant streefde er omstreeks
1888 ook al naar door middel van cooperatie voor haar leden goedkoper
brandstoffen en levensmiddelen te verkrijgen. Gedurende enkele jaren tie-
pen die gezamenlijke inkoop en de winkel goed. De Tabaksplant telde op
een gegeven moment zelfs vijfhonderd leden maar was uiteindelijk toch
verdwenen.i' De in 1897 opgerichte werkliedenvereniging De Eendracht
was geinspireerd door deze vroege arbeidersvereniging met haar coope-
ratie, zoals bleek uit Rooijmans' brochure De opkomende arbeidersbewee-

I) TISC, Archief SDAP, Commissies, inv.nr. 319, Commissie voor de Verbruikscooperaue, 1900-
1909.
2) 1. Westerhof, 'Trots Tegenwerking', in Helpt Elkander. Feestuitgaoe ter gelegenheid van het
10jarig bestaan der cooperatie, 1903-1913, 14-15.
3) Zie hoofdstuk I, par. 4.

236



ging te Eindhoven. Daarin werd ook geschreven over de vanuit De 'Ia-
baksplant voortgekomen afdeling van de Nederlandsche Intemationale Si-
garenmakers- en Tabaksbewerkersbond die de ondervonden tegenstand
echter ook niet overleefd zou hebben."

Over de eerste cooperatie-aktiviteiten van De Eendracht schreef Rooij-
mans in maart 1900:5 "De Eendracht werkt cooperatief in 't aankoopen
van levensmiddelen, brandstoffen en k1eedingstukken voor gezamenlijke
rekening", maar in hetzelfde boekje had hij ook erkend dat het eigenlijk
nog niet verder dan tot het cooperatief inkopen van steenkolen voor haar
leden was gekomen. In genoemd werkje had hij uit de docken gedaan
hoe hij zich de cooperatie voorstelde. Rooijmans ging er daarbij van uit
dat De Eendracht eens vijfhonderd leden zou hebben, die elke week tien
cent contributie betaalden. Na twee jaar zou het gezamenlijke kapitaal
5200 gulden bedragen, waarmee een winkel kon worden gesticht. Een
eigen bakkerij zou kunnen worden begonnen en eventueel ook een eigen
slagerij.

Rooijmans vOQl'zagnogal wat tegenwerking van de middenstand, die
overigens - overeenkomstig zijn marxistische opvatting - langzamerhand
zou verdwijnen. De achterliggende gedachte bij diens cooperatieplannen
was: "dat wij alles moeten ter hand nemen wat ons maar eenigszins den
strijd om het bestaan vergemakkelijkt".

b. Wihaut, Baart en Bergmeijer in Eindhoven

Pas in 1901 kwam het tot daadwerkelijke initiatieven voor een op te
richten cooperatie in Eindhoven. Op 2 februari van dat jaar kwam F.M.
Wiliaut, toen een vooraanstaand socialist uit Amsterdam en auteur van
een brochure over arbeiderscooperaties, voor De Eendracht spreken over
dat onderwerp." Hij verduidelijkte een en ander door middel van licht-
beelden(!) 7 en spoorde zijn gehoor aan tot de oprichting van een coope-
ratieve bakkerij. Weliswaar besloot men toen officieel tot oprichting maar
verder gebeurde er weinig. In De Eendracht werd uitvoerig uit de doeken
gedaan wat een cooperatie was en in het blad was een oproep verschenen
tot leden en niet-leden van De Eendracht om mee te werken.f De arbei-

;) Rooijmans, a.ui., 4.
5) Rooijrnans, a.ui., 5-8.
6) De Eendrachc, 8 februari 1902, 'Cooperatieve Bakkerij'.
7) H. Rooijmans, 'De wording en groei onzer Cooperatie', in Helpt Elkander. Feestuitgave ter
gelegenheid van het 10-jarig bestaari der Coiiperatie, 1903-1913, 19.
8) De Eendrccht, 9 maart 1901 , 'Arbeiderscooperatie", en 8 februari 1902, 'Cooperatieve Bakkerij'.
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ders zouden er, volgens een later bericht hierover in De Eendracht, toen
nog niet rijp voor zijn geweest.

Ruim tien maanden later, op zondag 15 december 1901, trad de so-
cialist Servaas Baart op in Eindhoven. Hij was zelf mede-oprichter van
een cooperatieve broodbakkerij en verbruiksvereniging in Maastricht en
op dat ogenblik administrateur van de cooperatie." Een week later besloot
een dertigtal arbeiders in Eindhoven (opnieuw) tot oprichting van een
cooperatieve bakkerij. Ditmaal werden spijkers met koppen geslagen. Men
formeerde een propagandacommissie en vervaardigde een folder over de
cooperatie, Er zou gezocht worden naar nieuwe [eden en men ging het
geld voor de benodigde investeringen verzamelen.

De initiatiefgroep bestond uit negen personen, onder wie Hendrik Rooij-
mans, voorzitter van werkliedenvereniging De Eendracht, J. van Compel,
voorzitter van de houtbewerkersbond, en 1. van Clabbeek, voorzitter van
de sigarenmakersbond. Het negental vertegenwoordigde elk van de Eind-
hovense gemeenten, behalve Strijp. Vier van hen kwamen uit Woensel.10

De propagandafolder maakte het doel en de voorgestelde werkwijze van
de cooperatie duidelijk. Men wilde werken naar het voorbeeld van de
arbeiderscocperaties in Den Haag en Couda. Er zouden ook statuten wor-
den gemaakt die iedere belangstellende toegezonden kreeg. Van socialisme
was in de folder nog geen sprake. Aile arb eiders "in den ruimsten zin des
woords" konden lid worden, ongeacht hun politieke of godsdienstige over-
tuiging. AIs entreegeld werd vijf gulden gevraagd,11 waarvoor men een
jaar lang elke week een dubbeltje moest sparen.F

Deze voortvarende aanpak was niet onopgemerkt gebleven. De Meie-
rijsch« Courant, die steeds de taktiek van doodzwijgen van De Eendracht
praktiseerde, liet deze even voor wat ze was en publiceerde een redak-
tioneel schrijven tegen de cooperatieplannen. Onder de kop 'Onvoordeelig
samenwerken' werd de lezer gewaarschuwd geen geloof te hechten aan
de bedoeling van de cooperatie, namelijk de arbeiders voordeel te bren-
gen. De krant betoogde dat de winsten van de socialistische cooperaties
naar de leiders van de beweging en naar de socialistische pers gingen:
"Men gaat [even als de kapitalisten." Die levenswijze werd dan betaald
door "de arme werkman". De krant onderbouwde zijn stelling met ver-

9) Idem, en Rooijmans, 'De wording en groei onzer Cooperatie', t.a.p., 19.
10) Ibidem.

1 J) De tekst van de folder is integraal opgenomen inDe Eendracht, 8 februari 1902, 'Cooperatieve
Bakkerij'.
12) Rooijrnans, 'De wording en groei onzer Cooperatie', t.a.p., 19. Dit was geheel overeenkomstig
de plannen die Rooijmans eerder in zijn brochure had uitgewerkt.
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wijzing naar bepaalde situaties die bij de socialistische cooperatie Vooruit
in Gent zouden bestaan.P

Op zondag 6 april 1902 sprak de socialistische onderwijzer Bergmeijer
uit Dordrecht voor De Eendracht. In zijn rede, 'De strijd onzer dagen',
stond hij uitvoerig stil bij de drie strijdmiddelen die het arbeidende volk
ten dienst.e stonden: vakvereniging, cooperatie en politieke partij.' i Tij-
dens dezelfde vergadering ging Hendrik Rooijmans in tegen de laster over
de op te richten cooperatie, die met name door Eindhovense bakkers
verbreid werd. Daarbij voegde hij een nieuw element toe aan de diskussie
over de op te richten organisatie. Hij stcldc voor om naast de winstuit-
kering aan de leden ook een ondersteuningsfonds uit een deel van de
winsten te vormen. Zieke leden zouden hierdoor gratis brood kunnen krij-
gen.15

c. De reaktie van de R.K Volksbond

Er bestond in Eindhoven veel scepsis over de plannen van de socialis-
ten:

'''Wat zouden die arbeiders, die domme ruwe slovers, die afgetobde
werkers, in staat zijn op eigen houtje, met een uit hun midden ge-
kozen leiding, zaken [te] doen!!', mompelden de tegenstanders. Een
rimpelende spotlach omkn.tlde hunne lippen bij het hooren van het
plan. Maar nauwelijks was de eerste steen voor de bakkerij gelegd,
of de R.K Hanze-kopstukken, staken hunne wijze koppen bij e1kaar
en bezwoeren elkander heilig die cooperatie 'den kop te zullen in-
drukken.v'"

Een reaktie van de Eindhovense middenstand zou inderdaad niet uithlij-
ven. Op 30 juni 1902 werd in het gebouw van de R.K Volksbond mid-
denstandsorganisatie De Hanze opgericht. De norbertijn dr. J. Nouwens!"
sprak op die oprichtingsvergadering afkeurende woorden over de op han-

13) Meierijsche Courant, 27 februari 1902, 'Onvoordeelig samenwerken'.
Ii) Vanaf het begin hebben deze drie middelen aile aandacht gehad binnen de SOAP. De
initiatiefnerners van de partij wilden dat deze "dric armen van de arbeidersbeweging" zouden
sarnengaan, waarbij aan de politieke partij een voortrekkersfunctie was toegedacht. Marten
Buschman e.a., Partij en Vakbeweging, 1894-1906, inja(Jfboek voor de geschiedenis van socialisme
en arbeidersbeioeging ill Nederland, 1980, 117.
15) De Eendracht, 12 april 1902, 'Openbare vergadering van De Eendracht.
16) 1. Jansen, ' a tien jaren', in Helpt Elkander. Feestuitgaoe ler gelegenheid van het 10-jarig
bestaan der coiiperaue, 1903-1913,6.
17) Zie betreffende Nouwens: H. van den Eerenbeemt, 'Nouwen en het ontstaan van de katholieke
rniddenstandsbeweging in Nederland', in: afscheidsbundel Voor Rogier, (Hilversum-Antwerpen)
196-1,241-262.
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den zijnde cooperatieve bakkerij van De Eendracht." Dat was volgens
hem een vorm van "ongeoorloofde cooperatie", die bestreden moest wor-
den.

Tegen deze zienswijze kwam De Eendracht kort daarop in het geweer.
De krant wees erop dat Amsterdamse katholieken ook verbruikscoopera-
ties had den opgericht. In Belgie gaven zelfs geestelijken leiding aan ka-
tholieke cooperaties en op Duitse Katholieke Arbeiderspartijdagen waren
resoluties voor verbruikscooperaties aangenomen! Ten onrechte beweerde
de genoemde Nouwens dus dat de cooperatie "ongeoorloofd" zou zijn. In
een ingezonden stuk in de De Eendracht werd tegen diens visie dan ook
geprotesteerd. De cooperatie was niet in strijd met de christelijke naas-
tenliefde en de vraag werd gesteld: "Moeten wij de belangen van onze
huisgezinnen verwaarloozen, om de bakkers te blijven steunen, die ons
jaren slecht en duur brood hebben geleverd?" De inzender, lid van het
initiatiefcomite, concludeerde: 'We gaan gewooll door. ,,19 Later stond
over De Hanze in De Eendracht geschreven dat het slechts een poging
van het katholieke gemeenteraadslid Boecx bet:rof om de "goedige win-
keliers" aan de conse:rvatief-katholieke richting te binden. Echte verbe-
tering voor winkeliers en een slagvaardig handelen waren daaraan on-
dergeschikt gemaakt. Bovendien waren niet-katholieke en niet voor de
R.K Volksbond voelende winkeliers uitgesloten.f"

Inmiddels begonnen ook de katholiek georganiseerde arbeiders zich te
roeren. Eerst trachtte men door inschrijving bij particuliere bakkers kor-
ting te verkrijgen maar de geestelijk adviseur van de R.K Volksbond wilde
komen tot een echte eigen katholieke verbruiksvereniging binnen die
bond. Aangezien dat in samenwerking met de opgerichte middenstands-
organisatie zou moeten gebeuren, kwam hier voorlopig Diets van terecht."

§ 2.De oprichting van Helpt Elkander

a. Oprichting en statuten

Werkliedenvereniging De Eendracht besloot op 21 juli 1902 voor drie-
honderd gulden aandelen te nemen in de cooperatieve bakkerij.22 Daar-

18) De Eendracht; 12 JLLli1902, 'De Hanze en de Coop. Bakkerij'.
19) De Eendrocht, 12 juli 1902, '!ngezonden stukken '.
20) De Eendracht; 9 augustus 1902, 'De Hanze',
21) Eindhooens Dagblad, 14 januari 1950, 'Uit de eerste jaren van sociale strijd', dl, II (interview
met J. Jansen).
22) De Eendracht; 9 augustus 1902, 'Bericht'.
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mee was een flinke stap gezet op de weg naar realise ring van de coope-
ratieve bakkerij, maar voor de nodige vijfduizend gulden kwam men nog
steeds erg veel te kort.

Op 14 september 1902 passeerde een notaris in Eersel - zonder dat
daarover in De Eendracht bericht werd - de statuten van "Cooperatieve
broodbakkerij en verbruiksvereeniging voor Eindhoven en aangrenzende
gemeenten 'Helpt Elkander' te Eindhoven". In Eindhoven en direkte om-
geving had men geen notaris bereid gevonden om de akte tegen een re-
delijk tarief te verlijden. Toen de socialisten bij enkele notarissen infor-
meerden hoeveel dit ZOLI gaan kosten, kregen ze tot hun schrik en
verbazing een bedrag van 100 a 125 gulden te horen: "\Vij zouden hier-
mede bijna ons geheele kapitaal weer moeten uitgeven.,,23 Het was niet
duidelijk of de Eindhovense notarissen de nieuwe cooperatie niet goed
gezind waren, dan weI of ze gewend waren "ietwat hoogere loonen te
verdienen". Zodoende was men na lang zoeken in het Kempische dorpje
Eersel terechtgekomen, bij een notaris Verhoeven." Het doen verlijden
van stichtingsakte en statuten van de cooperatie was een hele gebeurtenis.
Er zouden lange gesprekken met de notaris aan voorafgegaan zijn. Uit-
eindelijk maakte hij de oprichtingsakte voor vijftig gulden in orde25

Bij het passeren van de akte, op 14 september, was aileen Hendrik
Rooijmans persoonlijk aanwezig. De andere bestuursleden hadden hem
schriftelijke volmachten gegeven.26 Het eerste bestuur van cooperatie
Helpt Elkander bestond uit de volgende personen.f" Thomas Sanders,
voorzitter; Joh. van Compel, voorzitter van de houtbewerkers, secretaris;
Hendrik Rooijmans, de aanstaande bedrijfsleider van de nieuwe coope-
ratie, penningmeester.i" Cewone bestuursleden waren: Johannes van
Glabbeek, voorzitter van de sigarenmakersbond, en de niet nader bekende
Herman Prins, Theodorus Sanders en Fred Schmitz.

23) Rooijmans, 'De wording en groei onzer Cooperatie', l.a.p., 19-20.
2,) Gezarnenlijk interview mel mevrouw A.J. Waagen-Rooijrnans, ruevrouw L. de Jong en mel de
heer W. Hurkmans.
25) Rooijmans, 'De wording ell groei onzer Cooperatie', t.a.p.; 19-20.
26) Eindhooens Dagblad, 23 Iebruari 1962, 'Helpt Elkander streed rnoeilijke strijd maar verloor
uiteindelijk'. De bedoelde gesprekken hadden waarschijnlijk een of meerdere kcrcn voor het
uiteindelijk verlijden van de akte plaats.
27) Rooijmans, 'De wording en groei onzer Cooperatie', t.a.p., 20.
28) Thomas Sanders was geboren op 30 september 1865 in Eindhoven. Hij was katholiek en trad
bij Philips in dienst in 1898. Het jaar daarop wcrd hij opzichter ell in 1900 was hij meesterknecht,
In 1911 zou hij "Iabrieksopzichter" worden. Hij bleef tot zijn pensioen in dienst bij Philip. Johannes
van Compel was geboren in 1875 te Zcelst, gemeente Veldhoven. Hij was "kistenmaker" en
"verlofhouder". Hij werd arbeider bij de codperatie. In 1908 zou hij bij Philips gaan werken als
afdelingsbaas. Otten, a.ui., bijlage 22, 1.
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De statuten van de nieuwe vereniging verschenen op 14 oktober 1902
in de Staatscouranti" Het eerste artikel omvatte de naam en de vesti-
gingsplaats van de cooperatie. Het tweede artikel vermeldde het doel van
de vereniging: "Aan hare leden brood en zoo mogelijk andere levensbe-
noodigdheden van goede kwaliteit te verschaffen en aan zieke leden gratis
brood te verstrekken".

Een bakkerij en "zoo mogelijk eene winkelnering in verschillende le-
vensbenoodigdheden" zouden volgens artikel drie worden opgericht. Het
vierde artikel bepaalde dat de produkten tegen contante betaling zouden
worden verkocht tegen door het bestuur vastgestelde prijzen.

Het zesde artikel omschreef de vorm van kapitaalverschaffing. Door
middel van inleggelden van de leden en door middel van een geldlening
van ten hoogste 5000 gulden wilde men het nodige geld voor de inves-
teringen bijeenkrijgen. Hierop zou een jaarlijkse rente van ten hoogste 4,5
procent worden betaald, terwijl de jaarlijkse aflossing ten minste 15 pro-
cent van de zuivere winst zou bedragen.

Het negende artikel van de statu ten omschreef wie lid konden worden:
"een ieder, die tot de arbeiders of daarmede gelijkstaande klasse behoort
en volgens het burgerlijk recht bevoegd is tot het aangaan van verbinte-
nissen". Officieel kon iemand als Eduard Hedele dus geen lid worden
omdat hij niet tot de arbeidende klasse hoorde.

Ook getrouwde vrouwen konden geen lid worden, want zij waren vol-
gens het burgerlijk recht handelingsonbekwaam. Overigens regelde het
tiende artikel het lidmaatschap van weduwen: "Bij overlijden van den
man (lid der vereeniging) kan de weduwe in zijne plaats lid blijven. Op
haar naam wordt alsdan het aandeel haars mans overgeschreven. Zij is
echter verplicht binnen eene maand na zijn overlijden kennis te geven
van haar verlangen om lid te blijven."

Een ongehuwde vrouw verloor haar eventuele lidmaatschap door haar
huwelijk met een man die lid van de vereniging was, volgens artikel der-
ben. Men ging er blijkbaar van uit dat een aangesloten vrouw niet trouw-
de met een man die geen lid wilde zijn.

Om te voorkomen dat de vereniging in financiele problem en kon komen
doordat plotseling een heel grote groep leden het lidmaatschap opzegde
en het inleggeld terugeiste, bepaalde artikel veertien dat opzegging niet
aUeen schriftelijk gebeurde, maar tevens dat in elk kwartaal slechts aan
maximaal 4 procent van het totale ledental ontslag kon worden verleend.

29) Nederlandsche Staatscouraru. BijvoegseL tot de Nederlandsche Staatscourant van dinsdag 14
oktober 1902, nr. 240, (Bijvoegsel) nr. 1119, 247-248.
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Artikel negentien ging over de inleggelden. Elk lid moest 5 gulden in-
leggeld verwerven. Een storting van een dubbeltje elke week, of Vall vijftig
cent elke maand, was ook mogelijk.

Er werd ook een reservekas gevormd. Artikel twintig bepaalde dat elk
jaar een vierde deel van de zuivere winst moest worden afgezonderd tot-
dat een omvang van 5000 gulden was bereikt. Van de zuivere winst kon
elk jaar een deel voor de arbeidersbeweging bestemd worden.

Artikel 35 bepaalde dat het boekjaar steeds op 1 oktober begon. En in
het 37e artikel werd de verdeling van de zuivere winst geregeld. Het
bedrag dat overbleef na betaling van onkosten, lasten en afschrijvingen
en na de storting in het reservefonds, zou als voigt worden verdeeld: 10
procent der zuivere winst werd gestort in een kas die bestemd was om
aan zieke leden gratis brood te verschaffen. Het resterende gedeelte van
de zuivere winst werd ter beschikking van de algemene vergadering ge-
steld. De led en beslisten dan hoe deze verder verdeeld zou worden: als
winstuitkering aan de individuele leden, overeenkomstig ieders gebruik
gedurende het afgelopen boekjaar; ofwei op een andere manier.

Individuele leden zouden aansprakelijk zijn voor de resultaten. Bij li-
quidatie zou ieder lid voor maximaal 5 gulden aansprakelijk zijn, volgens
artikel 38.

Er waren ten minste vier jaarlijkse ledenvergaderingen: in november,
februari, mei en augustus, zo regelde artikel veertig. Een eventuele sta-
tutenwijziging zou alleen besproken kunnen worden als 20 procent van
de leden, met een minimum van vijftig, een daartoe strekkend verzoek
zou doen, volgens het laatste artikel, nummer 45.

b. Fondswerving en reakties

Het vlotte niet erg om de benodigde 5000 gulden bijeen te krijgen. Men
verzond circulaires naar verenigingen en particulieren "waarvan wij kon-
den verwachten dat zij sympathiseerden met onze beweeging"Yo Enkele
dagen voor de publikatie van de statuten in de Staatscourant had Hendrik
Rooijmans een noodkreet geslaakt in De Eendracht. Hij stelde daarin:

"Ons is gebleeken, dat er heeren zijn die ons wei willen steunen,
maar wenschen, dat hun naam strikt geheim blijft. Mochten er zulke
heeren meer zijn, men bericht dat ons, en men kan op onze geheim-
houding rekenen. ,,31

30) Rooijrnans, 'De wording en groei onzer Cooperatie", t.a.p., 20.
31) De Eendracht, 11 oktober 1902, 'Cooperatienieuws'.
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Niet duidelijk is in hoeverre deze oproep succes had. In november was
tweeduizend gulden binnen terwijl er vierduizend - oorspronkelijk eigen-
lijk zelfs vijfduizend - nodig was. Nog een circulaire werd rondgestuurd
met opnieuw een oproep om bij te dragen.32

In december werd er al geschreven over de broodprijs die men te zijner
tijd zou rekenen. Men wilde het te bakken brood niet onder de normale
prijs gaan verkopen, tenzij de bakkers daartoe zouden dwingen. AI het
nodige geld was echter nog altijd niet binnen. In een ingezonden stuk in
De Eendracht, 'Waarom men ons niet steunt', stond hoe dat mogelijk
kwam. Het zat hem in artike! twintig van de statuten. Daarin was bepaald
dat, wanneer er een reserve van 5000 gulden was, voortaan een dee! van
de winst aan de arbeidersbeweging zou worden uitgekeerd. Diverse werk-
gevers zagen daarin een bezwaar om mee te doen. Die gelden zouden op
den duur namelijk gebruikt kunnen worden om een werkstaking te steu-
nen of te bevorderen dat eigen kandidaten naar de gemeenteraad of Twee-
de Kamer konden gaan.33

De moeilijkheden leken nog groter te worden. Op 13 december 1902
verscheen in de Meierijsche Courant het verslag van een vergadering van
De Hanze, van 10 december. De secretaris van die vereniging had daar
gezegd dat de cooperatie de kop ingedrukt zou (moeten) worden.i'" Naar
aanleiding hiervan verscheen echter in Eindhoven Vooruit een positieve
reaktie.i'" Na publikatie van een dee! van de statu ten volgde de conclusie
"dat eene vereeniging, die er naar streeft, op zoo goedkoop mogelijke
wijze den werkman te voorzien van de eerste levensbehoeften eerder steun
verdient dan tegenwerking". Het betekende volgens het blad een grote
stap in de goede richting en men verwachtte dat een gevoelige klap werd
uitgedee!d aan "de schandelijke gedwongen winkelnering, die helaas nog
te veel voorkomt". Uitvoerig werd "het kleinzielig eigenbelang" van De
Hanze gehekeld.

Gezien de voorgeschiedenis van Eindhoven Vooruit was het vervolg van
het artikel wat merkwaardig. Het blad stelde immers: "\Vij zijn altijd van
gevoelen geweest, dat men 't socialisme moet trachten te voorkomen en
als een middel daartoe mag zeker genoemd worden het bevorderen van
cooperatie onder de werklieden. ,,36 Mogelijk was dit echter een indirekte
manier om de cooperatie ook bij de katholieke werknemers geaccepteerd

32) De Eendracht; 8 november 1902, 'Cooperatie Nieuws'.
33) De Eendracht, 13 december 1902, 'Coiiperatie Nieuws' en 'Ingezonden stukken'.
34) Meierijsche Courant, 13 december 1902, 'De Hanze'.
35) Eindhoven Vooruit, december 1902, 'Cooperatie en Hanze'.
36) Eindhoven Vooruu, januari 1903, Verschillende belangen'.
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te krijgen. 111 ieder geval verklaarde men in de richting van De Hanze
niets te kunnen doen tegen cooperatie, noch tegen concurrentie. Uit een
ovel'genomen stuk uit de Maastrichtse Courant bleek dat aldaar ook de
R.K Volksbond zich met een cooperatieve bakkerij bezighield. De redaktie
verwachtte dat de Volksbond in Eindhoven dit voorbeeld ook wei zou
gaan volgen.

In een ingezonden stuk in hetzelfde nummer van Eindhoven Vooruit
werd door een anonieme inzender De Hanze ernstig gekritiseerd.i" De
schrijver yond dat deze organisatie er verderfelijke principes op nahield.
Zo zou voorgesteld zijn de lonen van de. arhcidcrs voortaan op vrijdag in
plaats van op zaterdag uit te betalen: "Vrijdagavond toch zijn de winkels
der Israelieten gesloten; de geIden, dien avond besteed, komen dus voor-
taan in de zakken del' R.e. winkeliers." De inzender kwam tot de con-
clusie "dat de Hanze een onding is en reeds veel te lang heeft bestaan"as

Terloops meldde de briefschrijver nog dat de Meierijsche Courant een
"prachtigen draai" in haar konflikt met De Hanze had gemaakt. Genoem-
de krant had uitvoerig melding gemaakt van de bedoeling van De Hanze
om de cooperatie te doen mislukken. Vervolgens had deze ook veel aan-
dacht besteed aan de komende vergadering van bakkers en meelhande-
laars, waar maatregelen tegen de cooperatie zouden worden besproken.
Toen echter op die vergadering bleek dat er niets tegen de cooperatie kon
worden gedaan, werd er van die vergadering geen verslag meer opgeno-
men in de Meierijsche Courant! 39

Uiteraard wijdde De Eendracht zelf diverse positieve artikelen aan de
nieuwe arbeiderscooperatie.

c. Hulp van ondernemers

De inzameling van de benodigde gelden vorderde gestaag, maar in ja-
nuari 1903 was nog altijd 1300 gulden aan aandelen niet geplaatst.t"
Om het laatste deel van het benodigde kapitaal bijeen te krijgen, werd
waarschijnlijk de vereniging Eindhoven Vooruit benaderd, evenals een
aantal individuele leden van die organisatie. Het ligt daarbij voor de hand
te denken aan de zeepfabrikanten Eduard en Louis Hedele, wier firma
dat jaar voor het eerst na de verbouwing weer winst maakte. Mogelijk

37) Eindhoven Vooruit; januari 1903, 'Ingezonden stukken'.
38) Waarschijnlijk betrof het Eduard Redele, die zieh bij de opriehting van Eindhoven Vooruit ook
al verzet had legen het uitsluiten van joodse leden.
39) De Eendracht, 10 januari 1903, 'De Hanze en de arbeiderscoiiperatie' .
..0) De Eendracht, 10 januari 1903, 'Cooperatienieuws'.
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deed ook de Woenselse sigarenfabrikant L. Verberkt mee, evenals de Eind-
hovense kledingfabrikant Andre Herzberger. Beiden zouden later tot de
eerste leden van de Eindhovense SDAP behoren." Verder kwamen na-
tuurlijk de gebroeders Gerard en Anton Philips in aanmerking.

De gebroeders Philips toonden zieh inderdaad bereid een fors bedrag
ter besehikking te stellen.V Dat is niet zo vreemd. Beiden waren verwant
aan Eduard Redele, die een enthousiast voorstander was van De Een-
dracht en van de cooperatie. Beiden kenden ook Hendrik Rooijmans per-
soonlijk erg goed uit het bestuur van Eindhoven Vooruit. Zoals eerder
gemeld zat Rooijmans samen met Anton Philips in de Ziekenfondseom-
missie van die club. Samen met de eehtgenote van Gerard Philips zat
Rooijmans bovendien in het bestuur van de woningbouwvereniging van
Eindhoven Vooruit.

Blijkbaar hebben Hendrik Rooijmans en enkele andere bestuursleden
een aantal kapitaalkraehtige ondernemers persoon1ijk bezoeht. Een eru-
eiale rol daarbij speelde Eduard Redele, zoals Rooijmans later erkende:

"Met veel moeite, vooral na het bezoeken van versehillende personen,
waarin wij zeer trouw werden geholpen door den heel' Eduard Hedele
(...) gelukte het ons een bedrag van f 4560,- bijeen te brengen. ,,43

§ 3. Ontwikkeling van de cooperatieue bakkerij

a. Het begin van de bakkerij en de tegenwerking

In De Eendracht van november 1902 was bekendgemaakt dat al een
stuk grond van 850 vierkante meter was gekocht, grenzend "aan den
Binnenpad" en aan de nieuwe weg "naar den dijk te Woensel", hoewel
de financien op dat ogenblik nog steeds niet rond waren.f"

Op 27 november diende men de bouwaanvraag voor de op te riehten
cooperatieve hakkerij bij de gemeente Woensel in. De toestemming zou
op 10 januari 1903 verleend worden.l'' Met de bouw was inmiddels blijk-
baar al begonnen en in januari 1903 was de bakkerij klaar. Alleen met

~1) L. Verberkt hoorde tot de eerste twintig leden van november 1904. A Herzberger was begin
1905 lid geworden. Zie: nsc, Archief SOAP, Mdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, Ledenlijsten.
42) Eindhooens Dagblad, 14 januari 1950, 'Uit de eerste jaren van sociale strijd', dl. II, en 23
februari 1962, 'Helpt Elkander streed moeilijke strijd maar verloor uiteindelijk' .
•3) Rooijmans, 'De wording en groei onzer Cooperatie', t.a.p., 20.
'Ii) De Eendracht, 8 november 1903, 'Cooperatie Nieuws'.
45) SARE, CAE, Archief van de voormalige gemeente Woensel, Aanvragen Hinderwetvergwming,
inv.nr. 1621-2. Het gebouw zou gerealiseerd worden op het perceel Fellenoord F 3833. Bewaard
zijn de bouwaanvraag, de bouwtekeningen en de bouwvergunning.
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de instal1atie van de oven was men toen nog bezig." Eind januari 1903
kwam Hendrik Rooijmans als bedrijfsleider officieel in dienst van de co-
operatie. Hij moest zorgen dat alles voorradig was, zodra met het bakken
kon worden begonnenY

Op 2 februari 1903 werd de Cooperatieve Bakkerij Helpt Elkander of-
ficieel geopend. Ter gelegenheid daarvan organiseerde men een grote
openbare vergadering in Cafe Habraken, hetzelfde cafe waar de sigaren-
makers tien jaar eerder hun NISTB-afdeling had den opgericht. Als gevolg
van een succesvolle poging tot zaalafdrijving kon de viering echter niet
geschieden in de grote zaal, maar moest men genoegen nemen met twee
kleinere zalen. Deze waren helemaal vol en een deel van het publiek
moest zelfs blijven staan.

Eduard Hedele voerde het woord. Onder de titel 'Een grote pas vooruit
voor de werklui', sprak hij over de cooperatie. Daarbij ging hij in op aile
kritiek die de tegenstanders de laatste tijd hadden laten horen. Onder
zijn toehoorders bevonden zich toen enkele van die tegenstanders: de
voorzitter, vice-voorzitter en een aantal leden van De Hanze. Hedele be-
kortte zijn toespraak om diskussie mogelijk te maken, maar de Hanze-
leden zwegen. WeI traden die avond nog nieuwe leden toe tot de coope-
ratie en tot De Eendracht.l'' Op maandag 9 februari begon de bakkerij
te werken: "Na vele tegenwerking en verschil1ende moeilijkheden is het
ons toch gelukt met de zaak een aanvang te maken. "-19

Hierboven werd al de afwijzende reaktie van de Meierijsche Courant
vermeld, evenals de oprichting van De Hanze en de oproep tot bestrijding
van de cooperatie in de vergadering van de R.K Volksbond. Dat bij de
opening de grote zaal van Cafe Habraken niet gebruikt mocht worden,
was ook het werk van de tegenstanders. Ditrnaal had een aantal werk-
gevers een arbeiders-zangvereniging, Het Rozenknopje, zover gekregen
dat deze de kastelein bewoog alleen de twee kleinere zaaltjes aan De
Eendracht af te staan. De direkteur van de zangvereniging was overigens
lid geweest van De Eendracht. Toen hij bij de firma De Vlam & Van del'
Putt kwam werken, moest hij zijn lidmaatschap van De Eendracht op-
zeggen. Hij was, evenals een aantal bestuursleden van de zangvereniging,
onder druk gezet om zich tegen het gebruik door De Eendracht van de
grote zaal van Habraken uit te spreken. In De Eendracht werd gesugge-
reerd dat onder andere baron Van Wijnbergen hierachter zatSO

-l6) De Eendracht, 13 december 1902 en 13 januari 1903, 'Cooperaue ieuws'.
•7) Rooijmans, 'De wording en groei onzer Cooperaue', t.a.p.; 21 .
•8) De Eendracht, 14 februari 1903, 'Vergadering... met debar' .
+9) De Eendracht, 14 februari 1903, 'Cooperatienieuws'.
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De Hanze zou de cooperatie - naar eigen zeggen - bestrijden om de
middenstand te redden. Op een bijeenkomst van deze middenstanders-
vereniging in december 1902 had een zekere Ferd. Leijten het woord
gevoerd en zich in woord en gebaar overduidelijk uitgesproken tegen de
cooperatie, die de kop moest 'worden ingedrukt."

In de begintijd van de cooperatieve bakkerij had De Hanze geprobeerd
de meelhandelaren aan te zetten tot weigering van verkoop van meel aan
de bakkerij. De middenstandsvereniging nodigde aile handelaren in meel
uit evenals de grossiers. Heel optimistisch besloot men Helpt Elkander te
boycotten. Er zou niet gebakken kunnen worden, want er zou geen meel
te koop zijn. Maar van echte onderlinge solidariteit van de middenstanders
tegen Helpt Elkander was in de praktijk geen sprake: "Bij den eersten
meelhandelaar, waar wij aanklopten om te koopen, werden wij zeer wel-
willend ontvangen en deze scheen zeer blijde te zijn dat hij aan ons kon
verkoopen. ,,52

Het aannemen van een broodbakker was wei problematisch. Na het
pJaatsen van een advertentie boden diverse personen zich aan. Een bak-
ker, die bij een middenstander in Eindhoven werkte, werd benoemd. Op
2 februari zou hij beginnen met bakken. Twee dagen tevoren meldde de
aangenomen bakker zich af. Onmiddellijk probeerde men een ander aan
te trekken, maar dat mislukte. Op 9 februari was een nieuwe bakker, uit
Den Bosch, aangenomen en kon het bedrijf beginnenS3 Het eerste brood
"Iiet nog wei wat te wenschen over", waarvoor men zich bij de leden
verontschuldigde. Daarna ging het beter.

Er was in deze periode blijkbaar behoorlijk wat aktie van tegenstanders
te melden. In De Eendracht stond: "Voor dezen keer zullen we nog geen
namen noemen. Het zij genoeg de feiten te vermelden, dan kunnen de
lezers van De Eendracht zien op welke Jage en gemeene manier men ons
tegen werkt." Daarna verhaalde de krant de volgende gebeurtenis: in
april 1903 werd in een cafe in Stratum ruzie gezocht met de rneester-
bakker van Helpt Elkander, die daar niet op inging. Later buiten werd
hij vall achter aangevaIlen en kreeg hij een messteek toegebracht.

Een ander incident yond pJaats in de nacht van 24 op 25 apriJ 1903.
Toen sneuvelden de ruiten van de bakkerij. "Zouden dat Hanzemannen

50) De Eendrachi, 14 Iebruari 190-+, 'Harde woorden'.
51) De Eendracht, 10 januari 1903, 'De Hanze en deArbeiderscoiiperatie' en 'Ingezonden stukken':
bijdrage van een zekere Hanneske die verslag doet van een bijeenkomst van De Hanze.
52) De Eendracht; 11 april 1903, 'Drie krelen van den werkman', en Rooijmans, 'De wording en
groei onzer Cooperaue', t.a.p., 20.
53) Rooijmans, 'De wording en groei onzer Cooperatie", t.a.p .. 20-21.
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zijn, die de Cooperatie den kop willen indrukken?", vroeg men zich iro-
nisch in De Eendracht af.5~

Een maand later meld de het blad dat men de meesterknecht vanwege
gebleken ongeschiktheid had moeten ontslaan. Geruchten als zou deze
nog een pak slaag toe gekregen hebben, werden tegengesproken !55 In de
beginperiode wisselde men diverse keren van bakker. De eerste drie bak-
kers die men in dienst had, moest men de een na de ander, ontslag geven.
Dat was natuurlijk niet bevorderlijk voor de cooperatie, maar ook die
problemen kwam men te boven.j"

b. De dagelijkse gang van zaken in het eerste jaar

Het eerste jaar was zeer moeilijk. Bij Helpt Elkander werkten aanvan-
kelijk twee personen: een bakker en bedrijfsleider Hendrik Rooijmans. De
laatste moest 's morgens eerst helpen in de bakkerij om het brood gereed
te maken en aan te geven om het in de oven te schuiven. Na het bakken
kon hij het brood met paard en wagen gaan bezorgen bij de leden: op
verschillende plaatsen in Woensel, in Strijp "nog voorbij de kerk", in Ges-
tel "tot in Blaartum", in Stratum tot aan de "Barier in de Heistraat" en
de Tongelrescheweg tot een heel eind in het dorpje Tongelre toe. Een zeer
uitgestrekt gebied dus. Het werd weleens heel laat, zoals Rooijmans zelf
schreef:

"Het is me dan ook weI eens gebeurd bij slecht en regenachtig weer,
nadat ik ons paard op stal had gebracht (wij moesten toen nog een
stal huren), dat ik in de bakkerij voor den oven ging zitten om me
een weinig te verwarmen, daarna in slaap vieI en pas ontwaakte,
toen men mij van huis kwam zoeken. Meermalen is het gebeurd, dat
ik in de bakkerij bleef slapen, daar het de moeite niet waard was,
nog naar huis te gaan. ,,57

Voor het vele en harde werken had Rooijmans aile begrip. Er stonden
schulden uit van de bouw van de bakkerij en de oven. Ondertussen kon
aan loon nog niet veel uitbetaald worden, want de omzet was gering en
"volgens ingewonnen inforrnatien mocht het loon niet meer bedragen dan
15 procent van den productieprijs". Hij vertelde nog over het feit dat de
ruiten twee keer werden ingegooid, dat de middenstand Helpt Elkander
bestreed en daarbij geholpen werd door de geestelijkheid. Ook bij het

;,.,) De Eendracht ; 9 mei 1903, 'Cooperaue ieuws'.
53) De Eendrachi, 13 juni 1903, 'Cooperatienieuws'.
56) Rooijmans, 'De wording en groei onzer Cooperatie', t.a.p., 22.
57) Rooijmans, 'De wording en groei onzer Cooperatic', t.a.p., 21-22.
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bezorgen van het brood had Rooijmans het weleens moeilijk: "Meermalen
gebeurde het, dat ik, gezeten op onzen broodwagen, met steenen werd
nagegooid. Dat gebeurde meestal door kinderen, maar ook enkele keren
door volwassenen, die dat dan 'savonds deden, zodat ze niet herkend
zouden worden. ,,58

AI die problemen ontmoedigden Rooijmans niet. Hij wist dat de zaak
zou lopen als de omzet maar groeide. Daarom werd er ook zoveel mogelijk
propaganda gemaakt en er kwamen inderdaad nieuwe leden bij de co-
operatie. Vrij snel na het begin van de bakkerij was er al een hulpje voor
het werk in de bakkerij zelf Enkele maanden later volgde uitbreiding
van het personeel met een broodbezorger.

§ +Uitbreiding van de cooperatie

a. Uitbreidingsplannen en de hypotheek van Philips

Ondanks de tegenwerking en tegenslagen was de cooperatieve bakkerij
dus toch van start gegaan. In maart 1903 kon gemeld worden dat de
kwaliteit van het brood goed was en dat ook sommige "gegoede burgers"
het brood van de cooperatie wilden. Zij moesten echter nog even geduld
oefenen. De arbeiders die nog geen lid waren van de cooperatie werden
opgeroepen alsnog aan te sluiten. Daarbij werd gesteld dat een arbeider
die dat niet deed, de gezondheid van zichzelf en van VTOUW en kinderen
benadeeide.P"

In april 1903 kon Hendrik Rooijmans namens het bestuur van de co-
operatie in De Eendracht aan de aandeelhouders al bekend maken dat
uitbreiding noodzakelijk was. Hij verzocht om toestemming voor de bouw
van drie woonhuizen, waarvan een met winkel. De bedoeling was om een
hypotheek op het geheel te nemen.P"

Over de geplande woonhuizen met winkel is niets meer terug te vinden
in de archieven. Dat in ieder geval een broodwinkel gerealiseerd werd,
blijkt uit de oudste foto's, die uit die periode dateren.P' De bakkerij zelf

58) Rooijmans, 'De wording en groei onzer Cooperatie', t.ap., 22.
59) De Eendracht, 14 maart 1903, 'Cooperatieuieuws'. In ditzelfde nummer werd een feuilleton
begonnen met de titel 'Wanncer Cooperatie]", overgenomen uitDe Volksbode van 6 maart 1903.
60) De Eendracht, 11 april 1903, 'Cooperatienieuws', mededeling "Aan Heeren aandeelhouders''.
61) Foto in Helpt Elkander. Feestuugaoe ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der coiiperaue,
1903-1913, titelpagina. Beschrijving in De Strijd, 22 februari 1913, 'Cooperatie Helpt Elkander':
"De cooperatie weergevende bij hare oprichting, de eenvoudige kleine bakkerij met broodwinkel".
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zou in 1905 gemoderniseerd worden: in de zomer van dat jaar installeerde
men een gasmotor om de deegmachine in beweging te brengen.62

Bij een van de uitbreidingen moet Gerard Philips een grote lening heb-
ben verstrekt, waardoor de cooperatie haar plannen kon realiseren: "De
zaken floreerden echter goed tegen ieders verwachtingen in en toen ir.
Gerard Philips er geld in begon te steken, brak een gouden tijd aan ... ,,6:3

Ook in de jaren 1907-1908 zou Philips de Eindhovense socialisten fi- ,
nancieel steunen. Op 1 oktober 1907 leende Gerard Philips f 11.000,-
aan de cooperatiel?" Overigens is over deze hulp aan de cooperatie later
nog veel te doen geweest. Een jonge (Hollandse) socialist zou in zijn
verslag van de staking bij Philips in Het Volk van januari 1912 de oudere
Eindhovense christen-socialisten verwijten dat zij financiele hulp van Phi-
lips hadden aangenomen bij het realiseren van de cooperatie. Hij yond
"dat het geld stonk, waarmede hij [is: Philips, HG] vroeger de kooperatie
be- (of ver-giftigde. ,,65

Hendrik Rooijmans reageerde toen daarop met een ingezonden stuk,
waarin hij verduidelijkte dat Philips destijds geen geld geschonken had,
maar een hypotheek verstrekt had:

"Of het geld stonk, waarmede Philips de kooperatie be- of vergiftigt
kunnen wij niet zeggen, daar Philips de kooperatie nooit met geld
heeft begiftigd. Wij hebben van Philips hypotheek op onze gebouwen,
tegen normale renten, wat toch zeker geen ongezonde toestand zal
kunnen genoemd worden. "66

In mei 1903 stond in De Eendracht een oproep am meer leden aan te
brengen. Tevens kon men lezen dat er een nieuw soort "melkbrood" en
ook krentenbrood werd gebakken. En men mocht komen kijken "hoe zin-
delijk er gewerkt wordt in de bakkerij".67

Op de vergadering van 25 mei viel het besluit de zaak inderdaad verder
uit te breiden door het aanstellen van vier depothouders die ook brood
van de bakkerij zouden verkopen. Tevens kwam er een tweede bakker in
dienst.P" Na een half jaar bestond het eigen personeel uit vier mannen

62) SARE, CAE, Archief van de voormalige gemeente Woensel, Aanvragen Hinderwetvergunning,
inv.nr. 1623-5, 'Aanvraag oprichting gasmotor", 22 juli 1905. De hinderwetvergunning werd
verleend op 26 augustus 1905.
63) Eindhooens Dagblad, 23 februari 1962, 'Helpt Elkander streed rnoeilijke srrijd maar verloor
uiteindelijk'.
6-t) BARE, Notarieel archief Schrijvers, akte nr. 307, 1 oktober 1907, en De Eendracht, 29 oktober
1910, 'Eindhoven'.
(5) Het Volk, 4 januari 1912, 'De staking bij Philips & Co'.
66) Het Volk, 9 januari 1912, 'Ingezonden'.
67) De Eendraclu, 9 mei 1903, 'Cooperaue Nieuws.
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en een jongen.P" Niet duidelijk is of er inderdaad toen ook de huizen en
de winkel al gebouwd werden.

De frequentie van berichten over de cooperatie in De Eendracht ver-
minderde in de tweede helft van 1903. In het septembernummer stond
er een bericht over een bezoek van een grote delegatie uit Nederland aan
de cooperatieve instellingen in Brussel en Gent. Dat yond plaats in au-
gustus en onder de deelnemers waren drie arbeiders uit Eindhoven70

b. De eerste jaarvergadering en andere aktiviteiten

Na acht maanden sloot men in september 1903 het eerste boekjaar af.
Enkele maanden later, op dinsdag 8 december, yond de eerste jaarver-
gadering van de Cooperatieve Vereeniging 'Helpt Elkander' plaats in de
bovenzaal van A. Spoorenberg te Eindhoven. De voorzitter van het be-
stuur, Thomas Sanders, was niet aanwezig: "Daar Sanders de leiding
door verschillende omstandigheden niet meer naar behoren kon waarne-
men" werd Jansen als voorzitter benoemd. Was de voorzitter door tegen-
standers onder druk gezet zijn functie op te geven?71

Onder de aanwezigen "in de eivolle zaal" bevonden zich opvallend veel
vrouwen. Hendrik Rooijmans vertelde over de excursie naar Belgie en
riep niet-Ieden op tot aansluiting. Na enkele voordrachten voerde de heer
J.M. Pijpers het woord. Hij deed dat in plaats van Eduard Redele die
"tot aller leedwezen verhinderd was". 72 I-Iierna bedankte men ook de heer
Pijpers voor de assistentie van Rooijmans bij de administratie en de boek-
houding. Op deze vergadering werd besloten om 5 pro cent dividend uit
te keren.73 Daarna volgde een coUecte voor een ziek lid en ten slotte
werden in koor nog enkele Iiedjes gezongen. Diverse personen gaven zich
nog op als lid en De Eendracht concludeerde later: ''Wij mogen zeggen
dat de eerste jaarvergadering van 'Helpt Elkander' een schitterend ver-
loop heeft gehad. ,,74In deze maanden werd er behalve brood ook al steen-
kool verkocht bij de cooperatie.

68) De Eendracht, 13juni 1903, 'Cooperatienieuws'.
69) Rooijmans, 'De wording en groei onzer Cooperatie", t.a.p.; 22.
70) De Eendracht, 12 september 1903, 'Wat door de Cooperatie kan worden tot stand gebracht'.
71) In het eerste bestuur van de cooperatie was Thomas Sanders tot voorzitter gekozen. In 1913
waren aile toenmalige bestuursleden nog lid van de cooperatie, "aileen Thomas Sanders werd ons
ontrouw". Rooijmans, 'De wording en groei onzer Cooperatie', t.a.p., 20.
72) De Eendracht, 12 december 1903, 'Jaarvergadering der Coop. Vereeniging Helpt Elkander'.
73) Rooijmans, 'De wording en groei onzer Cooperatie", t.a.p., 22.
74) De Eendracht, 9 januari 1904, 'Iaarverg, der Coop. Vereen. Helpt Elkander (Ill'.
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Kennelijk kochten ook leden van de R.K Volksbond bij Helpt Elkander,
want in dezelfde aflevering van De Eendracht was sprake van een initiatief
van de meesterknechtenvereniging aldaar om te beletten dat leden van
de Volksbond dat nog langer deden. De voorzitter van de R.K Volksbond
zou daarbij nog opgemerkt hebben dat het doen van aankopen bij Helpt
Elkander door leden van de Volksbond in strijd was met de eigen statuten;
De Eendracht bestreed dat. 75

Begin maart 1904 richtten de leden van Helpt Elkander een toneelver-
eniging op, die aan de cooperatie verbonden zou zijn. Doel ervan was
om uitvoeringen te geven bij de jaarvergaderingen van c1evereniging. De
plaats van de bijeenkomsten van de nieuwe club was de zaal van A.
Spoorenberg in Eindhoven;" Vooralsnog werd er echter niet meer over
deze toneelvereniging vernomen. Waarschijnlijk beoogde de toneelvereni-
ging om het lidmaatschap van de cooperatie ook naar buiten toe aan-
trekkelijker te maken. En bij het nummer van De Eendracht van maart
1904 zat daarom ook een bijlage met allerlei wetenswaardigheden over
de cooperatie.77

In deze periode was er ook een verbruikscooperatie opgericht door de
R.K Volksbond. Leden van Helpt Elkander werden benaderd om dat
lidmaatschap op te zeggen en lid te worden van de cooperatie van de
R.K Volksbond. Hun entreegelden zouden dan door kapelaan W Kluijt-
mans worden terugbetaald. Deze priester ageerde daarenhoven niet aileen
tegen de bestuurders van Helpt Elkander, maar ook tegen een aantal
"heren" die weIiswaar geen Lidwaren, maar weI sympathiseerden met de
arbeiderscooperario."

Sommige aanvallen op Helpt Elkander werden enigszins humoristisch
bekeken. Zo veronderstelde Matheus van de Ven in De Eendracht van
augustus 1904 dat men in een bepaald deel van Woensel, "aan den stijven
kant (richting Vlokhoven)", geen steenkool van Helpt Elkander zou dur-
ven stoken, want dat waren "'duivelssteenkolen', dezelfde als waarmee
vermoedelijk ook in de hel gestookt wordt". Kapelaan E. Branten had -
volgens dezelfde schrijver - opgemerkt dat men zich met het brood van
Helpt Elkander naar de hel zou etenl"

75) De Eendrachi, 9 januari 1904, 'Ingezonden stukken', 'Strijdpenning' en in het Bijvoegsel:
'Vrijheidsberooving'.
76) De Eendrachi, 12 maart 1904, 'Varia'.
77) De Eendracht, 12 maart 1904, 'Bijvoegsel'.
78) De Eendracht; 9 juli 1904, 'Ingezonden stukken', ingezonden stuk cloor een zekere R., (Hendrik
Rooijmans).
79) De Eendracht, 13 augustus 1904, 'Ingezonden stukken '.
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Ondanks tegenwerking volgde in december 1904 weer een uitbreiding.
Door middel van een advertentie maakte een trotse cooperatie bekend:
"Door het aanschaffen van een tweede paard en wagen zijn wij in staat
de steenkolen aan huis te bezorgen. ,,80

In deze periode correspondeerde men met het hoofdbestuur van de
SDAP in Amsterdam over de mogelijkheid om Albert Koopmans, de ont-
slagen spoorwegbeambte, aan te stelJen als propagandist van de SDAP eo
hem tegelijk te werk te stellen op de adrninistratie van Helpt Elkander.
Dat gebeurde inderdaad in februari 1905.81

c. De betekenis van Hendrik Rooijmans

Rooijmans was niet alleen penningmeester, maar ook bedrijfsleider van
de cooperatie. De adrninistratie werd in het begin door een zekere Vee-
keman bijgehouden, maar deze verhuisde naar Breda. Toen nam Rooij-
mans de boekhouding zelf op zich, daarbij intensief geholpen door J.
Pijpers. Deze was verzekeringsagent, mede-oprichter en secretaris van
Eindhoven Vooruit en gemeenteraadslid.f Na diens overlijden twee jaar
later deed Rooijmans de boekhouding geheel zelfstandig: "In die 2 jaren
had ik me beijverd het boekhouden te leeren en het is mij mogen geluk-
ken, mij hierin zoover te bekwamen, dat vanaf 1905 de boekhouding
door mij zelfstandig wordt gevoerd.,,83

In de eerste jaren en ook later was Hendrik Rooijmans de drijvende
kracht achter Helpt Elkander. Met een enorme inzet wijdde hij zich aan
allerlei voorkomende werkzaamheden. De tegenstanders van de cooperatie
was de belangrijke rol die hij in Helpt Elkander vervulde, niet ontgaan.
Toen op 25 juni 1905 de Amsterdammer Van Schaik, voorzitter van de
katholieke tabaksbewerkersvereniging, voor de katholieke tabaksbewer-
kers van Valkenswaard optrad, was Hendrik Rooijmans daar ook bij aan-
wezig. Hij zou - volgens De Eendracht - de diskussie van Van Schaik op
punten gewonnen hebben.P" De laatste meende daarop in De Katholieke
Tabaksbewerker aan Rooijmans te moeten verwijten dat deze persoonlijk
het meeste baat bij Helpt Elkander had. Een verwijt dat echter door
voorzitter Jansen naar het rijk der fabelen werd verwezen. Verder meld de

80) De Eendracht, 10 december 1904, 'Advertentien'.
81) Zie hoofdstuk V, par. 8.
82) De Eendracht, 23 mei 1908. 'Nagekomen berichten'. J.M. Pijpers was afkomstig uit Delft en
stierf op 39-jarige leeftijd in mei 1908.
83) Rooijmans, 'De wording en groei onzer Cooperaue', t.a.p., 22-23.
8.) De Eendracht, 12 augustus 1905, 'Rooijmans contra Vall Schaik'.
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hij dat de cooperatie "prachtig vooruit" ging, ondanks de tegenwerking
van onder andere de geestelijkheid, die probeerde leden van Helpt El-
kander tot opzegging van hun lidmaatschap te bewegen.

In april 1906 probeerde een Woenselse kapelaan de cooperatie flink
tegen te werken. Blijkbaar had dat een averechts effekt. Spottend con-
stateerde een medewerker van De Eendracht toen: "dat Kap. Gerris te
Woensel zoo goed propaganda maakt voor de Coop. Bakkerij,,85

d. Navolging en feestelijke bijeenkomsten

Zoals gemeld slaagde de katholieke partij erin om in de jaren 1904-
1905 ook een eigen verbruiksorganisatie op te richten. Deze had de naam
'Contante Betaling'. Op een vergadering in de RK Volksbond erkende
middenstandsvereniging De Hanze dat dit gebeurd was opdat Helpt EI-
kander kon worden tegengewerkt. Aangezien dat laatste nauwelijks succes
bleek te hebben, vonden leden van die middenstandsvereniging dat Con-
tante Betaling maar betel' weer kon worden opgedoekt.f? Dat gebeurde
echter niet.

Het is niet helemaal duidelijk hoe deze 'cooperatie' werkte. Tegen be-
taling van twee gulden konden de leden van de RK Volksbond lid worden
van Contante Betaling. Waarschijnlijk kregen de leden aanvankelijk aan
het einde van het jaar een deel van het bed rag terug dat ze besteed
hadden bij bakkers die voor Contante Betaling werkten. Later, omstreeks
1906, moet de RK Volksbond met een partikuliere bakker, een zekere
Van Camp, een contract gesloten hebben voor de levering van brood aan
de leden van deze "cooperatie" van de RK Volksbond.87

De socialistiscbe cooperatie ondervond daarvan natuurlijk weI enige
concurrentie. Toch zag men het positief en men wees op het feit dat er
nu meer arbeiders voordelen kregen. Dat was indirekt ook te danken aan
het initiatief van Helpt Elkander. Een echte cooperatie was die katholieke
onderneming in hun ogen echter niet:

"En zoo kwam de genoemde vereeniging, die den eersten bakker
lastige oogenblikken en 'n moeilijken tijd heeft bezorgd, den 2en bak-
ker rijk heeft gemaakt in een 6-tal jaren en velen anderen bakkers
van Eindhoven een zorgvoUen tijd heeft gebracht en halve oventjes
brood!

8.5) De Eendrachi, 14 april 1906, 'Steunpenning'.
86) De Eendrachi: 10 maart 1906, 'Van eene belangrijke vergadering'.
87) 'Voor wien men werkt", in Helpt Elkander, Feestuitgaoe ter gelegenheid van het 10-jarig
bestaon der cooperatie, 1903-1913,25-26
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Maar zij konden toch toen wijzen op iets, wat zij tot stand had den
gebracht tot voordeel del' arbeiders.F'"

Een en ander leidde ertoe dat steeds meer bakkers een deel van hun
winst aan hun klanten gingen uitkeren. In Woensel zelf ontstond zo'n
vereniging van hakkers, Volksbelang' geheten, ""uitloutere volksliefde op-
gericht door eenige bakkers, die hunne spaarduiten bijeen brachten toen
ze zagen dat Helpt Elkander onomstootbaar gevestigd was!! ,,89

Blijkbaar had de oprichting van de arbeiderscooperatie Helpt Elkander
de aanzet gegeven voor het feit dat veel bakkers aan hun klanten een
deel van de winst gingen uitkeren.

Daarover heerste onder Eindhovense bakkers veel ontevredenheid. Dit
zou in 1908 leiden tot een bezoek aan de Bossche bisschop waarbij zij
zich beklaagden over de propaganda die de Eindhovense geestelijkheid
maakte voor de katholieke cooperatie, waarvan zij veel last beweerden te
hebben.f" Die organisatie was inmiddels naar een ledental van driehon-
deI'd gegroeid.91

In mei 1906 sprak Hendrik Spiekman op een vergadering van de plaat-
selijke SDAPJ2 Hij wijdde zeer lovende woorden aan Hendrik Rooijmans,
"de ferme en door allen geachte voorzitter del' afdeeling, en administra-
teur del' bloeiende cooperatie, Rooijmans, die telkens de stampvolle en
geestdriftige vergaderingen presideert". Ook prees hij de cooperatie,
"waarvan honderden gezinnen hun brood en levensmiddelen betrekken,
en die op den duur een sterke, krachtige steun wordt voor de arbeiders-
beweging".

Enkele maanden later, op 8 december, twee dagen na sinterklaas, werd
er een groot feest gehouden voor de kinderen van de leden van cooperatie
Helpt Elkander in de zaal van A. Spoorenberg. Op het programma stond
een tombola zonder nieten voor kinderen van drie tot acht jaar. Ook
sinterklaas zou komen. Coeducatie ging ook voor de Eindhovense socia-
listen nog te ver: om twee uur zou het feest voor de meisjes plaatsvinden
en om vijf uur voor de jongens.93

Men kan zich de trots en blijdschap voorsteUen over het feit dat de
eigen organisatie een sinterklaasfeest organiseerde voor de kinderen van
de leden, meestal arme arbeiders!

88) 1. Jansen, 'Na tien jaren', in Helpt Elkander. Feestuugaoe fer gelegenheid van het 10-jarig
bestaan der cooperatie, 1903-1913,5.
89) Idem.
90) De Eendracht, 15 lebruari 1908, 'Op audientie'.
91) De Eendracht; 29 februari 1908, 'Brieven van Janus Zorgvlied aan De Eeudracht', an. 5.
9'2) Zie Het Volk; 22 mei en 16 juni 1906, 'Zoudcn wij het Zuiden nooit winnen?'
93) De Eendracht; 8 december 1906, 'Kindergeest Cooperatie 'Helpt Elkander".
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§ 5. Helpt Elkander en de sigarenmakersstaking

De cooperatie draaide goed. Dat was ook Hendrik Spiekman duidelijk
geworden bij zijn bezoek aan Eindhoven in mei 1906, to en hij zulke
lovende woorden had gesproken. Op 7 juli deed bij verslag van zijn er-
varingen in de vergadering van het landelijk bestuur van de SDAP9

-t Hij
meldde dat, wanneer de Eindhovense cooperatie 4000 gulden aan reser-
ves had opgebouwd, een dee! van de winst aan de arbeidersbeweging zou
worden besteed.P Dat zou echter nog een jaar of drie duren. Binnen het
partijbestuur twijfelde men of dat dan inderdaad wei zou gaan gebeuren:
"A1s men dan niet in Eindhoven nu reeds begint, dan loopt het spaak",
zo werd opgemerkt. Spiekman yond dat namens het partijbestuur "een
zeer besliste wenk dient te worden gegeven; rneer dan een wenk kan het
natuurlijk niet zijn." In de volgende vergadering besloot men deze kwestie
mondeling met de Eindhovenaren te regelen.?"

Een klein jaar later zou de cooperatie kunnen tonen in hoeverre men
inderdaad de arbeidersbeweging financieel ondersteunde. Op 7 mei 1907
brak er een staking uit onder de sigarenmakers bij de firma Aalfs en De
Jongh97 27 stakers waren aangesloten bij de katholieke bond en drie bij
de neutrale (socialistische) Nederlandsche Internationale Sigarenmakers-
en Tabaksbewerkersbond. A1s reaktie op deze staking besloten op 11 mei
1907 aile 38 sigarenfabrikanten in Eindhoven en omgeving hun fabrieken
(tijdelijk) te sluiten; aile arbeiders werden uitgesloten en tweeduizend si-
garenmakers stonden op straat. Ruim de helft daarvan was georganiseerd:
1200 waren lid van het katholieke gilde S1. Franciscus Xaverius. De Eind-
hovense afdeling van de NISTB telde circa 150 leden, die ook allen
waren uitgesloten. Deze situatie zou ongeveer twee maanden duren en
eindigde op 21 juni. Een cornpromis en een nieuwe loonregeling waren
het gevolg en dat resultaat kon een overwinning voor de arbeiders ge-
noemd worden.

Tijdens de staking en uitsluiting hadden circa honderd sigarenmakers-
gezinnen nauwelijks inkomsten. In De Eendracht van mei 1907 stond dat
cooperatie Helpt Elkander de uitgesloten sigarenmakers die lid waren,

9<) nsc,ArchiefSDAP,Partijbestuur, Notulen van de vergaderingen van het Partijbestuur en het
Oagelijksbestuur, 1906-1907, inv.nr. 17, verslag van de vergadering van her partijbesiuur van 7
juli 1906.
95) Oorspronkelijk was sprake van een bedrag van 5000 gulden. Waarschijnlijk wilde Spiekman
mel zijn suggestie bereiken dat men eerder aan ondersteuning van de arbeidersbeweging begon.
96) USC, Archief SOAP, Partijbestuur, Notulen van het Partijbestuur en het Dagelijks bestuur,
1906-1907, inv.nr. 17, verslag van de vergadering van het partijbestuur van 13 juli 1906.
Q7) Zie hiervoor hoofdstuk VU,par. 3 en 4.
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gratis brood zou gaan geven. Op woensdag 22 mei was er een drukbe-
zochte ledenvergadering van Helpt Elkander. Met algemene stemmen
kwam men daar inderdaad overeen gratis brood te verstrekken.l" AIle
uitgesloten mannen en weduwen kregen 70 procent van hun normale
wekelijkse verbruik, uitgesloten vrouwen kregen 35 procent, jongens en
meisjes 25 procent. Meer dan 100 procent van het gewone gebruik zou
er echter niet worden uitgekeerd aan een gezin. De cooperatie kondigde
tevens aan dat het gewone dividend niet verminderd zou worden.

Een week later, op donderdag 30 mei, sprak Troelstra in Eindhoven,
ter gelegenheid van de staking en uitsluiting van de sigarenmakers. Een
groots moment voor de Eindhovense socialisten en de cooperatie. Bijna
duizend mensen luisterden naar hem op de binnenplaats van de coope-
ratie, want het gewoonlijk gebruikte zaaltje in Cafe A. Spoorenberg was
daarvoor te klein99 In datzelfde jaar zou de cooperatie Helpt Elkander
ook zorgen dat de socialistische beweging in Eindhoven de beschikking
kreeg over een eigen grote zaal.

§ 6. Een eigen 'Volksgebouto'

Op 26 januari 1907 kon men in De Eendracht lezen dat Helpt Elkander
eigen huisvesting aangekocht had.'oo Het betrof de zaal waarin de Woen-
selse harmonie Musis Sacrum gevestigd was, samen met de tuin en bij-
behorende gebouwen. De Eindhovense socialisten beschouwden deze aan-
koop als een grote stap voorwaarts. Voor hun tegenstanders gold het
omgekeerde:

"Het viel in sommige kringen wei wat onverhoeds neer, het bericht
van dien aankoop. Tegenstanders trokken lange gezichten en hunne
bladen zonden rare berichten de wereld in en de burgerij verkocht
belachelijke praatjes, amusant om ze op een afstand te hooren. ,,101

In De Eendracht van februari. 1907 werd weer wat geschreven over de
mogelijke aankoop van het gebouw in WoenseI door Helpt Elkander. Het
blad maande nu echter tot geduld: "Vrienden, maakt u niet at te bezorgd,
de zaak i.s in goede handen, en tegenstanders, verheugt U nog niet aI te
zeer."102

98) De Eendracht, 25 mei 1907, 'ViI Eindhoven, Steun aan de uitgeslotenen'.
99) De Eendracht, 8 juni 1907, 'Mr. Troelstra in Eindhoven', (door Argus).
100) De Eendracht; 26 januari 1907, 'Een nieuw eigen tehuis'.
101) Idem.
10"2) De Eendracht; 9 februari 1907, 'Helpl Elkander en Musis Sacrum'.
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Blijkbaar was er inderdaad nog een kink in de kabel gekomen bij de
aankoop van het oude Woenselse verenigingsgebouw door de Eindhovense
socialisten. Voorlopig vernam men dan ook weinig van een eventuele aan-
koop. Ondertussen werd in de maanden die volgden de aandacht van
De Eendracht weer gevestigd op de aktiviteiten van de kant van de gees-
telijkheid tegen de cooperatie. Een kapelaan te Woensel zou bij mensen
"nasnuffelen" of er winkelzakjes van Helpt Elkander in huis waren, dan
weI of er een scheurkalender van deze cooperatie aan de muur hing!103

lnmiddels waren de sigarenmakersstaking en uitsluiting afgelopen; ook
waren de onderhandelingem over de aankoop van het vlakbij de bakkerij
van Helpt Elkander gelegen Woenselse verenigingsgebouw Musis Sacrum
eindelijk tot een afronding gekomen. Mogelijk hebben de Eindhovense
socialisten bij de aankoop van dat gebouw gebruik gemaakt van een tus-
senpersoon. Wie dat geweest kan zijn, is niet duidelijk. In ieder geval
stond in De Eendracht van augustus 1907 dat de genoemde zaal per 1
oktober a.s. was aangekocht "tot verlammenden schrik onzer tegenstan-
ders".104 Veel later zou duidelijk worden dat er inderdaad tot het laatst
pogingen waren ondernomen "door geestelijke en wereldlijke tegenstan-
ders" om de koop ongedaan te maken.l'"

Een maand hierna werd meer bekend. Musis Sacrum zou niet aileen
in handen van Helpt Elkander overgaan, maar het gebouw zou ook wor-
den opengesteld voor de arbeidersbeweging, en de naam 'Volksgebouw'
krijgen. Iedereen zou er toegang hebben; er zou een leestafel, bibliotheek
en biljart zijn en ook zou er een toneelvoorziening komen. Aan drank zou
men aileen bier en alkoholvrije dranken kunnen krijgen.106

Inmiddels erkende men in katholieke kring dat de RK Volksbond korte
tijd tevoren ook een cooperatie had moeten oprichten, "daar de mensch en
anders naar de socialisten liepen".' 07

Op 10 november 1907 vond de feestelijke opening van het nieuwe
Volksgebouw in Woensel plaats. Voor het eerst kon er een feestvergadering
van de cooperatie Helpt Elkander in de eigen zaal gehollden worden. Op
het programma stonden onder andere de opvoering door de eigen toneel-
vereniging van een ernstig stuk en van een blijspel 'De luitenant en zijn

103) De Eerulrachl; 27 april 1907, 'De Cooperatie Helpt Elkander'.
104) De Eendracht, 24 augustus 1.907, 'Provinciale Kiesrechtmeeting te Eindhoven'.
105) 1. Jansen, 'Na tienjaren', t.a.p., 7.
106) De Eendracht; 28 september 1907, 'Musis Sacrum',
107) De Eendracht, 24 augustus 1907, 'Eene erkerming van onverdachte zijde'. Het betreft hier
de beschrijving van een pamflet van de zogenaamde Muiopartij, waarin beschreven werd dat veel
mensen hun inkopen deden bij de cooperatie en dat daardoor de middellstand grote schade ieed.
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oppasser'. Verder waren "een koddige voordracht" en redevoeringen van
voorzitter J. Jansen en administrateur H. Rooijmans gepland.l'"

De avond werd geopend met een toespraak van Jan Jansen, waarin hij
onder anderen Adolf Spoorenberg bedankte. Deze had, toen men door het
drijven van zangvereniging Het Rozenknopje uit de zaal van H. Habraken
weg moest, zijn cafe-zaal tel' beschikking gesteld van de Eindhovense
socialisten. In zijn rede laakte Jansen nog het optreden van de geestelijk-
heid tegen de cooperatie,

Vervolgens was het de beurt aan de toneelvereniging van Helpt Elkan-
der. Eerst hield een zekere H. van Mierloo een voordracht en daarna
vond de uitvoering van de 'Uitgeknepen citroen' plaats: "een stuk arbei-
dersellende en arbeidersleed, dat zeer aardig werd weergegeven en indruk
maakte op de aanwezigen". Na nog wat voordrachten, de opvoering van
het genoemde blijspel, en ten slotte de toespraak van Hendrik Rooijmans
werd de avond om circa elf uur besloten. Volgens De Eendracht "puilden
dichte menschendrommen uit de uitgangen, geestdriftig onze liederen zin-
gend". "Het was een prachtige avond", volgens het blad.l'"

Op zondag 12 januari 1908 trad in het Volksgebouw een "jonge heer
WilJemse" op met een eigengemaakt lied op de cooperatie, op Volksbelang,
Contante Betaling en een "Katholiek Huismoedersbiljet". Wat dat laatste
inhield, is niet duidelijk.

Zoals bekend, was er uit de kringen van Helpt Elkander een toneel-
vereniging ontstaan. Deze gaf bij tijd en wijle enkele opvoeringen in de
zaal van het Volksgebouw. Op 12 januari speelde zij het toneelstuk 'De
Geduldproef'. In De Eendracht constateerde men toen dat "de jonge to-
neelisten" van Helpt Elkander vooruit gingen.'!'' Ook de Tilburgse socia-
listische toneelvereniging werd af en toe naar Eindhoven gehaald om een
uitvoering te geven, zoals op zondag 26 januari 1908. Hendrik Rooijmans
bood de gasten na afloop een zilveren herinneringsmedaille aan en was
in zijn toespraak van mening dat toneel een zeer goed alternatief voor
borrel en kroeg wasll1 De tegenstanders zagen de goede gang van zaken
bij de cooperatie echter met lede ogen aan.

108) De Eendracht, 9 november 1907, 'De fecstelijke opening van het Volksgebouw'.
109) De Eendracht, 23 november 1907, 'De feestelijke opening van het Volksgebouw'. Dit verslag
was geschreven door een zekere R. (Rooijmans) en werd ook gepubliceerd in Ret Volk,
110) De Eendracht, 18 januari 1908, 'De Toneelvereeniging'.
111) De Eendracht, 1 februari 1908, 'Kunst aan 't Volk'.
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§ 7. Aktioiteiten van de tegenstanders

a. Kapelaan Cerris

In 1904 ageerde VOOI·alkapelaan W Kluijtmans, de geestelijk adviseur
van de R.K Volksbond, tegen Helpt Eikander. Leden die de cooperatie
wilden verlaten, kregen hun entreegeld van hem persoonlijk terug!

In 1906 was de Woenseise kapelaan C. Cerris begonnen met zijn akti-
viteiten tegen de cooperatie. De Eindhovense socialisten konden zijn op-
treden wel relativeren, het ging imrners steeds heter met de cooperatie
Toen men na anderhalf jaar ook nog een eigen zaal kreeg, werd het op-
treden van de kapelaan feller. In De Eendracht werd daarvan spottend
verslag gedaan:

"De eerw. Heer Gerris gaat van af den kansel zoo ontzettend te keer
tegen onze zaal, dat wij het noodig achten in 't belang van Eerwaar-
de's zenuwgesteI, Zijneerw. aan te raden zich te kalmeeren. Iemand
die met zooveel geraas, een half uur lang groote holle volzinnen uit-
werpt onder de grootste inspanning, moet daaronder Iijden.,,112

Deze woorden sloegen blijkbaar op de preek van de kapelaan op zondag
10 november, de dag dat het Volksgebouw werd geopend. De Eendracht
constateerde dat de priester er niet in slaagde mensen tot opzegging van
hun lidmaatschap van de cooperatie, vakvereniging of politieke partij te
bewegen. Sarcastisch voegde men er dan ook nog aan toe: "Gaat U toch
door op eene wijze waarop u Zondag II. begonnen zijt, dan zullen onze
vereenigde menschen maar in overweging nemen, de zaal af te breken
en den inventaris publiek te verkoopen - anders zit er niets op."

Blijkbaar ging de geestelijkheid, en niet aIleen kapelaan Cerris, onver-
droten voort met pogingen socialisten, leden van neutrale vakverenigingen
en leden van Helpt Elkander te bewegen hun lidmaatschap op te zeg-
gen.113 Dat gebeurde door mondelinge en schriftelijke bestrijding, door
"het huisbezoek van eerwaarde personen, (die er hun leegen tijd mee vol
maken)". Soms gebeurde dat gewoon door omkoperij, dan weer door "be-
dreigingen met schande en publieke achterstelling" en door plagerijen
van kinderen. Bij dit alles vergat men "de zachtmoedigheid, de naasten-
liefde en de rechtvaardigheid, die het christendom zoo vurig aanpreekt",
zo stelde Jan Jansen later spottend maar spijtig vast: 1h "Men vertrapte
zijn mooiste en edelste beginselen in den wilden kamp tegen de zaak, die

112) De Eendracht, 23 november 1907, 'Het wordt emst'.
113) De Eendracht, 28 december 1907, 'Uit Eindhoven. Speldeprikken en Mokerslagen'.
II.) J. Jansen, 'Na tienjaren', t.a.p., 4.
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door menschen van den derden rang, door arbeiders, was in het leven
geroepen."

Mede ten gevolge van het fanatieke optreden van kapelaan Gerris en
zijn preek was een Eindhovense socialist die zondagavond in een cafe
bedreigd. Een ander kreeg een anonieme brief van "eenige katholieken
die niets van het socialisme willen weten", waarin de man met de dood
werd bedreigd, indien hij de propaganda voor het socialisme niet stop-
zette. Mogelijk was ook die aktie ge'inspi:reerd door de woorden van ge-
noemde kapelaan.U'' Een ander priester voegde omstreeks het einde van
1907 een van de voormannen van de Eindhovense socialisten, waarschijn-
lijk Jan Jansen, toe:

"Als gij aan onzen kant stond, beste vriend, dan waart gij een geeerd
en gevierd man, dan werd gij wat ge wildet, nu veracht u elk ka-
tholiek mensch. ,,116

De 'eerzuchtige' socialist wees echter dat alles af en antwoordde: "liever
met het yolk te strijden en veracht te worden daarom, dan door tegen
de arbeiders te strijden, de eerbewijzen en loftuigingen der heeren te er-
langen"

b. De R.K Volksbond

Begin 1908 bereikte de tegenstand tegen de socialistische cooperatie
een hoogtepunt. Zo werd het althans door hen ervaren. Er was toen
sprake van voortdurend huisbezoek, van zalvende woorden, en van "ver-
toon van groote bezorgdheid voor den werkman", zo meldde De Een-
dracht spottend. Maar ook werd vastgesteld: "Geld en dreigementen doen
hun werk en brengen ruzie in de gezinnen, herrie op de fabrieken, strijd
bij de arbeiders onderling, geharrewar en gedonderjaag, die alleen het
kapitalistendom direct ten goede komen. ,,117

Het bestuur van de R.K Volksbond had een pamflet tegen Helpt El-
kander uitgebracht, waarin een frontale aanval op de voorzitter van de
socialistische cooperatie, Jan Jansen, werd gedaan. Deze zag zich genood-
zaakt daarop te reageren met de verspreiding van een eigen parnflet 'Ar-
beidersbedrog op groote schaal', dat in duizendtallen verspreid werd. Op
zondagavond 12 januari zou Jansen over een en ander spreken en hij

115) De Eendracht, 14 december 1907, 'De Eindhovensche Courant schrijft'. Het bewijsstuk, de
anonieme brief, lag ter inzage op het bureau van De Eendracht.
116) De Eendracht, 1 februari 1908, 'Van boeren en buitenlui' (door Argus, d.i. Jansen).
117) De Eendracht, 18 januari 1908, 'De Toneelvereeniging'. Naar aanleiding van de besprcking
van een toneelvoorstelling werd een stuk over tegenwerking in De Eendracht opgenomen.
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nodigde de Volksbonders uit voor debat. Deze kwamen echter niet opda-
gen.

Die avond hield de voorzitter van Helpt Elkander zijn toespraak. Daar-
na werd een brief voorgelezen van kapelaan Gerris, gericht aan een meisje
dat toneelspeelde in het Volksgebouw, en waarin deze haar aanraadde
niet meer mee te doen en ook het socialistisch gebouw niet meer te be-
zoeken. Hij zou haar "in het openbaar beschaamd maken", als ze niet
wilde luisteren. De zaal keurde deze handelwijze luidruchtig af. Ondanks
de grote tegenwerking konden die avond zes nieuwe leden bij Helpt El-
kander worden ingeschreven. Bovendien - zo werd vermeld - overwoog
het bestuur om de zaal te vergroten.

In 1907 was het aantal leden van cooperatie Helpt Elkander per saldo
met 35 gegroeid. Er waren 23 leden vertrokken en 58 bijgekomen.118
Deze cijfers vormen een aanwijzing voor de sterke fluctuatie in het le-
denbestand van de socialistische cooperatie. De tegenstanders had den dus
gedeeltelijk succes. Een van die kleine succesjes was de opzegging van
het lidmaatschap door een postbode, een zekere A. van Gestel. Op verzoek
van kapelaan Cerris had deze man daarover tevens een briefje, gericht
tegen Helpt Elkander, in een plaatselijke krant laten publiceren.'!"

Enkele maanden later vermeldde De Eendracht dat genoemde kapelaan
een sigarenmaker had weten te bewegen het lidmaatschap van de coope-
ratie op te zeggen120 Toen de man vervolgens werkloos en ziek werd,
had hij dus geen recht meer op ondersteuning van Helpt Elkander. En
kapelaan Genis zou toen ook niets meer van zich hebben laten horen. In
de kerk echter, liet de kapelaan zich regelmatig uit over de socialisten.
Op zondag 17 september 1908 moet hij het in de mis van negen uur
heel bont gemaakt hebben, althans volgens een artikel in De Eendracht.
Men had verno men dat de kapelaan zo fel gepreekt had, dat het schuim
op de lippen stond. In een mengeling van medelijden en spot beschreef
men het optreden van de kapelaan:

"'Houdt fatsoenlijk kerkmis, zeit ie, maar blijf uit het socialisten-ge-
bouw weg, zeit ie, waar ge niets hoort en ziet dan bederf, zeit ie.
Steun ze op geenerlei wijze, kijk ze niet aan, zeit ie. ,,121

118) De Eendracht, 29 Iebruari 1908, 'Brieven van Janus Zorgvlied aan de Eendracht ', an. 5.
119) De Eendracht; 28 rnaart 1908, 'Het bestuur der Coop. H.E. ', en 4 april 1908, 'De strijd tegen
onze vereeniging'.
120) De Eendracht, 27 juni 1908, 'Uit Eindhoven'.
121) De Eendracht, 3 oktober 1908, 'Brieven van Janus Zorgvlied aan de Eendracht'.
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c. Andere geestelijken tegen de cooperatie

De Stratumse kapelaan Van Dijk, geestelijk adviseur van de katholieke
spoorwegarbeiders, en kapelaan W KIuijtmans, "directeur" en geestelijk
adviseur van de R.K Volksbond, probeerden in april 1908 een van de
bakkers van Helpt Elkander te bewegen ontslag te nemen bij de socia-
listische cooperatie, Dat deden ze via diens echtgenote. Zij waren bezig
voor hem een baan als hakker bij de katholieke cooperatie te regelen.
Korte tijd later meldde De Eendracht echter, dat een en ander met door-
ging. Bovendien, zo werd opgemerkt, waren er veel langere werktijden
bij die andere bakkerij. Via De Eerulracht sloegen de socialisten nu terug:
de bakkers aldaar werden meteen opgeroepen op te komen voor betere
arbeidsomstandigheden! 122

In de maanden mei en juni 1908 deden weer diverse incidenten van
zich spreken. In De Eendracht werd melding gemaakt van een priester
die mensen in de buurtschap 't Eindje in Woensel probeerde te bewegen
de socialistische cooperatie te verlaten. Een vrouw die dat niet wilde,
werd door een priester bedreigd met de woorden: "Je kinderen zullen het
in de zusterschool merken." Niet duidelijk is of het dezelfde priester betrof,
die nog van een man op zijn doodsbed eiste dat het gezin onder de co-
operatie uit zou gaan.123

In die tijd gingen veel katholieken uit Eindhoven en omgeving drie
dagen op retraite in Venlo. Aan de socialisten onder hen werd dan dui-
delijk gemaakt dat godsd.ienst en socialisme onverenigbaar waren. Volgens
De Eendracht trof een SDAP'er een brief op zijn kamer aan, waarin hem
gevraagd werd te breken met de SDAP De brief werd in het blad gepu-
bliceerd:

"Beste Vriend, (...) bij het heil van uw ziel bezweer ik u, breek met
de Socialisten, ga uit onder de Cooperatief, sluit u aan bij den Ka-
tholieken bond en tracht rnee te werken om die sterk en goed te
maken ... ,,124

De redakteur van het blad vermoedde dat het briefje in Eindhoven ge-
schreven was en naar het retraitehuis gestuurd met de bedoeling die per-
soon te bewerken. Hij concludeerde dat de retraite kennelijk een rueuw
middel was om de arbeidersbeweging te bestrijden.

122) De Eendrachl; 2 mei 1908, 'Een schande'
123) De Eendracht; 13 juni 1908, 'Het zwaa.rwichtig artikel, I'.
124) De Eendracht; 18 en 25 juli 1908, 'In de Volksretraite', 2 dill.
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§ 8. De nieuwe kerk en het Volksgebouw

a. Een nieuwe kerk bij de socialistische cooperatie

In deze periode was in het zuidelijke gedeelte van de gemeente WoenseJ
een nieuwe katholieke kerk in aanhouw, pal tegen de gebouwen van de
Eindhovense socialisten. Dat was geen toeval volgens De Eendracht:

"Door een onhekende was een som gelds gegeven om een nieuwe
kerk te houwen, daar waar ze het meest noodig was. Door de hooge
geestelijkheid is toen uitgemaakt, dat dit was in het Brabantsche
broeinest van de rooien, het dorp Woensel bij Eindhoven. ,,125

In mei 1906 had een zekere A.D. van der K1ei,bureauchef bij de Amster-
damsche Bank te Eindhoven, zich in een vertrouwelijke brief tot de Bos-
sche bisschop W van de Ven gericht.1'26 Genoemde Van der K1eiwas vroe-
ger woonachtig geweest in Woensel en schreef naar aanleiding van de
gemeenteraadsverkiezingen in 1906, waarbij 1. van Beek, "een verklaarde
socialist van wien het algemeen bekend is, dat hij met hart en ziel de
socialistische beginselen is toegedaan", bijna de helft van het aantal stem-
men had gekregen. Hij vroeg zich af "hoe de strooming, die er in een
groot deel van Woensel ten gunste van deze sociaJist en van het socialisme
in het algemeen blijkt te bestaan", gekeerd kon worden. Naar zijn mening
zou er een zelfstandige parochie moeten worden gevormd voor het arbei-
derscentrum van Woensel: Fellenoord, Lijmbeekstraat, Boschdijk, Kerk-
weg en Broeksche weg. Het was zijns inziens zeer gewenst dat "de groote
en sterk toenemende arbeidersbevolking van Fellenoord c.s. (zeker naar
schatting de helft van Woensel)" een eigen parochie kreeg. Zo niet, dan
zou de invloed van de geestelijkheid en van de "positief katholieke rich-
ting" steeds verder afnemen.

In datzelfde jaar 1906 Iiet een schatrijke Rotterdamse makelaar bij de
Bossche bisschop informeren of deze giften wilde aanvaarden voor de
bouw van kerken. Dat was de bovengenoemde "onbekende". Dit aanbod
nu kwam voor de katholieken "als een geschenk uit de hemel".127 Met
dat geld zouden later nog twee andere kerken worden gebouwd in Eind-
hoven, maar de eerste die gereaJiseerd werd, was de bedoelde kerk aan
de Fellenoord in Woensel, toegewijd aan Antonius van Padua.

125) De Eendracht; 16 oktober 1909, 'Eindhovenschc Kronick'.
126) BAH, Archief Parochie Si.-Petrus, WoenseVEindhoven, brief valli ....D. v.d. K1eite Eindhoven
ann mgr. W. v.d. Ven te 's-Hertogenbosch, 10 mei 1906.
127) Van Oorschot, a.ui., dJ. 1,269.
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In 1908 was men met de bouw van de kerk begonnen maar in juni
van dat jaar werd er door arbeiders die eraan bezig waren, gestaakt!
Bijna al die stakers waren lid van de R.K Gildenbond, volgens De Een-
dracht, die van deze gebeurtenis verslag deed en vermeldde dat er voor-
zorgsmaatregelen waren genomen "dat men vooral toch geen 'rooie' ar-
beiders binnen zou krijgen".128 Toch was er nu een staking. De Tilburgse
socialistische voorman, A. Muller, voorzitter van de socialistische bouw-
vakarbeidersbond, sprak de stakers 's middags toe. Een stakingscomite
ontstond en er ging een brief met eisen naar de aannemer. AIle stakers
gaven zich toen op als lid van de Eindhovense afdeling van de (socialis-
tische) Centrale Bond van Metselaars en Opperlieden. Later zouden er
nog drie nieuwe leden volgen.

De staking had maar heel kort geduurd. In hetzelfde nurnmer van De
Eendracht werd bij de nagekomen berichten de afloop ervan al vermeld.
Muller en Rooijmans zouden de leiding van de door de arbeiders gewon-
nen staking gehad hebben, volgens het blad, terwijl kapelaan Genis "op
het allerlaatste oogenblik" ook nog was komen helpen.V"

Anderhalf jaar later, in september 1909, was de nieuwe katholieke pa-
rochie Woensel-Fellenoord gesticht en het kerkgebouw voltooid. Bij de
inwijding van de kerk is, blijkbaar in een poging om de verenigbaarheid
van katholicisme en socialisme te demonstreren, ook bij de cooperatie de
vlag uitgestokenl'P'' Later commentarieerde men in De Eendracht:

"De nieuwe kerk is er toen gekomen, bijna leunend tegen onze co-
operatie 'Helpt Elkander', 2 symbolen vlak bij e1kaar en het dient
gezegd, de pastoor en kapelaan hebben wei hun best gedaan, de
nieuwe kerk als bestrijdster der sociaal-democratie weerbaar te ma-
ken. Helaas voor hen, met weinig resultaat. ,,131

Dat de stichting van de nieuwe parochie en de bouw van de kerk aan
de Fellenoord een belangrijk wapen was in de strijd van de plaatselijke
katholieken tegen de Eindhovense christen-sooialisten, werd door beide
zijden zo gezien.132

In de zomer van 1909 was het afgelopen met de huisbezoeken van
eerder genoemde kapelaan Genis aan socialisten. Volgens De Eendracht
was die fakkel toen overgenomen door de priesters van de nieuwe paro-

128) De Eendracht, 20 juni 1908, 'Opperliedenstaking te Eindhoven'.
129) De Eendracht; 20 juni 1908, 'Latere berichten'.
130) De Eendracht; 2 oktober 1909, 'Eindhovensche Kroniek'.
131) De Eendradu; 16 oktober 1909, 'Eindhovensche Kroniek'.
132) 1. Jansen,' a tien jar-en', t.a.p., 7: "Toen kwam er op de Fellenoord eene nieuwe kerk (met
een in de Meierijsche Courant van dien dagen, uitgesproken doel)."
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chie: pastoor J.M. Peters en zijn kapelaans Lammers en Panken.l+' Ge-
noemd blad omschreef de pastoor als "een stevige, corpulente man", die
preekte over "ketters" en daarmee de socialisten bedoelde. Spottend
merkte men op dat hij zelf trouw zijn eigen advies volgde om niet met
socialisten persoonlijk in aanraking te komen: hij zou aileen in huizen
van socialisten binnenkomen, als de man zelf afwezig was. AIleen met de
echtgenote sprak hij dan over de slechtheid van haar man in casu van
het socialisme. De pastoor zou de katholieke socialisten in zijn parochie
zo ergeren dat ze voortaan uit de kerk wegbleven. Daarmee kon de pas-
toor hen als "goddelozen" hrandmerken. De Eendracht voegde aan deze
gang van zaken toe dat zeker de helft van de ongelovige of anti -kerkelijke
socialisten zo geworden was door het optreden van de priesters zelfY"

Kapelaan Lammers kwam van het platteland en zou nog niet zoveel
weten. Het socialistische blad raadde zijn lezers aan zich op zijn huisbe-
zoek voor te bereiden: "Een kalm en bezadigd betoog over ons streven
in het algemeen en in 't bizonder over de cooperatie" zou de kapelaan
misschien tot de overtuiging kunnen brengen, dat hij zijn tijd beter op
een andere manier kon besteden.l "

Van kapelaan Panken is niet veel meer bekend dan dat deze volgens
De Eendracht een van die priesters was die "bezield zijn met een bijzon-
dere socialistenhaat", reden waarom Jan Jansen zich genoodzaakt zag
hem persoon1ijk eens een bezoek te brengen. Over het resultaat is echter
niets naders bekend .136

Uit de bouw van de nieuwe kerk en de houding van de drie priesters
bleek de juiste visie van de Meierijsche Courant. Toen het besluit afkwam
om een nieuwe parochie te stichten in Woensel-zuid schreef deze krant
dat er een nieuwe kerk zou komen met een drietal priesters, "en wel
voornamelijk om het socialistisch gevaar te keeren" .137

b. De gang van zaken in het Volksgebouw

TerwijI de in aanbouw zijnde nieuwe kerk van Woensel alsmaar groter
werd, kreeg de voorzitter van het cooperatiebestuur, J. Jansen, in maart
1908 een verzoek van de landelijk secretaris van de SDAP om te bemid-

133) De Eendracht, 26julli 1909, 'Huisbezoekende priesters'.
134) De Eendracht, 2 juli 1909, 'Brieven van Janus Zorgvliet'.
135) De Eendracht, 26 juni 1909, 'Huisbezoekende priesters'.
136) De Eendracht, 28 augustus 1909,' it Eindhoven. Een liefdevolle zielzorger'. De kapelaan
lOU in december 1909 alweer vertrekken uit zijn nieuwe parochie, om pastoor te worden inNijnsel,
blijkens De Eendracht, 11 december 1909, 'Eindhovensche Kroniek'.
137) De Eendracht, 4 september 1909, 'Onze bestrijders der nieuwe parochie'.

267



delen bij een niet met name genoemde Eindhovenaar voor de plaatsing
van enkele obligaties in een lening, bestemd voor de bouw van een nieuwe
bakkerij voor de Amsterdamse cooperatie De Dageraad.P" De Eindho-
vense cooperatie, en met name ook haar voorzitter, had inmiddels blijk-
baar een goede naam in de Amsterdamse partijtop. Niet duidelijk is echter
welke kapitaalkrachtige Eindhovenaar door de SDAP benaderd werd voor
hulp bij een lening. Het ligt voor de hand te denken aan Gerard Philips,
maar bewijzen ontbreken. Ondertussen werd het eigen Volksgebouw uiet
erg goed bezocht door de leden van de cooperatie. In De Eendracht ver-
scheen daarover een ingezonden stuk.139 Gerefereerd werd aan een bij-
eenkomst op zondag 11 juli in het Volksgebouw waarbij weinigen aan-
wezig waren. Nu de katholieke tegeustanders zich zo vlakbij en zo
nadrukkelijk door mid del van de nieuwe kerk manifesteerden, riep men
de leden van de partij, van de vakbonden en van de cooperatie op wat
vaker naar het Volksgebouw te komen. Steeds dezelfden waren aanwezig:
"degenen die dag en nacht werken aan het socialisme", Ook de andere
leden van de Eindhovense arbeidersbeweging moesten zich wat vaker la-
ten zien: "Waar blijft gij? Kunt ook gij niet wat meer uw eigen 'te Huis'
bezoeken. Moet dat daar maar aileen staan voor enkele vooraanstaande
menschen en wat vergaderingen, om voor de rest door tegenstanders ge-
hoond en veracht te worden alsof er de duivel in zijn ware gedaante
heerscht? ,,140

Iedereen werd opgeroepen mee te werken aan de uitbreiding van de
aktiviteiten in het Volksgebouw. Aan de tegenstanders moest men tonen
dat het de socialisten ernst was te werken aan verheffing van de arbei-
dende k1asse. Dat kon het beste door zoveel mogelijk het Volksgebouw te
bezoeken, waar gelegenheid was om zich "te ontwikkelen en te scholen
in den strijd onzer dagen".

Het Volksgebouw bood inderdaad een gevarieerd programma met spre-
kers, diskussies, vergaderingen, cursussen en dergelijke. Zo vond er op
zaterdag 22 augustus 1908 een openluchtbijeenkomst plaats in de tuin
van het Volksgebouw. Er was muziek bij en na afloop volgde een gezellig
sarnenzijn.I'"

Of de matige opkomst ook onderwerp van gesprek is geweest op de
ledenvergadering van de cooperatie op 8 september 1908 is niet duide-

138) nsc, Archief SOAP, Secretariaat, Kopieboeken, mel kopieen van uitgaande brieven, 1908,
inv.nr. 505, brief van 1. van Kuijkhof aan 1. Jansen te Eindhoven, 25 maart 1908.
139) De Eendracht; 1 augustu 1908, 'lngezonden'.
140) Idem.
141) De Eendracht, 15 augustus 1908, 'Advertentien"
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Lijk.142 De overleden medewerker J.M. Pijpers werd toen herdacht en een
nieuw bestuurslid, R. Visser, gekozen. Hoofdonderwerp van die avond was
het verzoek van de Woenselse katholieke harmonie Musis Sacrum om het
recht van overpad te krijgen over een deel van het grondeigendom van
de Eindhovense socialisten. De katholieke Woenselse harmonie wilde tegen
de perce len van de socialistische cooperatie een nieuw gebouw neerzetten.
Er werden kanttekeningen geplaatst in de zin dat men van verlening van
het recht van overpad later spijt zou krijgen. Bovendien verklaarde men
dat de voorzitter van Musis Sacrum de cooperatie tegenwerkte. Een lid
van genoemd muziekkorps, dat van de op te richten socialistische har-
monie lid wilde worden, dreigde door die voorzitter in dat geval onmid-
dellijk geroyeerd te zullen worden. Uiteindelijk stemde niemand voor ver-
lenen van het recht van overpad aan Musis Sacrum.

In oktober poogde De Eendracht nogmaals belangstellenden over de
drempel van het Volksgebouw te krijgen. In een humoristisch stukje werd
een wandeling van "Janus Zorgvlied, zijn vrouw en zijn nicht" naar de
Woenselse kermis beschreven.l f Het drietal zou daarbij ook de "beruchte"
zaal van de socialisten gaan bekijken:

"Aan onze rechterhand, tegen de rose westerkimme, verhief zich de
trotsche, monumentale nieuwe kerk.
Daar, zei m'n vrouw, daar links van moet 't Volksgebouw staan, vlak
daarbij. Die kerk is gebouwd omdat er 'n socialistengebouw staat,
zeggen ze ... "

Het nieuwsgierige drietal sloeg op de Fellenoord de hoek om en begaf
zich naar "de verketterde zaal":

"Toen we bij de sob ere vestibule kwamen, schoven we voetje voor
voetje naar voren, de koppen vooruit en met onderzoekende oogen
in de hel verlichte zaal blikkend. We stonden niet aIleen ...
Wat is 't er druk, zei m'n vrouw.
En ordelijk, stemmig, opvallend netjes, vulde nicht aan. Helemaal
geen uitbundig, ruw, banaal gedoe. Net publiek, geen schorrie mor-
rie. (. ..)
Wat 'n orgel, he.
En ziet hoe het yolk bij massa's in en uit stroomt, ziet die tientallen
paren dansen, ziet die dikke haag van toeschouwers ... "

Die hele kerrnisweek was de zaal vol en onder de dansenden zouden zich
volgens De Eendracht veel leden van de R.K Volksbond bevonden heh-
benH4 Zo beantwoordde bet yolk volgens het blad de aanvallen van ka-

HZ) De Eendracht, 12 september 1908, 'Cooperatie Helpt Elkander'.
1-+3) De Eendracht, 3 oktober 1908, 'Brieven van Janus Zorgvlied aan de Eendracht'.
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pelaan Cerris op de socialisten. Of het wervende stukje in De Eendracht
ook in de weken daarna hielp het aantal bezoekers te vergroten, is niet
duidelijk.

c. Jaarvergadering en kinderfeest

Op 8 december 1908 hield de cooperatie haar jaarvergadering.l'f Ruim
een week eerder, in november, had de katholieke geestelijkheid het lezen
van De Eendracht verboden. Het blad was nu op de Index geplaatst.l'"
Die gebeurtenis was zeker een van de besproken onderwerpen. Minstens
zo belangrijk echter was de winst- en verliesrekening over 1907-1908.
Deze werd goedgekeurd; de cooperatie bleek - ondanks de felle aanvallen
van de kant van de geestelijkheid - toegenomen in ledental en omzet, De
bakkerij ging prima, maar de kruidenierswinkel liep minder.

De vergadering duurde maar Iiefst vier uur, Een moeilijke kwestie -
niet duidelijk is welke - werd afgehandeld en besloten was om het jaarlijks
sinterklaasfeest voor de kinderen te veranderen in een ander soort kin-
derfeest, Had de sinterklaasviering te veel een katholiek karakter?

Vlak voor Kerstmis werd het feest voor een deel van de kinderen van
de cooperatieleden gehouden.U" Men trakteerde royaal op chocolade en
broodjes. Daarna konden de kinderen genieten van "de prachtige licht-
beelden, die de reuzen agioscoop van den heer K Schuurman van Strijen
op 't doek projecteerde".148 Op 3 januari kwam de andere helft van de
blijkbaar talrijke socialistische kinderschaar aan de beurt. Hetzelfde ap-
paraat werd ook in stelling gebracht op tweede kerstdag; ditmaal voor
de volwassenen. In de pauze van die bijeenkomst sprak Jan Jansen over
vrede op aarde.

Nu katholieke priesters zo tekeer bleven gaan tegen het socialisme, fel
ageerden tegen de cooperatie en het Volksgebouw, en nu De Eendracht
dan ook nog tot absoluut verboden lectuur was verklaard, moeten meer-
dere christen-socialisten besloten hebben niet meer naar de kerk te gaan.
Zelfs niet met Kerstmis. Het feest op tweede kerstdag werd zo een alter-
natieve kerstviering van verschopte kathoheken en andere leden van de

144) De Eendracht, 10 oktober 1908, 'Steunpenning'.
145) De Eendracht, 12 december 1908, 'Cooperatie Helpt Elkander'.
146) De Eendracht, 28 december 1908, 'De Eendracht op den Index'.
147) De Eendracht, 24 december 1908, 'Kinderfeest'.
148) K Schuurman van Strijen was electrotechnicus bij Philips blijkens A Otten, Het personeel
van de Fa. Philips & Co. 1891-1912, (typoscript Philips Concern Archief, Eindhoven, 1983), 84.
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Eindhovense socialistische Iamilie, Die andere leden zouden zich In de
volgende periode zeer kritisch uitlaten over de cooperatie.

§ 9. Kritiek van de jonge socialisten

a. De cooperatie is niet voldoende socialistisch

In de loop van de jaren 1908-1911 kwamen steeds meer arbeiders naar
Eindhoven, met name naar Philips. Velen van hen waren lid van de SDAP
en versterkten daarmee de plaatselijke socialistische beweging. Dit leidde
tot tegenstellingen tussen de autochtone Eindhovense katholieke socialis-
ten en de nieuwkomers.l?" Ook de bloeiende cooperatie werd aldus een
onderwerp van diskussie, en niet aileen in De Eendracht, die inmiddels
ook onder invloed van allochtone socialisten was gekomen. Op 2 oktober
1909 publiceerde het blad een groot stuk vol kritiek op Helpt Elkander.150

De cooperatie deed dingen die niet goed te keuren waren. Men was aan
het verburgerlijken. Het werd een "dividend-coi:iperatie" net als andere,
in plaats van een strijdinstrurnent voor de sociaal-democratie: "Onze
Eindhovensche cooperatie 'Helpt Elkander' heeft tot nu toe wei de allures
aangenomen van een arbeiderscooperatie, doch in wezen was ze het niet."

De schrijver van clit stuk, was G.JA. Smit, een hoge beambte bij de
firma Philips, die in De Eendracht inmiddels zijn eigen rub rick 'Eindho-
vensche Kronick' had gekregcn. Hij erkende dat er wei goede dingen wa-
ren gebeurd: het Volksgebouw, de uitkering bij de sigarenmakersuitslui-
ting, steun aan de demonstratie voor vakorganisatie in Tilburg. Maar hij
yond dat, nu het reservefonds overeenkomstig de statu ten geheel gevuld
was, er een deel van de winst aan de arbeidersbeweging ten goede moest
komen. De cooperatie zou bang zijn zich aan koud water te branden en
"hengelt aItijd nog naar de gunst van het geeerde goei katholiek publiek".
Zo oefende hij in dit verband kritiek uit op het feit dat tijdens de inwijding
van de nieuwe kerk ook bij de cooperatie de vlag uitgestoken was!

Hij constateerde dat, nu de cooperatie er goed voor stond - ze was "zoo
gezond als een visch" -, zij principieler moest worden en ook daadwer-
kelijk een deel van de winst moest afstaan aan de arbeidersbeweging. Het
tegendeel gebeurde echter volgens de kritische schrijver: "De afscheiding
van den Bond van Arbeiderscooperaties is een reactionair voorstel, dat,
gezien in het verband met het bovenstaande, niet mocht worden aange-

149) Zie hiervoor de hoofdstukken vm en IX.
150) De Eendracht, 2 oktober 1909, 'Eindhovensche Kroniek'.
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nomen." De ledenvergadering die dat voorstel had goedgekeurd, had "on-
socialistisch gehandeld, heeft niet behartigd de belangen van het prole-
tariaat. ,,151 De auteur van het zeer kritische stuk hoopte dat de fout spoe-
dig zou worden hersteld.

b. Rooijmans' verweer

Op 16 oktober verscheen een reaktie op bovengenoemd stuk in De Een-
dracht, van de hand van een zekere R., achter wie we gemst de bedrijfs-
leider van de cooperatie, Hendrik Rooijmans, mogen veronderstellen.l=
Hij schreef:

"Een zuivere arbeiders-cooperatie zooals die door de sociaal-demo-
cratie wordt bedoeld, zijn we niet en zijn we ook nooit geweest. We
laten ons echter den naam van Arbeiders Cooperatie niet ontzeggen
en we willen hopen in de toekomst te kunnen bewijzen dien naam
met eere te kunnen voeren, evenals dit tot heden het geval was."

Niet duidelijk is of Rooijmans daarmee bewust afstand van de sociaal-
democratie nam om een bepaalde categorie leden niet van de organisatie
te vervreemden dan wei om eventueel verder aan ledenwerving onder de
katholieke arbeiders te kunnen doen. VerondersteId zou kunnen worden
dat hier een probleem werd opgeworpen, waarmee vervolgens - ten be-
hoeve van de ledenwerving - afstand tot het landelijk socialisme kon wor-
den gecreeerd. Het lijkt hier echter om een fundamenteel verschil van
opvatting te gaan tussen de Hollandse SDAP'ers en de Eindhovense so-
cialisten.

Rooijmans - we gaan ervan uit dat hij de schrijver is - vervolgde met
het noemen van enkele andere arbeidersorganisaties die financiele steun
van de cooperatie had den gekregen: stakers in Zweden en glasblazers in
Maastricht. Hij was van mening dat niet zo denigrerend geschreven moest
worden over het Volksgebouw, waar immers aIle vakorganisaties en poli-
tieke verenigingen gratis konden vergaderen. De eerder genoemde criticus
had dat van weinig betekenis gevonden. Kernpunt was het beweerde ver-
loochenen van het beginsel dat er een deel van de winst ten goede moest
komen aan de arbeidersbeweging. Rooijmans citeerde uit het jaarverslag
over 1908 dat "ofschoon het vorige jaar ongunstig was voor de bakkerijen,
toch nog 10 procent der netto winst werd bestemd voor de arbeidersbe-
weging".

151) Idem.
152) De Eendracht ; 16 oktober 1909, 'Ingezonden'.
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Over het uitsteken van de vlag bij de inwijding van de nieuwe kerk
was zijn mening dat ieders persoonlijke overtuiging gerespecteerd moest
worden. Daarmee suggereerde hij dat dit zijn beslissing a1s bedrijfsleider
was geweest. En hij beschouwde zich nog altijd als een goed katholiek.
Toch is dat niet helemaal relevant. De vlag op zo'n gebouw wekte de
indruk dat die namens de hele cooperatie was uitgestoken of namens een
meerderheid van medewerkers. Zoiets kon men toch niet zien a1s een
individuele demonstratie? Eigenlijk stond Rooijmans met de verdediging
hiervan zwak. Het was toch geen kwestie van het respecteren van iemands
"persoonlijke overtuiging"?

Rooijmans gaf toe dat de afscheiding van Helpt Elkander van de Bond
van Nederlandsche Arbeiders Cooperaties eigenlijk niet juist was: "Dit wil
ik niet verdedigen, doch ik moet er dadelijk bijvoegen, dat ik het best
kan begrijpen." Er zouden door die bond fouten begaan zijn, die in Am-
sterdam mogelijk niet als zodanig gezien zouden worden, maar het waren
missers, "die voor onze omgeving zeer bezwaarlijk zijn".

Uit een en ander blijkt wei dat er over de cooperatie verschil van me-
ning bestond tussen het landelijke en het Eindhovense socialisme. Niet
duidelijk is wat genoemde bond in de ogen van de Eindhovense socialisten
verkeerd gedaan zou hebben. Mogelijk had deze steun uitgesproken aan
de marxistische Tribune-groep?153

Rooijmans stelde zijn criticus in ieder geval gerust. Deze hoefde zich
geen zorgen te maken over "de innerlijke kracht" van de cooperatie. Dat
zat wei goed. En hij eindigde met een goede raad voor zijn scherpslijpende
opponent: "Men moet niet in aLlesden criticus willen zijn". Daarmee gaf
hij opnieuw blijk een aanhanger van het harmoniemodel te zijn, in te-
genstel1ing tot de bedoelde kroniekschrijver, Deze medewerker aan De
Eendracht kreeg ten slotte nog de goede raad van Rooijmans om zich
niet bezig te houden met "de vuile wasch" van ruzies van katholieke
persmensen onderling: "A1lezen de arbeiders zulke artikeltjes ook honderd
maal, daardoor zullen ze geen goede cooperators of socialisten worden. ,,15+

c. Harde conclusies

De polemiek werd nog voortgezet in het volgende nummer van De Een-
dracht.155 De kroniekschrijver, G.J A. Smit, stelde in zijn dupliek dat

153) In deze peri ode speelt de interne strijd tussen marxisten, de Tribune-groep, en revisionisten.
Een en ander zou uitmonden in een afscheiding van de SDAP door eerstgenoernden in 1909.
15-1) Idem.

155) De Eerulracht; 23 oktober 1909, 'Eindhovensche Kroniek'.
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Rooijmans hem op het hoofdpunt gelijk gaf, met het pWlt dat Helpt El-
kander geen zuivere socialistische arbeiderscooperatie was. Volgens hem
werd het dan dus tijd om er een echte arbeiderscooperatie van te maken:
"De juiste principieele ondergrond is noodzakelijk." En op de zelfopge-
worpen vraag of Helpt Elkander voldeed aan de eisen die de sociaal-de-
rnocratie aan haar stelde, was zijn eenduidig antwoord: neen. Hij vreesde
dat met de opzegging van het lidmaatschap van de genoemde bond een
stap in de verkeerde richting gezet werd. Smit constateerde dat het juiste
inzicht bij de cooperatieleden niet ontbrak, maar de durf om eeht te
kiezen voor het zijn van een socialistische cooperatie. En over de vlaguit-
stekerij stelde hij:

"... dat de cooperatie als zodanig de ederlandsche driekleur had
uitgestoken voor een kerkelijke pleehtigheid, en ik kan daarin niets
anders zien dan een betooging aan het katholicisme, we voelen nog
wat voor jelui, komt dus gerust bij ons. Dat maakt de zaak onzuiver
en daarom keurde ik het ten sterkste af."

Over de winstdeLing van Helpt Elkander betoogde hij dat in de statuten
moest worden opgenomen dat de cooperatie neen der strijdwijzen van de
arbeidende k1asse" was. Een deel van de winst diende naar de organisatie
van de SDAP te gaan en naar de moderne vakbeweging, en wei aileen
naar deze organisaties. Men mocht niet "sehermen met een text, waardoor
beweerd wordt, dat de Cooperatie ook de katholieke arbeidersbeweging
kan steunen". Smit hoopte dat het resuLtaat van deze diskussie zou zijn:
een ernstige poging om er een zuivere arbeiderscooperatie van te maken:
"lk zal allerminst dringen, om deze poging geforceerd te doen, ik weet
heel goed dat zoo iets in een plaats als Eindhoven niet een, twee drie
gaat, maar ik mag in de naam der sociaal-dernocratie zeker den eiseh
stellen aan onze Cooperaties, dat de besluiten, die ze nemen, in de goede
juiste richting gaan." Hij vergeleek de cooperatie met die van het eveneens
zeer katholieke Maastricht. Deze keerde zoveel uit dat er zeIfs een pro-
pagandist voor de SDAP van kon worden betaald.

Ten slotte besprak Smit de kritiek op zijn beschrijving van de persruzie.
Hij stelde daarmee te willen aantonen aan de arbeidersklasse dat zij ten
onrechte hoog opzag tegen de bourgeoisie c.S.: "Ik laat R. graag in een
andere meening, maar zoolang ik de Kroniek sehrijf, doe ik het naar mijn
en het socialistisch inzicht." De nieuwe generatie soeialisten in Eindhoven
had hiermee haar visitekaartje duidelijk afgegeven.
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§ 10. Uitbreiding van de coiiperatie

a. De bouw van eigen woningen

"Ons huis is voor de Eindhovensche arbeidersbeweging te klein gewor-
den", kregen de leden van Helpt Elkander te horen op de jaarvergadering
van van 8 december 1908. Daar werd dan ook besloten tot uitbreiding
van het Volksgebouw. Optimistisch werd aangekondigd dat met de bouw
binnen enkele weken zou worden begonnen.156 Niet duidelijk is wat voor
soort uitbreiding gepland was. In icdcr gcval werd daarvan voorlopig
weIDIg meer vernomen.

Bijna anderhalf jaar later, in februari 1910, kwam de cooperatie op-
nieuw met uithreidingsplannen.P" Op de ledenvergadering van zondag
27 februari werd het voorstel behandeld om een lening van 7000 gulden
aan te gaan, voor de bouw van zes huizen. Waarschijnlijk werd hiervoor
opnieuw een van de heren Philips te hulp geroepen. De hum van de
arbeiderswoningen zou f 2,25 per week bedragen. Deze aankondiging
leidde tot veel diskussie. Velen von den dat te hoog. Dat bedrag zou door
gewone arbeiders niet opgebracht kunnen worden. Bovendien zou de co-
operatie er dan te veel aan verdienen. Zonder dat er een echte stemming
voor nodig was, werd het bestuur echter gemachtigd in die zin verder te
werken. Wei werd besloten dat, als de winst te hoog zou worden, de huren
alsnog omlaag konden.

In november 1910 zou de bouw van de huizen klaar zijn. Een van
degenen die to en in de nieuwe huizen aan de Harmoniestraat kwamen
wonen, was de bedrijfsleider van Helpt Elkander, Hendrik Rooijmans.P"

In bovengenoemde vergadering was ook kritiek op het feit dat de le-
denvergadering onvoldoende inspraak zou hebben. Conform artikel 23
van de statuten kon het bestuur mensen benoemen en ontslaan en kon
het aIleen achteraf ter verantwoording worden geroepen. Men yond dit
echter onvoldoende democratisch. Het personeel moest daar meer invloed
in hebben, samen met zijn vakbond. Een andere mogelijkheid zou kunnen
zijn dat er bij eventuele konflikten een scheidsrechter benoemd kon wor-
den. Het bestuur zegde daarop een verandering van de statuten toe.

Een derde punt dat de gemoederen in die vergadering bezighield, was
het feit dat de cooperatie op de feestdagen van de katholieken gesloten
was. Een spreker stelde voor om ook op de feestdag van de arbeiders,

156) De Eendrachi, 12 december 1908, 'Uitbreiding Volksgebouw'.
157) De Eerulracht, 5 maart 1910, 'Cooperatic'.
158) De Eendraclzt, 12 november 1910, 'Eindhoven'.
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de eerste mei, te sluiten. Dit idee kreeg een luid applaus en men besloot
de cooperatie na een overgangstijd van drie maanden voortaan ook zon-
dags te sluiten. Tenslotte werd in bedoelde vergadering nog meegedeeld
dat er naast steenkool voortaan ook cokes verhandeld zouden gaan wor-
den. am negen uur sloot men de vergadering, "waar flinke degelijke kri-
tiek was gehoord, die mee zal werken tot groei en bloei der cooperatie".
De leden die er niet geweest waren, hadden beslist veel gemist volgens
de verslaggever in De Eendracht.159

In de vervolgvergadering van 29 juni waren weer weinig leden aanwe-
zig, slechts circa veertig.160 Inmiddels was gebleken dat een bakker in
Woensel juist op zondag was gaan bakken, om op die dag vers brood te
kunnen leveren. Daarom werd alsnog besloten de eerder voorgenomen
zondagssluiting niet door te laten gaan. De winkel zou van negen tot elf
uur op zondagmorgen open blijven. Wei werd nog toegezegd dat op zon-
dag eveneens voortaan melk zou worden verkocht. "Droevig, droevig ar-
beiderslot", verzuchtte de verslaggever van De Eendracht.

Ondertussen was het later nog te bespreken 'Feestdagenkonflikt' bij Phi-
lips uitgebroken. In genoemde vergadering werd daarom ook gesproken
over de levering van brood tijdens stakingen of uitsluitingen. Het coope-
ratiebestuur zou in zo'n geval overleggen met de betrokken vakorganisatie.
Wanneer individuele leden zouden worden uitgesloten, zou het bestuur
zelf kunnen besJissen.

Dat bestuur van de cooperatie onderging ook een wisseling. Het lid 1.
v.d. Linden had bedankt. De bij Philips werkzame arbeider A. Wiecherink
volgde hem op.

In juli 1910 werd in De Eendracht in reaktie op een schrijven in De
Lamp, het orgaan van de katholieke Philips-arbeiders, het neutrale ka-
rakter van de cooperatie nog eens benadrukt: Het waren niet "de socia-
listen", die een cooperatie hadden, maar de leden van Helpt Elkander,
en deze vereniging was er voor elke arbeider, ook voor katholieke.l'" Maar
in oktober 1910 leek het erop dat de nieuwelingen in de Eindhovense
socialistische familie ook meer in de cooperatie te vertellen hadden ge-
kregen. In een advertentie in De Eendracht voor Helpt Elkander spoorde
men arbeiders aan lid te worden, want "Helpt Elkander steunt de arbei-
dersbeweeging", zo werd gesteld.162

159) Idem.
160) De Eendracht, 9 juli 1910, 'Eindhoven'.
161) De Eendracht, 2 juli 1910, 'Eindhoven'.
1(2) De Eendracht, 8 oktober 1910.
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Op de ledenvergadering van 8 december kon opnieuw geconstateerd
worden dat de cooperatie vooruit was gegaan. Blijkens het verslag in De
Eendracht, waren er in het jaar 1909-1910 maar liefst 120 leden bijge-
komen.163 39 leden had den zich afgemeld, van wie 28 door vertrek naar
elders, zodat het ledental per saldo met 81 was toegenomen!

Ook de financiele resultaten waren goed. De bakkerij was verreweg de
grootste winstmaker. De brandstoffenhandel leverde slechts een kleine bij-
drage aan de winst. De exploitatie van het Volksgebouw en van de krui-
denierswinkel hadden beide een klein verlies opgeleverd. Men hoopte bin-
nen enkele jaren ook die kosten en de baten met elkaar in evenwicht te
hebben.

De totale winst van Helpt Elkander bedroeg over het genoemde boek-
jaar: f 7267,45. De winstverdeling gebeurde als voigt: 10 procent werd
uitgekeerd aan de leden, zijnde f 726,70 Aan de reserves werd 1000
gulden toegevoegd, 700 gulden werd voor het fonds voor zieke leden be-
stemd en eveneens 700 gulden voor de arbeidersbeweging. Daarbij was
er voor de aktiviteiten voor het algemeen kiesrecht nog 125 gulden be-
schikbaar, waarvan 25 gulden voor landelijke en 100 gulden voor de
plaatselijke aktiviteiten. De rest van de winst, ongeveer drieduizend gul-
den, werd waarschijnlijk besteed aan aflossing van de hypotheek.

In het jaarverslag werd de eerder genoemde bouw van de zes arbei-
derswoningen vermeld en de verwachting uitgesproken dat daarop in het
komende jaar ook iets op verdiend zou gaan worden. AI bij al was hoek-
jaar 1909-1910 heel suksesvol geweest. Opnieuw ging men denken aan
uitbreiding.

b. De tweede winkel

Blijkens een advertentie in De Eendracht werden er in 1910 in de winkel
van Helpt Elkander niet aileen kruidenierswaren en brood, maar ook
groenten verkocht.l'" Het ging goed met het bedrijf. In november 1910
was er een nieuwe broodbezorger nodig, terwijl in januari 1911 weer een
nieuwe bakkersknecht geplaatst kon worden. In diezelfde maand vond
opnieuw een kinderfeest plaats.165 Vierhonderd kinderen van cooperatie-
leden genoten van chocolade met krentenhrood, van een goochelaar en
van een "Iichtbeeldenvoorstelling".

163) De Eendracht, 17 december 1910, 'Helpt Elkander'.
16<) De Eendracht; 5 november 1910 en 14 januari 1911, 'Advertenties'.
1(5) De Eendracht; 4 februari 1911, 'Eindhoven'.
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Enige tijd later kon De Eendracht berichten dat er in april 1911 een
nieuwe winkel in het 'Philipsdorp' in de gemeente Strijp was geopend
door Helpt Elkander.l66 Daar werd van alles verkocht: brood, beschuit,
koek, droge vleeswaren, boter, kaas, koffie, thee, tabak en biscuits.

Korte tijd daarop probeerde de cooperatie de dagelijkse gang van zaken
in de andere kruidenierswinkel en in het Volksgebouw wat te reorganise-
ren. Twee kleine gezinnen werden middels een advertenrie in De Een-
dracht gevraagd om daar te komen wonen en zich met de verkoop en
bediening te bel asten .167

§ 11. Helpt Elkander en Eindhoven

a. Meesterbakker Andries de long

Andries A. de long was in 1909 bakker geworden III de bakkerij van
de cooperatie. Hij was afkomstig uit Gorredijk in Friesland, waar hij in
1886 geboren was.168 Zijn vader, Simon de long, was bij de beweging
rond Domela Nieuwenhuis aktief geweest.169 Hij had zich laten uitschrij-
ven uit de Nederlandse Hervormde Kerk. Toen hij op vrij jonge leefrijd
stierf, leidde dit tot grote arrnoede in het gezin De long. Voor schoolrijd
ging kleine Andries de long toen langs de deuren om koekjes te verkopen.
Uit medelijden kocht men vaak "van dien jongen van Simon Lutzke". Als
jongen had hij nog een tijdje met een rondreizend circus opgetrokken met
een spel over de Boerenoorlog. Toen hij veertien jaar was, ging hij werken
bij een bakker in Leeuwarden, want "dan had je tenminste altijd brood".

Een aangetrouwd familielid had een baan bij de spoorwegen en kwam
op de werkplaats in Tilburg terecht. In die plaats was ook een socialis-
tische cooperatie. De spoorwegman bracht Andries de long op het idee
om te gaan werken bij de cooperatie. Niet duidelijk is of hij eerst nog in
Tilburg werkzaam is geweest. In ieder geval kwam hij in 1909 dus naar
Eindhoven, waar hij in de kost kwam bij de farni1ie Van Compel.

In 1911 werd Andries de long meesterbakker bij Helpt Elkander. Op
maandag 8 mei van dat jaar werd hij ernstig mishandeld in de gemeente
GesteL In het kader van de aktiviteiten ten behoeve van het algemeen
kiesrecht bezochten de socialisten toen, tijdens "de roode week", veel

166) De Eendrocht; 22 april 1911, 'Advertenties'.
167) De Eendrachi; 13 mei 1911, 'Advertenties'.
168) Mededelingen van zijn dochter, rnevrouw L. de long te Eindhoven.
169) Frieswijk, Socialisme in Friesland 1880-1900, 105-108. Simon de long was in 1890
voorzitter van het comite-Schoterland voor de verkiezing van Domela Nieuwenhuis.
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mensen aan huis met de bedoeling handtekeningen te verkrijgen voor het
desbetreffende Volkspetitionnement. Bij een van die tochten werd De Jong
zwaar rnishandeld. De Eendracht berichtte slechts kort hierover en con-
cludeerde: "Hoe getuigt dit van bloedende wraak! Hoe getuigt dit van
opvoeding! Hoe blijkt hieruit dat de leer van Christus fiasco lijdt.,,170

b. Winst, verlies en de interne organisatie

lnmiddels had De Eendracht in 1911 een nieuwe redaktie, een ander
adres en een nieuwe veelzeggende titel gekregen: De Strijd In dat blad
verscheen op 22 juli 1911 een verontrustend bericht voor de cooperatie:
Philips zou overwegen een eigen warenhuis op te richten.1?1 Voorlopig
werd daarvan niets naders vernomen, de bakkerij van de cooperatie
draaide nog steeds erg goed en zocht weer meer personeel. Niet aileen
een bakkersknecht, maar ook een broodbezorger werd blijkens een ad-
vertentie in De Strijd gevraagd.172

Uit dat stukje wordt ook iets duidelijk over de arbeidsvoorwaarden bij
de socialistische bakkerij. Naast een "goed loon" werd gesproken over een
"korte werktijd" en vier betaaIde vakantiedagen per jaar. In oktober 1911
gingen de lonen van de gehuwde personeelsleden nog met een gulden per
week omhoog en die van de ongehuwden met vijftig cent.1?3 Hoeveel de
lonen precies bedroegen is niet bekend.

Ook niet duidelijk is hoe de steenkolenhandel precies functioneerde. Was
daarvan in het verIeden al sprake, blijkens een bekendmaking in de co-
operatievergadering van 13 november 1911 werd toen opnieuw aktie on-
dernomen om tot gezamenlijke inkoop van steenkolen te komen.l" Waar-
schijnlijk kon men via de cooperatie - naast de gewone verkoop van
steenkool - elk jaar voor de winter een grotere hoeveelheid kolen bestellen,
tegen een extra lage prijs.

Het jaar 1911 was opnieuw een suksesvol jaar voor de cooperatie: de
omzet was 16.000 gulden gestegen naar bijna 60.000 guJden.175De omzet
van het Volksgebouw was een beetje omlaag gegaan naar 1794 gulden.
De brandstoffenhandelleed iets rninder verlies dan voorheen: 131 gulden.
De verhuur van de nieuwe arbeiderswoningen \iep ook goed: 3 procent

170) De Eendracht, 13 mei 1911, 'Eindhoven'. InHet Volk van zaterdag 13 mei verscheen hierover
ecn uitvoerig artikel 'De rnishandeling te Cestel'. Zie ook hoofdstuk X, par. 1.
171) DeStrijd, 22juli 1911, 'Vit Eindhoven'.
172) De Strijd, 26 augustus 1911.
173) De Slri.Jd, 4 november 1911, 'Vit Eindhoven'.
17i) De Strijd, 18 november 1911,' it Eindhoven'.
175) De Strijd. 16 december 1911, 'Cooperatie'.
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van het geleende kapitaal kon worden afgelost. Het aantal leden van de
cooperatie was met 80 personen toegenomen tot 460. Het jaarverslag
stelde vast: "De geheele winst bedraagt f 9.646,- wat zeer zeker schit-
terend genoemd mag worden". Dat was inderdaad een goed resultaat,
wanneer men in aanmerking neemt dat er ook flink afgeschreven werd
op gebouwen, inventarissen en andere bezittingen. Dit resultaat betekende
dat een bedrag van f 964,60 aan de leden werd uitgekeerd; zo'n zelfde
bed rag kwam ter beschikking van het fonds voor de zieken en eveneens
bijna duizend gulden kon aan de arbeidersbeweging worden besteed. Ook
nu kon een f1ink stuk van de hypotheek worden afgelost.

Inmiddels was er op 14 december een staking uitgebroken onder de
rnetaalarbeiders bij de firma Philips.U" Enkele dagen later, op zondag 17
december, yond de jaarvergadering van de cooperatie plaats, waarop al
deze cijfers werden gepresenteerd. Toen werd tevens besloten dat de sta-
kende metaalarbeiders bij Philips met 75 gulden zouden worden ge-
steund .177

Ondanks de ellendige staking en uitsluiting van de socialistische me-
taalarbeiders bij Philips hield de cooperatie op oudejaarsdag weer een
feest voor de kinderen van de leden, waaraan niet minder dan zevenhon-
derd kinderen deelnamen l" Enkele maanden later, op 3 maart 1912,
volgde weer een driemaandelijkse cooperatie-vergadering.U" De grote sta-
king bij de firma Philips was inmiddels verloren en dat had ook zijn
gevolgen voor de cooperatie. Drie bestuursleden traden af: Joh. van Glab-
beek, een zekere J. de Wacht, die niet herkozen wilde worden, en de
metaalarbeider A. Wiecherink, die inmiddels al uit Eindhoven vertrokken
was in verband met de staking. Van Glabbeek werd herkozen en als nieu-
we bestuursleden traden de toen nog niet nader bekende J.M. ten Napel
en H.G. de Groot toe. Ook moesten twee commissarissen gekozen worden.
J. Hoorenman, die bij Philips werkte en eerder ook secretaris van de
SDAP-afdeling was geweest, was ten gevolge van de staking vertrokken,
en ook een zekere Denkers trad af. Gekozen werden: een niet nader be-
kende Semmeling en eerder genoemde AA. de Jong. Op deze vergadering
werd met onmiddellijke ingang een Moederfonds in het leven geroepen
en in werking gesteld: voortaan kreeg ook een gezin waar een kind ge-
boren werd, een uitkering: gedurende twee weken gratis brood, tot een
maximum van f 7,50.180

176) Zie hoofdstuk IX.
I??) DeStrijd, 23 december 1911. 'Een relle strijd'.
178) De Strijd, 6 januari 1912, 'Uit Eindhoven'.
179) De Strijd, 9 maart 1912, 'Uit Eindhoven, Cooperatie-vergadering'.
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Over de arbeidsvoorwaarden van degenen die bij de cooperatie werk-
zaam waren, kwarn meer duidelijkheid. In maart 1912 was er sprake van
dat de cooperatie een coIleetief arbeidscontract aan haar arbeiders aan
zou bieden.l'" Het minimumloon zou elf gulden per week bedragen en
de werktijd 63 men in dagdienst of 50 men in naehtdienst. Men ontving
het volle loon bij ziekte en had vier betaalde vakantiedagen. Blijkens een
mededeling in De Strijd een week later werd het aantal betaalde vakan-
tiedagen zelfs uitgebreid van vier naar zes. De uitbetaling bij ziekte werd
uitgebreid tot dertien weken.

Mede door de goede gang van zaken bij de cooperatie zou in 1912 een
betaalde propagandist voor het NW worden aangesteld.182 Hoewel in De
Strijd niet stond dat de cooperatie hieraan finaneieel bijdroeg - waar-
sehijnlijk was men bang dat daardoor een aantal leden zou worden af-
gesehrikt - mag men aannemen dat een en ander kon gebeuren met fi-
nanciele steun van de goed draaiende cooperatie.

Deze soeialistisehe propagandist kreeg als standplaats Eindhoven en zou
werkzaam zijn in heel Midden- en Oost-Brabant. Tevens zou hij optreden
als ambtenaar van het op te riohten Bureau voor Arbeidersrecht. Hoewel
hij aIleen aktief zou zijn op het gebied van de vakbeweging zou hij ook
zijn - hopelijk - positieve invloed hebben op politiek gebied. Voorlopig
werd nog weinig vernomen over de komst van de nieuwe propagandist.
Pas in november 1912 kwam de Nijmegenaar 1. Westerhof in die nieuwe
funetie naar Eindhoven.P''

Een laatste reorganisatie van cooperatie Helpt Elkander betrof een sta-
tutenwijziging. Op 4 juli 1912 besloot de ledenvergadering van de coope-
ratie deze te veranderen zodat iemand die in dienst was van de cooperatie
niet tegelijkertijd ook bestuurslid kon zijn.18t Dat leidde ertoe dat ruet
aileen Hendrik Rooijmans uit het bestuur moest verdwijnen, maar tevens
dat bakker Andries de Jong uit de Commissie van Toezieht weg zou moe-
ten.

180) De Strijd, 7 juni 1913, 'Roornsche journalisuek'.
181) De Eendracht, 16 rnaart 1912, 'Uit Eindhoven, Een collectief contract', en 23 maart 1912,
'Uit Eindhoven, Verbetering'.
182) De Strijd, 13 juli 1912, 'Uit Eindhoven. Coed nieuws voor Eindhoven en Brabant'.
18.3) De Strijd, 2 november 1912, 'Hij komt'.
18<) De Strijd, 13 juli 1912, 'Uit Eindhoven. Cooperatie-vergadering".
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c. Tegenwerlcing en concurrentie

In de zomer van 1912 opende een nieuwe kruidenierswinkel van Helpt
Elkander aan de Fellenoord in WoenseI. De winkel was overzichtelijk in-
gedeeld, had een grote etalageruit en "behoort zeker tot de mooiste win-
kels op de Fellenoord", zo oordeelde de verslaggever van De Strijd.185

In diezelfde periode probeerde de cooperatie een stuk grond aan de
overkant van de weg tegenover haar gebouwen, van de gemeente Woensel
aan te kopen. Aanvankelijk zou daar een school gevestigd worden, maar
dat ging op een andere plaats gebeuren. De gemeente zat nu met een
onbruikbaar stuk grond.186 B. en W van Woensel zouden blij geweest zijn
toen de cooperatie het stuk grond wilde kopen tegen dezelfde prijs als de
gemeente eerder zelf betaald had. De burgemeester vertelde in een raads-
vergadering een koper gevonden te hebben: "de cooperatieve vereeniging
der socialisten". Het katholieke gerneenteraadslid, de arbeider H. Bogers,
die vroeger ooit bestuurder van Helpt Elkander geweest was, "kreet in
groote verontwaardiging uit: 'Neen! nooit! tegen! Niet aan de socialis-
ten. '" Na diskussie werd de zaak uitgesteld tot een volgende vergadering.
De rol van genoemde Bogers bij de cooperatie en zijn vertrek aldaar
blijven duister, evenals de afloop van de voorgenomen grondaankoop.

Duidelijk werd wel dat de cooperatie inmiddels echte concurren tie on-
dervond. "Ieder brood, bij een particulier bakker gekocht, is aan de ar-
beidersbeweeging een stukje winst onthouden", schreef De Strijd op 20
april 1912. Niet aIleen bij Helpt Elkander kon men terecht voor brood,
ook bij de bakkerij die werkte voor de R.K-Volksbond-cooperatie Con-
tante Betaling, bij partikuliere bakkers en bij de in Volksbelang samen-
werkende bakkers van Woensel. Voorlopig echter bleef Contante Betaling
de belangrijkste concurrent.

§ 12. Andere initiatieoen van de cooperatie

a. De harmonie Voorwaarts

Vanuit Helpt Elkander zijn talloze initiatieven genomen voor het socia-
listische verenigingsleven in Eindhoven. Initiatieven werden niet alleen
genomen, maar veelal ook grotendeels betaald door deze financiele

185) Idem.
186) De Strijd, 27 juli 1912, 'Vit Eindhoven. Socialistenhaat'.
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krachtbron van de Eindhovense socialisten. Een van de belangrijkste ini-
tiatieven was zeker de oprichting van harmonie 'Voorwaarts'.

In De Eendracht van 26 september 1908 was al gewag gemaakt van
de voorbereidingen voor de oprichting van een eigen harmonie.P" Het
benodigde geld kwam langzaam maar zeker binnen en in het blad maakte
men melding van vele sympathieke reakties. Geconcludeerd werd dat "wij
spoedig in het bezit zullen zijn van een rnuziekcorps". Een hele tijd hoorde
men echter niets rneer van de harmonieplannen, totdat in juli 1910 een
advertentie in De Eendracht verscheen met de vraag om een dirigent "van
een op te richten Arbeiders-rnuziekvereeniging'Ll'"

In diezelfde maand stond echter in het blad een bericht over de aan-
wezigheid van de arbeiders-muziekvereniging uit Utrecht, die mee zou
werken aan de grote openluchtbijeenkomst voor algemeen kiesrecht in
Eindhoven. Veel vaart zat er dus nog niet in wat betreft de oprichting
van de eigen harmonie. In december 1910 stond er in De Eendracht een
oproep voor nieuwe leden.l'" Enkele maanden later vermeldde een inge-
zonden stuk in het blad dat de muziekvereniging al lang was opgericht,
maar dat men nog steeds geen direkteur kon vinden. De schrijver was
van mening dat alJe krachten gemobiliseerd moesten worden voor het
Volkspetitionnement en dat men voorlopig diende af te zien van de akties
ten behoeve van de muziekvereniging.l'" Toch zou dat niet gebeuren. De
maand erop, in februari 1911, werd het socialistische muziekkorps defi-
nitief opgericht.'?' Arbeiders-muziekvereeniging Voorwaarts was gevestigd
in het Volksgebouw in Woensel en zou voor het eerst optreden ter gele-
genheid van de eerste mei.192

b. De bibliotheek en andere initiatieven

Er werden allerlei cursussen in het Volksgebouw gegeven en in 1907
begon men al met een kleine bibliotheek die in oktober in het Volksge-
bouw werd ondergebracbt. In het landelijke blad van de SDAP,Het Volk,
verscheen een oproep voor bet leveren van hoeken, waarbij Jan Jansen
een beroep deed op de solidariteit van de socialisten elders in het land.
Men bezat al een aardige collectie boeken, maar wilde een ruimere sor-

187) De Eendrachi; 26 september 1908, 'Eindhoven'.
188) De Eendracht; 23juli 1910, 'Advertentien'.
189) De Eendracht; 10 december 1910, 'Advertenties'.
1<JO) De Eendracht ; 21 januari 1911, 'Ingezonden'.
191) De Eendrachi; 25 februari 1911, 'Tngezonden'.
192) De Eendracht ; 6 mei 1911, 'In het Volksgebouw op 1 Mei'.
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tering: "Laten de partijgenooten in het Noorden hunne boekenkasten eens
nazien en afstaan wat zij missen kunnen aan hunne makkers in 't donkere
Zuiden. ,,193

In 1911 werd de bibliotheek volledig overgenomen door de cooperatie
en ondergebracht in het kantoor van de bakkerij.19'1De Strijd bood een
indruk van de collectie: verschillende werken over de arbeidersbeweging
waren in de bibliotheek te vinden, onder andere De Dageraad der Volks-
bevrijding van WH. Vliegen, De Geschiedenis van het socialisme door D.
Nieuwenhuis, De Nederlandsche Arbeidersbeweging in de negentiende eeuw
door H. Smit, en verschillende andere werken van deze schrijver. Verder
kwamen er romans in voor, evenals boeken over geschiedenis en derge-
lijke. De bibliotheek van Helpt Elkander was elke zaterdagavond van 6
tot 9 uur geopend. Men moest door de poort bij de bakkerij naar binnen.
Gemeld werd dat men in totaal 220 boekdelen bezat en dat men nog
werken voor de bibliotheek kon afstaan.

In 1906 was de Eindhovense afdeling van de Nederlandsche Vereeniging
tot Afschaffing van alkoholhoudende dranken opgericht.l'" Korte tijd later
werd het Volksgebouw ook haar vaste vergaderplaats.

In april 1907 was de Wandel- en Fietsclub 'Het roode licht' ontstaan.l'"
Deze hield zich onder andere bezig met fietstochten naar de omliggende
dorpen, waar dan propaganda voor de SDAP gemaakt werd. Een ander
initiatief volgde in het voorjaar van 1908. De Eendracht maakte toen
melding van een gemengd koor dat op het meifeest al optrad.l'"

Het jaar 1908 was een heel vruchtbaar jaar. In november van dat jaar
werd Toneelvereniging 'Kunst na Arbeid' opnieuw opgericht.198 Ook deze
club vond onderdak in het Volksgebouw in Woensel. Zondag 8 november
vertoonde deze vereniging haar eerste stukken van de winterserie: 'De
Sluipmoordenaar en "n Recept'. Volgens de recensie in De Eendracht
werd het stuk aardig gespeeld, maar een regisseur werd nog node gemist.
Ook moest er volgens de verslaggever niet te vaak gespeeld worden, in
verband met de propaganda voor geheelonthouding! Er werden allerlei
uitvoeringen gegeven in het Volksgebouw, stukken van onbekende auteurs,
het bekende stuk van een zekere F Kamstra, 'De Socialen komen"?", en
werken van Herman Heijermans.i'"

193) HeL Volk, 18 oktober 1907, 'Tngezonden'.
19.) De Strijd, 7 okt.ober 1911, 'Uit Eindhoven. Bibliotheek',
195) De Eendrodu, 12 augustus 1908, 'Tngezondenstukken'.
196) De Eendrocht, 17 april 1907, 'Officiele mededeelingen', en 4 april 1908, 'Het Roode licht'.
197) De Eendracht; 9 mei 1908, 'Ons Meifeest'.
198) De Eendracht, 14 november 1908, BijbJad, 'Kunst na arbeid'.
199) De Eendracht, 31 december 1910, 'Kunst na Arbeid'.
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c. Betekenis van cooperatie Helpt Elkander

De in 1902 opgerichte en in 1903 feitelijk gestarte cooperatie is van
grote betekenis geweest voor de Eindhovense socialisten. Deze organisatie
voorzag de aangesloten leden van voedsel en steenkool tegen redelijke
prijzen. Vrij spoedig werd ook de arbeidersbeweging met geld geholpen.
Mogelijk heeft het blad De Eendracht af en toe steun gekregen en finan-
cierde de cooperatie de uitgave van diverse brochures.

Het eigen Volksgebouw kwam tot stand, zodat men niet langer afhan-
kelijk was van de gunst van derden. Bovendien vonden allerlei verenigin-
gen hier hun vaste vergaderplaats. Veel cursussen werden van hieruit ge-
organiseerd.

De cooperatie steunde zieke leden en verleende bij stakingen hulp aan
stakers en uitgeslotenen. Langzaam maar zeker werd het een belangrijk
bedrijf dat allerlei socialistische initiatieven in Eindhoven mogelijk maak-
te: de harmonie, de bibliotheek, een fietsclub, een gemengd koor en een
toneelvereniging. De feestavonden, de kindervoorstellingen en de talrijke
culturele bijeenkomsten met zang, muziek en toneel, dit alles was mogelijk
door het goede financiele resultaat van de cooperatie.

Bij de verkiezingen gaf men hulp aan de propaganda. Niet aileen plaat-
selijk, maar waarschijnlijk ook landelijk werden SDAP-initiatieven ge-
steund. Men bouwde enkele huizen, eigen winkels en een eigen brood-
bakkerij. Een eigen woninghouwcooperatie kwam vooralsnog niet van de
grond.

Waarschijnlijk hebben de Eindhovense socialisten, die toch af en toe het
gevoel gehad moeten hebben te leven op een rood eilandje in een roomse
oceaan, aan de cooperatie en al haar initiatieven veel zelfvertrouwen en
hoop op een betere toekomst ontleend.

200) De Eendracht, 5 november 1910, 'Toneeluitvoering'. Van Heijermans werd het stuk "t
Antwoord' gespeeld.
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HOOFDSTUK VII

GODSDIENST, SOCIALISME EN ARBEIDERSBEWEGING.
PARTIJ -AFDELING EN VAKBEWEGING OP WEG NAAR HET

KONFLIKTMODEL

§ 1. Jan Jansen in konflikt met de geesteLi.jkheid

a. Jansens aandeel in het 'Eindhovens socialisme'

Jan Jansen, de secretaris van de in november 1904 opgerichte Eindho-
vense afdeling van de SDAP, had zich in deze jaren ontwikkeld tot een
van de belangrijkste steunpilaren van het Eindhovens socialisme. Talrijke
stukken, ondertekend met zijn pseudoniem Argus, verschenen van zijn
hand in De Eendracht. In 1905 werd zijn brochure De Sociaal-Democratie
en Waarom, hoe en waarmee zi.j bestreden wordt herdrukt. Niet aileen
door conservatieve katholieken, zoals de medewerker van De Noordbra-
banter, 'Bon Catholique' Janus Vervoort, werd Jansen aangevallen.'

Ook vooruitstrevende journalisten als de hoofdredakteur van het Hel-
mondse Nieuws van de Week, Jos van Wei, kritiseerden zijn werk.

De sociaal-bewogen Helmondse redakteur was overigens in conserva-
tief -katholieke kring verdacht. "Gij zijt eenvoudig eel! socialist", was hem
al eens toegevoegd.' Begin maart 1905 had laatstgenoemde weliswaar
niet de socialistische priester Jan van den Brink verdedigd in zijn krant,
maar hij had in zijn bespreking wei de houding van de overige katholieke
pers in dezen streng gekritiseerda Enkele dagen later herriep Van Wei een
en ander, en volgens Jansen zat de (hogere) geestelijkheid achter deze
snelle bekering." In augustus van dat jaar volgde een polemiek in Van
Wels blad tussen hem en Jansen. Naar aanleiding van de publikaties van
Jos van Wei over het socialisme werd in september 1905 een rubriek in

1) De Eendracht, 8 april 1905, 'Door Vervoort te licht bevonden'. Vervoort wordt in deze reaktie
een "ex-student in de theologie" genoemd. Hij lOU geweigerd hebben het antwoord van Jansen op
zijn kritiek in De Noordbrabanter te plaatsen, reden voor De Eendracht om dat antwoord uitvoerig
in de eigen kolommen op te nemen.
2) Het NielU1JSvan de Week, 7 januari 1905, ingezonden stuk door een zekere Arnold. De krant
had in deze jaren een vaste rubriek over sociale toestanden in Helmond, getiteld 'Jan de Wever'.
3) Het Nieuws van de Week, 1 maart 1905 .
..) Vgl. hoofdstuk Ill, par. 8. De Eendracht; 8 april 1905, 'Dompen'
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De Eendracht gestart onder de titel: 'Wat het socialisme weI is, en wat
het niet is'. Bijna een jaar werd deze artikelenserie voortgezet."

b. Op bezoek bij de pastoor van Strijp

Ook van de kant van de geestelijkheid werden aile middelen aangewend
om Jansen van het socialisme af te brengen. Toen hij in 1906 - op de
dag van de begrafenis van zijn gestorven tweejarig kind - op de pastorie
van Strijp kwam, begon pastoor Maas met een uitval over het socialisme."
Jansen merkte op niet in een toestand te zijn om daarover op dat moment
te diskussieren, gezien het sterfgeval in zijn gezin. Daarop antwoordde de
pastoor: "Daar moet je maar niet om treuren, want 't is een groot geluk,
dat je kind gestorven is, anders was 't misschien een socialist geworden,
gelijk zijn vader." De pastoor riep zijn kapelaan erbij om de diskussie met
de socialist af te maken. De assistent, die de Eindhovensche Courant bij
zich had, wreef Jansen een anti-socialistisch artikel onder de neus, waarop
de socialist antwoordde dat het een kapelaan toch niet betaamde te rade
te gaan bij een courant die geleid werd door iemand die het nog niet
eens tot kapelaan gebracht hadl ' De pastoor dreigde toen hem voor het
front van de kerk zijn Pasen te weigeren als hij zijn socialistische propa-
ganda niet zou staken. Kort daarop werd het gesprek beeindigd.

Een dag of wat later vroeg Jansen per brief aan de pastoor of hij diens
dreigement betreffende het weigeren van de comrnunie wei goed verstaan
had, waarop hij een briefje van pastoor P Maas, gedateerd 20 maart
1906, terugkreeg. Het bevatte inderdaad - nu zwart op wit - een her-
haling van het dreigement:

" ... dat u met Paschen de H. Communie publiek zal worden gewei-
gerd, tenzij gij mij van te voren overlegt een degelijk eigenhandig
bewijs, dat gij u voortaan onthoudt van aile socialistische bewegingen
en u volkomen onderwerpt aan uwe geestelijke overheid".

Jansen vroeg hierna aan vooraanstaande katholieken en aan een andere
priester wat zij van de handelwijze van de Strijpse pastoor vonden. Ze
begrepen het niet en schreven het toe aan de hoge leeftijd van de pastoor
en aan diens eigenzinnige karakter.

5) De Eendracht, maandelijks, van september 1905 tot en metjuli 1906.
6) De Eendracht, 31 december 1908, 'De Eendracht op den Index'. ln dit artikel sehetst Argus dit
geval alsof het een willekeurige socialist betrof. In feite, maakte hij dit zelf mee, zoals blijkt uit BAH,
Archief Parochie St. -Trudo Strijp, eorrespondentie van de Bossche bisschop met J. Jansen, 20 en
21 maart 1906.
7) Bedoeld werd: de hoofdredacteur van de Eindhovensche Courant, Janus Vervoort. Deze had
zijn priesterstudies voortijdig afgebroken.
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c. Correspondentie met de Bossche bisschop

Op 21 maart schreef Jansen over deze kwestie een brief aan de bisschop
van Den Bosch." Eerst maakte hij de inhoud van het briefje van pastoor
Maas bekend. Vervolgens maakte hij aan de bisschop duidelijk hoe hij tot
het socialisme was gekomen: "Niet kwam ik daar aan hunne zijde, door
de materialistische levensbeschouwing, die ik ahsoluut niet huldig, doch
krachtens mijne katholieke beginselen." Zich beroepend op het christelijk
gebod van naastenliefde stelde hij "dat dit hoog Christelijk beginsel aileen
dan consequent kan worden toegepast, als de maatschappelijke samenle-
ving socialistisch zal zijn ingericht". Nooit had hij gemerkt dat zijn gods-
dienstigheid zou zijn afgenomen door zijn werk voor de arbeidersbewe-
ging. Het tegendeel was eerder het geval volgens hem:

"lmmers het was juist mijne geloofsleer, de leer van de opofferende
liefde voor den armen evenmensch, de leer van rechtvaardigheid en
broederrnin, die mij bracht tot het Socialisme."

Jansen bleef eerbied houden voor "onze katholieke leer" maar erkende
dat hij weleens in botsing moest komen met de katholieke geestelijken die
zich ook op het terre in van de sociale aktie begaven. Hij concludeerde
over de ontzegging van de paascommunie door de pastoor: "aangezien
door Z.H. den Paus niet 'ex cathedra' mijn (ons) sociaal streven is ver-
oordeeld, daar dunkt mij, kan een maatregel als door den heer pastoor
van Strijp bedoeld, niet worden gerechtvaardigd". Hij merkte op dat hij
steeds zijn kerkelijke plichten had vervuld. Nergens kon worden aange-
toond dat hij iets tegen de katholieke godsdienst had geschreven of ge-
daan.

Ten slotte vermeldde Jansen dat de pastoor van Strijp al erg oud was
en "niet meer in staat is nuchter en helder deze questie te onderzoeken
of te bestudeeren". Daarom deed hij nu een beroep op de bisschop, om
het "dwaas" en zijns inziens "zeer onrechtmatig voornemen" van pastoor
Maas te voorkomen.

De officiele reaktie van de Bossche bisschop was kort, krachtig en dui-
delijk in de afwijzing van Jansens verzoek. Toch had hij aanvankelijk
blijkhaar de bedoeling Jansen enigszins tegemoet te komen en een opening
te bieden uit de ontstane impasse, zo leek het. In een niet verstuurd
uitvoerig concept-antwoord gaf de bisschop toe dat Jansens economisch
socialisme niet het socialisme "in zijn laatste en verste strekking" was en

8) BAH, ArchiefParochie Sl.- Trudo Ie Strijp, brieven van 1. Jansen te Strijp aan rngr. Van de Ven,
bisschop van 's-Bosch, 21 en 27 maart 1906; een anoniem en ongedateerd schrijven betreffende
jausens socialisme; brief van P. Maas, pastoor, aan de Bossche bisschop, 4 april 1906.
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als zodanig ook niet veroordeeld was: "Maar al bepaalt uw socialisme
rich ook alleen tot het economisch gedeelte (...) dan zijt ge nog niet in
veiligheid." Een katholiek had meer aan te nemen en te houden dan
datgene wat niet als ketterij gebrandmerkt was, zoals bijvoorbeeld het
natuurrecht. Het economisch socialisme verwierp het prive-eigendom van
de produktiemiddelen en dat nu was in strijd met het natuurrecht. Onder
aanroeping van Aristoteles, Thomas van Aquino en paus Leo xm die in
zijn encycliek die eis van het natuurrecht expliciet vermeldde, werd uit-
eindelijk geconstateerd dat ook het economisch socialisme niet aanvaard
kon worden. "AI is het socialisme in dien engen zin, misschien door U
bedoeld, niet vlakweg ketterij, het is toch in strijd met de christelijke
beginselen en mag dus door geen katholiek worden gehouden." Jansen
was in het openbaar met deze derhalve "ongeoorloofde zaak" bezig. "Wilt
gij toch tot de H. Paaschcommunie worden toegelaten, zonder aan den
eisch van den Pastoor te hebben voldaan? Zoo iets kan niet geduld wor-
den."

Hierna kwam het echte motief waarom aan Jansen de paascommunie
geweigerd bleef naar voren. Het zou ergernis veroorzaken als hij de com-
munie mocht ontvangen zonder het socialisme te hebben verzaakt:

"Zou de Kerkelijke overheid daardoor niet worden de grootste pro-
pagandist uwer ongeoorloofde richting? Het yolk immers kon zeggen:
'Die richting is niet kwaad, anders zou de Kerkl. Overheid den Heer
Jansen niet toelaten tot de H. Communie. Wij kunnen ons dus gerust
bij de socialisten aansluiten.' Daarom, waarde Heer, kunnen wij niet
anders dan den eisch van den Pastoor handhaven."

AIs Jansen aan de eis van de pastoor voldeed en het sociaLisme middels
een officiele verklaring afzwoer, dan ZOIJ hij de paascommunie ontvangen,
net zoals "elk ander, die als publiek zondaar doorgaande, de noodige
bewijzen levert, dat hij van het zondige leven afziet". De laatste opmer-
king in het concept-antwoord bevatte de mededeling dat hiermee de kous
af was; men wilde met hem niet verder in diskussie.

De brief echter die aan Jamen verzonden werd op 27 maart 1906 was
minder wijdJopig en kwam neer op een eenvoudige bekrachtiging van de
maatregel van de Strijpse pastoor:

"Zonder te willen uitmaken, of u, door uw aanhangen van het so-
cialisme den kerkelijken ban of excommunicatie reeds heeft ingeloo-
pen, blijkt ons meer dan genoeg uit uwe daden d.i. uit uw optreden
voor het socialisme, waarvan ook meer dan eene verklaring in rut
uw schrijven het bewijs levert; uit de geschriften op uwen naam
verspreid, en uit de publieke opinie daaromtrent, dat er eene groote
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ergernis van u uitgaat voor het katholieke yolk, eene ergernis van
dien aard dat het de verontwaardiging wekken zou van datzelfde
yolk, als het kerkelijk gezag u toeliet, publiek tot de H. Sacramenten
te naderen. Deze ergernis, mogen wij niet dulden, en daarom zien
wij ons genoodzaakt, de mededeeling en den eiseh, door den pastoor
van Stryp, u gedaan, te handhaven."

Jansen was verbaasd en "diep getroffen" door de brief van de bissehop.
De socialist beantwoordde de brief - naar eigen zeggen - "op potige wij-
ze". Van ergernis die hij bij het katholieke yolk zou opwekken had hij
nooit iets gemerkt, die was gefantaseerd en kon aileen bestaan hebben in
het hoofd van de oude pastoor en enkele kapelaans. Hij stelde dat wj
niets van ergernis merkte als hij zondags in de kerk was en de communie
ontving. Integendeel: "Het katholieke volk, dat mij en mijn streven wei
kent, zou zich ergeren, als het wist dat mij de Paasehcommunmie gewei-
gerd werd." Jansen vroeg de bissehop aan te geven waar hij zieh in zijn
gesehriften op een laakbare wijze zou hebben uitgelaten: "Wanneer en
waar bleek uit mijne daden en mijne gesehriften, dat ik ook maw' een-
igszins aan onzen H. Godsdienst of zijne leer afbreuk deed, of dat ik
daarmee in strijd handelde?"

Elk gesehrift van zijn hand wilde hij desgewenst aan de bissehop sturen,
zodat het op dat punt nader onderzocht kon worden. Jansen wees erop
dat hij niet godsdienst-vijandig was, maar dat hij juist vanwege zijn op-
reehte bedoelingen zoveel moeite deed om zijn Pasen te kunnen houden.
Hij rnerkte op dat het eenvoudig zou zijn een sehriftelijke verklaring aan
de pastoor te overhandigen en verder anoniem aan het socialisme te blij-
yen werken. Als hij dan ook nog ging biechten, dan " ... pleegde ik eene
dubbele Heiligschennis en dat is meer dan ontrouw". Dat wilde hij niet.
Hij hoopte in aIle eerlijkheid en oprechtheid zijn paasplichten te kunnen
vervullen. Ten slotte merkte hij nog op dat, als hem de communie ont-
houden werd, dit dan met veel katholieken die een zedeloos leven leidden,
zou moeten gebeuren.

Na die uitvoerige tweede brief kwam er geen antwoord meer van de
bisschop." WeI had deze aan pastoor Maas blijkbaar een afschrift van zijn
beslissing gestuurd. De laatste bevestigde aan de bisschop zijn besluit over
het niet toestaan aan Jansen om zijn paaspliehten te vervullen: "Wij zullen
derhalve op ad vies van Uwe Door!' Hoogwaardigheid genoemden persoon
openlijk de H.H. Sacramenten weigeren." De Strijpse pastoor voegde er
eigener beweging nog aan toe dat de bissehop inmiddels wei begrepen

9) De Eendracht, 9 januari 1909, 'De Eendracht op den Index'.
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zou hebben "hoe een gevaarlijk en gluiperig persoon hij is, die in ooze
Parochie bij geen enkel weldenkende het minste vertrouwen heeft".10
Merkwaardig is de laatste toevoeging van de pastoor over Jansen, alsof
hij zichzelf en zijn bisschop alsnog moest overtuigen de juiste beslissing
te hebben genomen. Men kan zich de vraag stellen wie het meest chris-
telijk handelde, de Strijpse pastoor of de uit de kerk gestoten socialist.

Drie jaar lang zweeg Jansen over zijn excommunicatie. Pas in 1909 zou
hij hierover in De Eendracht verslag doen. Blijkbaar wilde hij in 1906 de
zaak niet op de spits drijven en laten zien dat hij van goede wil was. II
Vooralsnog werd in het blad de a1gemene stelling betrokken dat aan ka-
tholieke socialisten belet werd hun godsdienstige verplichtingen na te ko-
men. Gezien de persoonlijke ervaringen van Jansen (en anderen?) was
deze voorstelling van zaken op feiten gebaseerd.V

§ 2. Katholieke en sociaListische sigarenmakers

Op 28 augustus 1906 werd de Eindhovensche Bestuurdersbond opge-
richt: een overkoepelende organisatie van a:rbeiders die bij een NW-bond
waren. Er waren vijf organisaties bij de EBB aangesloten, met in totaal
630 leden: sigarenmakers, textielarbeiders, houthewerkers, kleerrnakers.P
De vijfde organisatie was cooperatie Helpt Elkander.!" De sigarenmakers
vormden de grootste vakvereniging.

Inmiddels was er in de Eindhovense sigarenindustrie, een bedrijfstak
waar de socialisten veel aanhang hadden, een en ander gebeurd. In juni
1906 vond een wilde staking plaats bij de firma Meerstadt & Co. Deze
werd verloren en negen sigarenmakers kregen hun ontslag.l'' De Eendracht
keurde deze "roekeloze staking", die enkele kaderleden van de anarchis-
tische Internationale Sigarenmakersbond hun werk kostte, af.

10) BAH,ArchiefParochie St.-Trudo te Strijp, brief van pastoor P. Maas te Strijp aan de bisschop
vall Den Bosch, -f april 1906.
11) De Eendrachl; 9 juni 1906, Voor de rnenschen die spreken van sociaal-democratische
tyrannie': "Persoonlijk heeft schrijver dozes op dit gebied al aardige ervaring opgedaan. WeUicht
vindt hij nog wei eens aanleiding om mede te deelen op welke dcspotische wijze men iemand durft
dwingen zijne overtuiging prijs te geven, al is het dan slechts oogenschijnlijk."
12) De Eendracht, 14 juli en 8 september 1906. Onder de kop Vrome Bestrijding' wordt hot
's-Hertogenbossche Zondagsblad van de 1-1. Familie onder redactic van de priester Boornaars
gekritisecrd.
13) De Eendracht, 11 augustus en 8 september 1906, 'De Bestuurdersbond'.
Ii) Hoewel de cooperatie officieelgeen vakvereniging was, werden de leden weI gerekend tot de
leden van de Eindhovense Bestuurdersbond. Zie Verslag over 1914 van den Eindhovenschen
Bestuurdersbond en het Bureau voor Arbeidersrecht, 191 'I, 4-6.
15) De Eendracht, 14 juli 1906, Vakactie in Eindhoven'.

294



De redaktie van het blad constateerde met genoegen dat ook kapelaan
Poell inmiddels het bestaan van stakingskassen een goed instrument
vond.l? Het blad prees verder de Eindhovense fabrikantenorganisatie die
een van haar leden, genoemde firma Meerstadt & Co. tot verbetering van
de arbeidsomstandigheden had gedwongen. Naast een goede werkge-
versorganisatie - zo betoogde De Eendracht - was er ook een goede werk-
nemersorganisarie in de sigarenindustrie nodig.!"

Terwijl in de Eindhooensche Courant de anarchistische sigarenmakers
opgeroepen werden tot aansluiting bij de katholieke bond, verscheen in
De Eendracht een ingezonden stuk vall een oude socialistische sigaren-
maker, die opriep tot samenwerking tussen katholieke en neutrale siga-
renmakersbonden. Er werd melding gemaakt van een stemming hierover
onder katholiek-georganiseerde Eindhovense sigarenmakers. Met 83 tegen
19 stemmen koos men v66r samenwerking en tegen de bisschoppelijke
afwijzing van dit soort cooperatiel 18 Dat die sam en werking niet van harte
ging moge blijken uit het feit dat kort tevoren de katholieke sigarenmakers
de samenwerking met de socialistische bond hadden verbroken, althans,
dat vermeldde een zekere Bommer, hoofdbestuurder van de Nederlandse
Sigarenmakersbond, op een openluchtbijeenkomst bij cooperatie Helpt EI-
kander.!" De tegenstellingen tussen katholiek en socialistisch georganiseer-
den bleven, zoals zou blijken bij de volgende confrontatie tussen werkne-
mers en werkgevers in de sigarenindustrie. In oktober was er weer sprake
van een (beperkt) konflikt, ditmaal bij de firma Hoppenbrouwers. Blijkens
een extra blad bij De Eendracht van 13 oktober 1906 kwam het weliswaar
tot een schikking, waarbij de arbeiders toegaven "door toedoen van gilden
del' R.K Volksbond". De staking werd niet doorgezet, maar als het aan
de redaktie van De Eendracht gelegen had, was men ditmaal verder ge-
gaa.n.20

Over de situatie in de Eindhovense sigarennijverheid schreef men een
maand later: "Het recht! Is dan 't recht, dat in de sigarenindustrie schat-
ten verdi end worden, dat elk goed geleide en voldoende uitgebreide fa-
briek het geld ziet toestromen?" Tegenover de snelle rijkdom van de si-
garenfabrikanten stelde men het harde lot van de sigarenmakers:

16) Eind 1899 had L. Poell in een diskussie met H. Rooijmans de noodzaak van stakingskassen
ontkend, hetgeen tot een heftige uiteenzetting met Rooijmans had geleid.
17) De Eendracht, 14 juli 1906, 'Vakactie in Eindhoven'.
18) De Eendracht, 11 augustus 1906, 'Zou dat wei zuiver zijn?", ingezonden stuk door "uw oude
vriend Hanneske".
19) De Eendrachi, 11 augustus 1906, 'De openlucht meeting'.
20) De Eendracht, bijblad van 13 oktober 1906, 'De Eindhovensche Courant en de sigarenmakers'
en 'Donkere wolken weggevaagd .
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,., de werkers in datzelfde yak, t welk hen met tering slaat, en
reeds op rniddelbaren leeftijd de schamele verdiensten nog verscha-
melt daar de stram wordende vingers zich niet meer rep pen kunnen,
dat zij zelfs in de beste jaren, indien met ruim gezin gezegend, armoe
Lijden, indien 't verderfLijk huiswerk of 't werk der vrouw met bij-
springt, tot bittere schade der kinderen, - vinden wij in dien jam-
merlijksten aller jarnmeren de majesteit van 't Heilig Recht?,,21

In hetzelfde nummer van De Eendracht riep Argus de arb eiders nogmaaJs
op zieh te organiseren en te ontwikkelen. Ook werd melding gemaakt van
de partijdigheid van de Eindhovensche Courant inzake dreigende konflik-
ten tussen arbeiders en fabrikanten. Volgens dat blad duurden konflikten
waarbij de NISTB betrokken was, langer dan andere. De Eendracht ant-
woordde hierop dat dat inderdaad het geval was, want dan werd er ten-
minste iets gedaan. De katholieke bond gaf nogal gauw toe, of deed he-
lemaal niets. Een andere krant in Eindhoven, de Peel- en Kempenbode,
zag een donkere toekomst en meer konflikten in de sigarenindustrie. Over
drie pagina's verspreid gaf in De Eendracht een zekere Albert van Overzee
parodierend wat achtergrondinformatie over bedoelde tegenstellingen.f

§ 3. De grote sigarenmakersuitsluiting

a. Stakingen bij de firma's Tinchant, Aalfs en De longh

Even leek er rust te heersen bij de sigarenmakers, maar in januari 1907
brak er plotseling een staking uit en werden tachtig sigarenmakers bij de
Belgisehe firma lose Tinchant y Conzales in Stratum uitgesloten.P De
Eendracht riep op tot steun en solidariteit, en op een vergadering waar
Vliegen sprak, werd onder de aanwezigen geld opgehaald voor de stakers
bij genoemde firma.

In dezelfde tijd was er ook sprake van een konflikt over moeilijk te
verwerken tabak bij de firma Van de Arend. Het bedrijf, dat eigen ta-
baksplantages bezat en zeer rijk zou zijn, wilde niet onderhandelen, niet
met de katholieke noeh met de socialistische sigarenmakersbond. Na een
stemming onder de sigarenmakers besloot men de zaak voorlopig te laten
rusten.

21) De Eendracht, 10 november 1906, 'Waar is het reclu te vinden?'
2"2) De Eendracht, 10 november 1906, 'Schetsen. Een kijkje achter 'donkere wolken' of Het conflict
in de Eindhovensche Tabaksindustrie in zijn ware gedaante'.
23) De Eendracht, 12januari 1907, 'Conflicten in de tabaksindustrie te Eindhoven'.
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Ondertussen stond in De Eendracht van 23 februari 1907 een bericht
over een lid van de Internationale Sigarenmakersbond dat bedeeld werd
door het Burgerlijk Arrnbestuur en moest bedanken voor het lidmaatschap
van zijn bond. Deed hij dat niet, dan zou aile ondersteuning gestopt wor-
den. "Nu gebeurt dat aLles nog, arbeiders, dat en nog veel meer. Hoe
lang nog? Geeft zelf het antwoord, arbeiders. ,,2'1 Toen twee armmeesters
zich verdedigden, nam De Eendracht hun nuancering overigens weI op
in zijn kolornmen.P

In maart werd in De Eendracht de geschiedenis van de Eindhovense
R.K Volksbond geschetst.i" Hierbij kwam naar voren dat dankzij socia-
listische aktiviteiten uiteindelijk ook katholieke arbeidersorganisaties kon-
den ontstaan. En opnieuw volgde een oproep tot eendrachtige samenwer-
king tussen katholieke en socialistische organisaties. Terloops werd in De
Eendracht flog opgemerkt dat het katholieke sigarenmakersgilde inmiddels
twaalfhonderd leden telde en dat het tijd werd dat de bond "krachtig
gaat opkomen voor de te lang vergeten en verwaarloosde arbeiders".

Op dinsdag 7 mei 1907 gingen dertig sigarenmakers bij de firma Aalfs
en De Jongh in staking.27 Van de stakers waren er drie lid bij de Inter-
nationale Sigarenmakersbond en de overigen bij de katholieke organisatie.
Aanieiding tot het konf1ikt was de eis van sigarenmakers om mee te kun-
nen delen in de grotere winst van de fabrikanten. Er waren namelijk
nieuwe houten sigarenvormen ingevoerd bij de firma Aalfs en De Jongh,
waarmee de sigarenmakers sneller en meer 'imitatie-handvorm sigaren'
konden produceren. De fabrikant verlaagde de verkoopprijs voor dit soort
sigaren niet, maar verlaagde wel het stukloon voor de arbeiders. Dat
accepteerden zij niet. Naast die onenigheid bestond er nog een andere
tegenstelling. De sigarenmakers wilden een collectieve Ioonregeling, maar
de fabrikanten hielden vast aan afspraken tussen werkgever en werkne-
mers afzonderlijk. In oktober 1906 bleken er al f1inke spanningen te zijn
en toen werd er ook voor het eerst aI gedreigd met een algehele uitsluiting
door de fabrikantenorganisatie.e" Een bemiddelingscommissie wist een

24) De Eendracht, 23 februari 1907, 'Hoe men er de arbeiders onderhoudt'.
25) DeEendracht, 9 maart 1907. Het betreft een bestuurslid van de R.K St. -Vmcentiusvereniging
dat tevens bestuurslid was van hetAigemeen Armbestuur. Alleen de ondersteuning van de katholieke
Vmcentiusvereniging zou stoppen.
26) De Eendracht, 23 maart 1907, 'Het Verleden en het Heden van den R.K volksbond te
Eindhoven'.
27) De firma wordt in het Gemeenteverslag van 1905 vermeld als zijnde een bedrijf met 61
werknemers.
28) A van der Bruggen, 'Historische sigarenmakersstaking. Werknemers in Woensel eisten 75 jaar
geleden winstdeling', in Helmonds Dagblad, 6 mei 1982.

297



groot konflikt nog af te wenden. Op voorstel van die commissie besloot
men tot maandelijkse bijeenkomsten tussen afgevaardigden van de siga-
renfabrikanten en van de sigarenmakers. Van oktober 1906 tot april 1907
werden op die rnanier diverse geschillen tussen werkgevers en werknemers
in de sigru·enmakersrujverheid besproken en opgelost.

Intussen was bij de firma Aalfs en De Jongh het bovengenoemde geschil
ontstaan en in april kwam het ditmaal niet tot overleg tussen de verte-
genwoordigers van fabrikanten en arbeiders. Eenzijdig bepaalde de fa-
brikantenvereniging de uit te betalen lonen, hetgeen niet aanvaard werd.
Op 29 april besloot men dan ook tot een staking die acht dagen later
zou ingaan, en wei op 7 mei. De dag daarvoor zou het maandelijkse
overleg tussen werkgevers en werknemers moeten plaatsvinden, waarbij
het geschil besproken en uit de wereld geholpen kon worden. Zonder
opgave van reden zegden de fabrikanten hunnerzijds de bijeenkomst af.

De staking bij de firma Aalfs en De Jongh werd de volgende dag, dins-
dag 7 mei, een feit. Op 8 mei reageerde de fabrikantenvereniging met de
schriftelijke eis dat de staking voor vrijdag 10 mei moest stoppen. Nog
diezelfde avond verspreidde de Meierijsche Courant honderden bulletins
met het standpunt van de sigarenfabrikanten: Als voor vrijdag 10 mei
a.s. om 12 uur het werk bij de firma Aalfs en De Jongh niet op de oude
voorwaarden was hervat, dan zouden aile andere (37) fabrikanten, aan-
gesloten bij de Vereeniging van Sigaren- en Tabaksfabrikanten te Eind-
hoven, hun fabrieken op zaterdag 11 mei 's avonds sluiten.

b. De uitsluiting en de katholieke geestelijkheid

Vrijwel onmiddellijk na het begin van de staking gingen er al geruchten
over een uitsluiting, niet alleen bij de genoemde firma, maar bij alle 38
sigarenfabrieken in Eindhoven en omgeving. Het zou de werkgevers nu
om hun maeht gaan. Lang voor deze staking had de voorzitter van de
sigru·enfabrikantenvereniging de voorzitter van de katholieke sigarenma-
kers eens toegevoegd: "\Vij zullen aan al dat aetie voeren eens voor goed
een einde maken." En de uitsluiting was hiertoe het middel. 29

De socialistische Eindhovensehe Bestuurdersbond verspreidde een pam-
fIet onder de sigarenmakers en De Eendracht drukte het de vakgenoten
onder zijn lezers op het hart: "Drinkt niet in deze dagen, blijf uit kroeg
en cafe." Men diende met kalmte en trouw bezoek van de vergaderingen

29) J. van Rijzewijk en J. Sloots, De Ceschiedenis der uitsluiting in de Sigareninduslrie te Eindhoven
van Zaterdag 11 mei 101 op heden 17jllni 1907, [Eindhoven 1907], 4. 1. Sioots, een van de auteurs,
is de bedoelde voorziner van de R.K Tabakshewerkersbond.
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te strijden voor de overwinning. "Gij zult gesteund worden. De heele
Nederlandsche bewuste arbeidersklasse verklaart zich solidair en zal hare
penningen offeren voor het eerst noodige in uw gezin."30

De staking werd niet beeindigd en de uitsluiting was een feit. Van 12
mei tot 21 juni 1907 stonden sigarenmakers, katholieken, socialisten,
anarchisten en ongeorganiseerden tegenover de neutrale Vereeniging van
Sigaren- en 'Iabaksfabrikanten te Eindhoven.I' Ruim 2800 sigarenmakers
stonden op straat, Ongeveer de helft van hen was georganiseerd: twaalf-
honderd waren er lid van het RK Gilde S1. Franciscus Xaverius, en ca.
honderdvjjftig+' waren er aangesloten bij de NISTBa3

Op 15 mei was er nog sprake van een voorlopige bijeenkomst van het
bestuur van de katholieke bond, de heren J. van Rijzewijk en J. Sloots,
en een hoofdbestuurslid van de NlSTB, de heer Bruens'" enerzijds met
een commissie van de fabrikantenvereniging anderzijds, maar men kwam
niet tot elkaar. Ook de verschillende voorstellen tot bemiddeling, gedaan
door de vakbondsorganisaties en door de Kamer van Koophandel, leidden
tot niets.35

De katholieke geestelijkheid ging zich ermee bemoeien. Op de vele bij-
eenkomsten van de RK Tabaksbewerkersbond, steevast begonnen en af-
gesloten met gebed, werd de arbeiders erop gewezen dat zij "hun heilige
strijd voor de katbolieke organisatie" moesten Ieveren. De geestelijkheid
koos dus duidelijk de kant van de stakers.

Een van de gedupeerde fabrikanten, R Mignot, maakte de rol van de
Eindhovense geestelijkheid in het konflikt duidelijk met zijn uitspraak in
De TeLegraaf dat "de patroons meer last hebben van de geestelijkheid dan
van de socialisten" .36

30) De Eendracht, 11 mei 1907, 'De Staking'. Het blad voerde met ingang van dit nummer een
nieuwe ondertitel. Niet langer "Socialistisch, niet-materialistisch Volksblad" maar: "Orgaan vall de
afdeelingen der SOAP in Noord-Brabant'' .
.31) RANB, Archief van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant, 1814-1920, Archief Cdl{,
Correspondentie etc. betrekkelijk de staking en uitsluiting in de sigarenindustrie te Eindhoven,
mei-juni 1907. Vee! over de staking en uitsluiting is te vinden in de plaatselijke kranten, maar ook
in Het Volk, De Sigarenmaker. De Katholieke Tabaksbeioerker. De oudste literatuur hierover is Van
Velthoven, Stad en Meier!! van 's-Hertogenbosch ; dl. 11,260-264.
32) De Eendracht, 25 mei 1907, 'De uitsluiting'.
:13) De Nederlandsche Internationale Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond, de NISTB, kende
in 1904 een splitsing. De anarchistische sigarenrnakers, aangesloten bij de NAS, scheidden zich op
her Paascongres van de bond af. Op 29 mei 190-i richtten zij de 'Federatie van Sigarenmakers en
Tabaksbewerkers in Nederland' op. Het vakblad De Tabaksbetoerker werd nu uitsluitend hun
orgaan. De Sigarenma.ker werd het orgaan van de 'moderne' bond, de socialistische N1STB, welke
zich later bij het NVV zou aansluiten. Vgl. Van Caal, a.w., 196.
34) In de brochure van her R.K Cilde wordt gesproken over Breuns.
3.0) Van Rijzewijk en Sioots. a.w., passim.
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Op woensdag 29 mei verscheen in een grote advertentie in de Eindho-
vense bladen de aankondiging dat de fabrieken weer mensen, die op 7
mei, het begin van de staking, niet georganiseerd waren, aan zouden gaan
nemen. Deze aankondiging, feitelijk een oproep tot het breken van de
staking door de ongeorganiseerden, had nagenoeg geen resultaat. Gevolg
was wei dat nu de ongeorganiseerden voortaan ook helemaal ten laste
van het katholiek sigarenmakersgilde kwamen (en van de Eindhovense
afdeling van de NlSTB?).37

Diverse burgemeesters en secretarissen van de verschiUende Eindhoven-
se gemeenten gingen er zich nu mee bemoeien. Zij vreesden dat de honger
tot grote arbeidsonlust zou leiden en namen het initiatief tot de oprichting
van een eigen sigarenfabriek, waar uitgeslotenen zouden kunnen werken.
De fabrikanten waren hier fel op tegen. Zij vonden dat dit plaatselijke
overheidsingrijpen een natuurlijke afloop van het konllikt op een voor hen
ongunstige wijze zou bemvloeden. Zij stelden vast dat "zulk een gedrag
in Nederland nog niet is voorgekomen" en eisten bij de commissaris van
de Koningin en de minister van Binnenlandse Zaken het ontslag van ge-
noemde burgemeesters.

Eind mei deed de Kamer van Koophandel nog een bemiddelingspoging,
maar ook deze leidde tot niets.

§ 4. De houding van de socialisten

a. De cooperatie

Hoe was de houding van de socialisten? Zoals vermeld had de Eind-
hovense afdeling van de NISTB meteen bij het begin van de staking bij
Aalfs en De Iongh de stakingsoproep van het RK Gilde al ondersteund.
De Eendracht van 11 mei 1907, het eerste nummer met de nieuwe on-
dertitel 'Orgaan van de afdeelingen del' SDAP in Noord-Brabant', had in
een ongecorrigeerd en snel geschreven artikel opgeroepen tot solidariteit
met de stakers. Op 19 mei verscheen het wekelijkse nummer van De
Notenkraker, het zondagsblad van de socialistische kraut Het Volk. Onder
de kop werd de hele voorpagina in beslag genomen door een bijtende
spotprent van Albert Hahn: onder de titel 'Eindhoven' was een arbeider
te zien die zich uit zijn onderworpen positie oprichtte en daarmee een

36) Van der Bruggen, Historische sigarenmakersstaking, t.a.p.
3?) Idem. De auteur verrneldt hier niet dal ook de NISTB en Helpt Elkander ongeorganiseerden
ondersteunden.
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dikke kapitalist en diens geldbuidels aan het schuiven bracht. Het onder-
schrift bij de prent luidde: "Zelfs in het duister kiemt nieuw leven! "38

Regelmatig waren er bijeenkomsten voor de stakende/uitgesloten siga-
renmakers. Deze werden niet aileen belegd voor de katholiek georgani-
seerden in de RK Volksbond. Ook in Zaal Spoorenberg waren vergade-
ringen. Daar kwamen de socialistisch georganiseerde sigarenmakers
bijeen. Zo ging het er op dinsdag 21 mei "zeer geanimeerd" aan toe:

"De strijdliederen klinken lustig onder begeleiding der piano, ge-
speeld door onzen pianist-sigarenmaker. Zoo'n bijeenkomst van die
op straat geworpen sigarenmakers, wien de solidariteit en de vast-
beradenheid uit de oogen u tegenstraalt, maakt werkelijk diepen in-
druk. Onze mannen zijn vol moed en bijzonder opgewekt. Misschien
draagt de f1inke uitkeering van den Internationale het zijne hiertoe
ook weI bij.,,39

Na de gewone vergadering, waarop genoemde Bruens verslag deed van
de ontmoeting die hij namens de NISTB had gehad met de sigarenfabri-
kantenvereniging, volgde een feestvergadering waarbij ook de vrouwen
van de uit.geslotenen uitgenodigd waren. Er heerste volgens het verslag
van De Eendracht een bijzonder opgewekte stemming, waarbij muziek en
dans e'lkaar afwisselden. Jan Jansen hield als voorzitter van de Bestuur-
dersbond een toespraak, waarin hij de fabrikanten en de Meierijsche Cou-
rant hekelde. "Een daverend applaus volgde en onder het zingen van 'de
Internationale' ging deze prachtig geslaagde vergadering uiteen. "'10

De volgende dag, woensdag 22 mei, was er een drukbezochte leden-
vergadering van cooperatie Helpt Elkander. Met algemene stemmen be-
sloot men om de uitgesloten leden van de cooperatie gedurende de uit-
sluiting een gratis brood te verstrekken.f

In De Eendracht van 25 mei stond over de volle breedte van de krant
met enorme letters de oproep: "Steunt de uitgesloten tabaksbewerkers!"
In dit nummer werd de voorgeschiedenis van het konflikt uitvoerig uit de
doeken gedaan, waarbij de nadruk gelegd werd op het onafwendbare van
dit grote konflikt. Over de daad van de uitsluiting zelf schreef men: "De
hongerzweep en de boeien die reeds lang gereed lagen in de achterkamer
van 37 fabrikanten (...) zouden voor den dag worden gehaald en hun
werk gaan doen." AIle fabrikanten, vrome katholieken zowel als joodse,
protestantse en ongelovigen verenigden zich in hun strijd tegen de siga-

38) De Notenkraker, Zondagsblad van Het Volk, 19 mei 1907.
39) De Eendracht, 15 mei 1907, 'Uit Eindhoven'.
40) Idem.
41) De Eendracht, 25 mei 1907, 'Uit Eindhoven'.
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renmakers, katholiek en niet-katholiek: "de klassenstrijd ten top", zoals
de Eendracht-redacteur Argus schreef.

De redaktie van De Eendracht publiceerde ook de tekst van de brief
waarmee de fabrikantenvereniging haar leden opdroeg geen stakers aan
te nemen en "ook zoveel mogelijk het collecteeren voor de stakers te willen
tegengaan". Tegelijkertijd werd stelling genomen tegen de in Eindhovense
kranten geponeerde stelling als zou de uitsluiting gebeurd zijn omdat de
fabrikanten op neutrale grondslag verenigd waren. Impliciet werden de
arbeiders hiermee opgeroepen zich - ongeacht geloof of overtuiging - eve-
neens neutraal te organiseren.

b. Troelstra in Eindhoven

Op donderdag 30 mei was de leidel' van de SDAP in Nederland in
Eindhoven. Voor een gehoor van bijna duizend mensen sprak hij op de
binnenplaats van de gebouwen van de cooperatie. Maar eerst kwam Jan
Jansen aan het woord:

"WIe had kunnen vermoeden, en durven verwachten VOOJ' 10 jaren,
toen wij hier met 17 leden del' vereeniging De Eendracht harden,
schier hopeloozen pioniersarbeid gingen verrichten, dat wij hier thans
vergaderd zouden zijn met bijna 1000 menschen op ons eigen terrein
omringd door onze eigen gebouwen, dat wil zeggen, door de gebou-
wen der arbeiders ..."

Daarna was het woord aan Troelstra, die begon met de opmerking dat
het natuurlijk niet vreemd was dat hij, die in de voorste rijen del' arbeiders
streed, juist nu in Eindhoven aanwezig was, "waar de strijd tussen ka-
pitaal en arbeid op de meest scherpe wijze gestreden wordt". Vervolgens
gaf de socialistische leider een overzicht van dertig jaar strijd. Hij be-
toogde "... dat onze strijd is een maatschappelijken strijd, een strijd niet
rakende godsdienstige, theologische en filosophische punten, maar dat hij
gaat tegen het kapitalisme ..." Er was volgens Argus, de redacteur van
De Eendracht, sprake van een grootse redevoering, onderbroken door "al-
gemeene vrolijkheid" en "donderend applaus". Zelf sprak hij, als voor-
zitter van Helpt Elkander, na afloop de woorden: "Nog nimmer hebben
wij een z66 schitterend geslaagde vergadering te Eindhoven gehad."

In hetzelfde nummer van De Eendracht werd melding gemaakt van een
besluit van de fabrikantenvereniging om met nieuwjaar geen fooien te
geven aan de postbestellers omdat enkele van hen de steunlijsten voor de
uitgesloten sigarenmakers hadden getekend.F Ook stond er dat de RK

.2) De Eendracht, 8 juni 1907, 'Uit Eindhoven. Haast ongeloofelijk'.
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Onderwijzersbond van dezelfde zijde kritiek had gekregen over het feit
dat ze de uitgeslotenen gesteund hadden.

In genoemd blad werd weer uitgehaald naar de anti-socialistische pel'S,
zoals de Eindhovense Peel- en Kempenbode. De hoofdredacteuren kregen
het verwijt partij te kiezen tegen de arbeiders. Verder werden er stukken
gepubliceerd uit het blad Vooruit van de anti-sociaaldemocratische ver-
eeniging van spoorwegpersoneel Recht en Plicht. Dat blad nam het ook
op voor de fabrikanten en had geschreven: "De Eindhovensche tabaks-
menschen (die) hebben heel het jaar door Maandag gehouden en Dins-
dag." De sigarenmakers zouden niets gespaard hebben en over de staking
werd geconcludeerd: "Er hangt een nevel van bier-, jenever- en wijn-
dampen om die Eindhovense stakerij." De werkgevers stonden daarom
nu volgens dat blad voor de noodzaak "of mijn fabriek sluiten, of den
katholieken Bond lam slaan!"

In het volgende nwnmer van De Eendracht, d.d. 22 juni 1907, was op
de voorpagina een "Bondslied, opgedragen aan de Vereen. van Tabaks-
en Sigarenfabrikanten te Eindhoven", door A. van Overzee geplaatst. Op
dezelfde pagina begon een groot artikel met de titel 'De Geestelijke Ad-
viseurs en de Arbeidersbeweging'. Kern van het betoog was dat de fabri-
kanten in de geestelijke adviseurs de drijvers achter de Eindhovense si-
garenmakersstaking zagen. De redaktie van De Eendracht vroeg zich af
wat de geestelijke adviseurs eigenlijk deden in de sociaal-economische
maatschappij. Men nam het op voor kapelaan Poell, die "reeds voor 2
jaar van socialistische neigingen verdacht werd" en over wie openlijk ge-
zegd werd "dat hij 'rood' was". De redaktie van De Eendracht conclu-
eleerde:

"Blijft de kerk zich mengen in den economischen strijd en wil zij
hare positie behouden, dan zal zij zich mede aan het hoofd moeten
stellen del' arbeidersbeweging, al het oude conservatisme overboord
dienen te werpen en met krachtige hand de jonge democratie hebben
te st~unen. ,,-t3

Verder werd in elit nummer opnieuw de 1'01 van de plaatselijke pel's in de
uitsluitingskwestie gekritiseerd. De Eendracht nam de stelling van de Peel-
en Kempenbode en van de Meierijsche Courant, namelijk dat socialisme
en katholicisme onverenigbaar zouden zijn, op de korrel. Ten slotte werd
ook nog geschreven over de plannen voor de nieuwe sigarenfabriek voor
uitgeslotenen. De Eendracht vroeg zich af waarorn er in dezen alleen ge-
sproken werd over de 2800 katholieke sigarenmakers en niet over de ca .

•3) De Eendracht, 22 juni 1907. 'De Geestelijke Adviseurs en de Arbeidersbeweging'.
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160 leden van de ISTB. Waarom geen gemeenschappelijk overleg? Men
beklaagde zich over het feit dat de leiding van de nieuwe fabriek uitslui-
tend in handen zou zijn van de leden van het katholieke sigarenmakers-
giJde.

In een voetnoot bij een ingezonden brief maakte de redaktie van De
Eendracht duidelijk dat de anti-socialistische ideeen van dePeel- en Kem-
penbode niet van vandaag of gisteren dateerden. De hoofdredakteur, Wtl-
lem Schippers, die volgens De Eendracht "de onderwerping, de overgave
der arbeiders wil", schreef ook zeventien jaar tevoren al in de Meierijsche
Courant negatief over De Tabaksplant: "Hij is die oude arbeidersvijandige
streken dus met de jaren nog niet vergroeid", concludeerde de redaktie."?

c. Het einde van de staking en uitsluiting

Op 17 juni publiceerde de R.K Tabaksbewerkersbond een brochure
waarin oorzaken, aanleiding en verloop van de staking en uitsluiting uit-
voerig uit de doeken gedaan werden. De auteurs waren 1. Sioots en 1.
van Rijzewijk, leden van het dagelijks bestuur van het R.K GiJde. In hun
nawoord stelden ze nogmaals dat het konflikt uiteindelijk ging om het
bestaansrecht van de katholieke vakbeweging en opnieuw vroegen ze om
steun.

Blijkens deze brochure hadden ze kritiek gehad op hun weinig solidaire
houding tegenover de NISTB. In een postscriptum van een brief van 11
juni aan de fabrikantenvereniging verzochten ze deze voortaan niet meer
te schrijven aan de voorzitter van het R.K Gilde aUeen, maar aan de
beide organisaties, de Ned. R.K Tabaksbewerkersbond en de Nederlandse
Sigarenmakers- en Tahaksbewerkersbond.P

Vier dagen na het verschijnen van genoemde brochure eindigden toch
nog onverwacht de uitsluiting en staking. De Sigaren- en Tabaksfabri-
kantenvereniging en het R.K Sint Franciscus XaveriusgiJde aanvaardden
een compromis. Binnen een maand zou een nieuwe loonregeling voor de
sigarenmakers van kracht worden. Hoewel de afloop van het konflikt vol-
gens Van der Bruggen een overwinning voor de a.rbeiders genoemd kan
worden, leidde de aanvaarding door de katholieke bond nog tot enkele
relletjes in de binnenstad en bij het station van Eindhoven. Leden van
de katholieke bond kwamen in botsing met socialistische sigarenmakers.

-Ii) De Eendracht, 22 j uni 1907, 'lngezonden stukken'. Genoemde Schippers was tien jaar tevoren
hardhandig de zaal uitgezet bij een bijeenkomst van de NISTB in Zaal Habraken, toen daar een
zekere Kamphuize sprak.
45) Van Rijzewijk en Sioots, a.w., 19.
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De laatsten waren van mening dat bet katholieke gilde te vToeg en in
afwezigheid van een afgevaardigde van de NlSTB ingestemd had met de
voorstellen. -+6

De socialistische sigarenmakers, die overigens slechts 10 procent van de
georganiseerde stakers/uitgeslotenen vormden en gedurende de hele sta-
king en uitsluiting als onbelangrijk waren behandeld, voelden zich gene-
geerd door hun katholieke vakbroeders, die de strijd bovendien te vroeg
beeindigd hadden.

In De Eendracht van 13 juJi volgde een terugblik met een overgenomen
artikel uit De Con tro leur , 'De katholieke vakbeweging en de geestelijk-
heid'. Hierin werd gesteld dat de geestelijkheid in Eindhoven de kant van
de sigarenmakers koos omdat "in Eindhoven meer dan in eenige andere
plaats in Noordbrabant of Limburg, de socialisten en de onafhankelijke
vakvereenigingen vasten voet hebben verkregen". Anders zou de geeste-
lijkheid dat niet gedaan hebben."

Werd hier de 'overwinning' en de rol van de geestelijkheid in het konflikt
al tot geringere proporties teruggebracht, in het redaktioneel stuk 'Uit
Eindhoven' oefende de redaktie van De Eendracht kritiek op het eenzijdige
en onverstandige opereren van de Ieiders van de R.K VoIksbond,

"... die nog niet schijnen te begrijpen, dat het dollemanswerk is, met
eene allerbehoeftigste 'weerstands' -kas om eenige centen meer loon,
die een paar sigarenmakers eischen, eene uitsluiting van ca. 2800
sigarenmakers te trotseeren ... ,,48

Kritiek ook op het feit dat de katholieke organisatie de staking had uit-
geroepen zonder overleg met de NlSTB, waaraan vervolgens wel gevraagd
werd de stakingsproclamatie te onderschrijven. Het blad bevatte ook nog
een overgenomen artikel uit De Vakbeweging. Hierin werd gesteld dat de
strijd in Eindhoven op een weinig eervolle wijze voor het St. Franciscus
Xaveriusgilde was geeindigd, en "de sigarenmakers mogen voor loonen
van gemiddeld f 7 a f 8 blijven zwoegen".""

In de nummers van 27 juli en 10 augustus publiceerde De Eendracht
de tekst van het onderlinge contract van de sigarenfabrikanten. En in
hetzelfde nummer signaleerde men dat er in de sigarenindustrie nog steeds
problemen waren en dat er weer regelmatig bijeenkomsten plaatsvonden

'!O) Van der Bruggen, 'Historische sigarenmakersstaking", t.a.p.
-17) De Eendracht, 13 juli 1907, 'De Katholieke vakbeweging en de geestelijkheid'. Dit artikel van
de hand van een zekere 'Ipso' is overgenomen uit De Controleur.
-18) De Eendracht, 13 juli 1907, 'Uil Eindhoven '.
-19) De Eendracht, 13 juli 1907, 'De strijd te Eindhoven is geeindigd', overgenomen uit De
Vakbeweging.
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tussen de vertegenwoordigers van de fabrikanten en van de arbeiders:
"kortom het is weer hetzelfde gemier als v66r de staking en uitsluiting. "50

Na de aankondiging dat behalve Bruens ook Henri Polak naar Eindhoven
zou komen, werd nog vermeld dat De Eendracht en het soeialisme in de
kerk van Woensel weer werden aangevallen.

In oktober 1907 hield de Eindhovense afdeling van de NISTB een feest-
vergadering, waarbij ook Harry Eichelsheim, "een oude bekende uit de
eerste Eindhovensehe beweging", aanwezig was." En een maand later
keek men in De Eendracht nog eens terug op de sigarenmakersstaking,
die net op tijd - voor de gemeenteraadsverkiezingen - afgelopen was.
Kapelaan Gerris zou gezegd hebben: "We hebben het al ver gebraeht door
geen socialisten te maken in dezen strijd. ,,52 In hetzelfde blad kon men
ook de mening van de redaktie van De Eendracht vernemen:

"Stoffelijke verbetering der sigarenmakerstoestanden was in Eindho-
ven niet de drijfveer der geestelijke adviseurs. Die heele geschiedenis
had een politieken ondergrond. Toen er de strijd eenmaal was, toen
is hij zoo fel mogelijk gestreden om de neutrale vakvereenigingen
een rijken oogst uit de schuur te houden. ,,53

De staking en uitsluiting was verleden tijd, de tegenstelling tussen gods-
dienst en soeialisme in Brabant kreeg weer alle aandaeht van beide par-
tijen. In Breda was Jan van den Brink inmiddels in de gemeenteraad
gekozen. In Eindhoven werden socialistische vakbondsleden weer door
geestelijken bezoeht in een poging hen tot opzegging van hun lidmaat-
sehap te bewegeri." Ook over het onderwijs bestonden er in Eindhoven
tegenstellingen.

§ 5. De Eindhooense schoolstrijd en de socialisten

a. De kwestie en de gemeentepolitiek

In 1901 verkreeg de gemeente Eindhoven een grote financiele donatie:
het legaat Van Cooth. Naar aanleiding daarvan ontstonden er initiatieven
om een middelbare school in de stad op te riehten. De R.K Vereeniging
Gemeentebelang wilde het bijzonder onderwijs in Eindhoven verder uit-

50) De Eendracht, 24 augustus 1907, 'Allerlei'.
51) De Eendracht,26 okt.ober 1907, 'Vakvereeniginkje spelen'.
52) De Eendradu, 9 november 1907, 'Brieven van een katholiek burgerman aan de redactie van
De Eendracht (door Janus Zorgvliet),.
53) Idem.
5-+) Ibidem.
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bouwen met een Mulo- of een Handelsschool. Men wees een HBS af,
aangezien dat schooltype ongodsdienstig was, te eenzijdig gericht op de
wis- en natuurkunde en de "materialistische denkwereld" vertegenwoor-
digde. In het conservatieve kamp van Gemeentebelang bevonden zich
onder andere de eerder genoemde baron Van Wijnbergen en A.J.M. Ver-
voort, redacteur van de Eindhovensche Courant.

Tegenover deze groepering werd kort daarop een 'HBS-comite' opge-
richt: een liberale groep met figuren als de zeepfabrikant Louis Redele,
fabrikant A.F. van MOOI'sel, tabakscommissionair A. Raupp en advocaat
H. Passtoors. De Peel- en Kempenbode werd daarbij het orgaan van deze
vooruitstrevende groepering, waarvan de meeste leden voortkwamen uit
de eerder genoemde groepen van Societeit Amicitia en Eindhoven Voor-
uit.55

Van 1901 tot 1917 zouden de gemeenteraadsverkiezingen van Eindho-
ven door de zogenaamde HBS-kwestie worden beheerst.j? Het hoogtepunt
van de strijd viel in de periode van 1907 tot 1910.

In maart 1906 bestond de meerderheid van de gemeenteraad uit leden
van genoemde conservatieve groepering Gemeentebelang. Hierin waren
onder andere de sigarenfabrikanten J. de Vlam en R. Hoppenbrouwers
en de advocaat mr. J. van Best vertegenwoordigd. In april vond er in het
gebouw van de R.K Volksbond een groot onderwijsdebat plaats. Een van
de aanwezigen was Eduard Redele. Hij kraakte de stelling van een spreker
dat het onderwijs in Eindhoven zo goed zou zijn en toonde met cijfers
aan dat het openbaar onderwijs veel mindel' leerlingen per onderwijzer
had dan het bijzonder onderwijs. Hij concludeerde: "Het onderwijs staat
dan ook hier in Eindhoven beneden goed Hollands peil." Tegenover de
opvatting van de geestelijke dr. Van Gils, dat Eindhoven een Mulo moest
krijgen, poneerde hij de stelling dat de stad het meest gebaat was met
een driejarige HBS.57 Hij vertolkte daarmee de mening van liberaal-ka-
tholieken, van Eindhoven Vooruit, kortom van het HBS-comite.

De gemeenteraadsverkiezingen van 1907 stonden in het teken van de
strijd tussen Mulo en HBS. In De Eendracht van 23 februari stond een
parodie op de hele gang van zaken tot dan toeS8 In het nummer van 9
maart werd de 'Onderwijscampagne in Eindhoven' besproken. Men con-
stateerde dat een centrwn van dertigduizend inwoners nog slechts lager
onderwijs had, dat voorgesteld was om twee jaa.r lager onderwijs meer

55) Van Oorschot, a.w., dl. 1,285-286.
56) Idem, 451-456.
57) De Eendracht; 4 april 1906, 'Het onderwijsdebat in den Volksbond'.
58) De Eendracht, 23 februari 1907, 'Cemeenteraadscritiek'.
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(de Millo) te gaan geven, en dat terwiji velen uit Eindhoven de HBS van
Tilburg of van Helmond bezochten. De Eendracht was voluit voor de
oprichting van een HBS. Vastgesteld werd dat de Meierijsche Courant aan
de hele zaak nog niet een hoofdartikel had gewijd en dat de Peel- en
Kempenbode weliswaar voor de HBS was, maar ook vee] sympathie koes-
terde voor 1. de Viam, de indiener van het Mule-plan. In het volgende
nummer ging men verder met de kritiek op de tegenstanders van de HBS.
De raadsmeerderheid werd "reactionair" genoemd.t" In april plaatste De
Eendracht een spottende "lijkrede" op de Mulo-aanhangers.P''

In de maanden mei en juni kreeg de sigarenmakersstaking en de daaruit
volgende uitsluiting aile aandacht, maar eind juni en begin juli kwam de
verkiezingskoorts weer hoog opzetten. Allerlei bijeenkomsten vonden
plaats.?' Stukken verschenen in de krant, pamfletten werden verspreid
en affiches aangeplakt. Bij een van die gelegenheden trok Anton Philips
er 's nachts samen met een groepje van de socialist Jan Jansen op uit
om verkiezingsbiljetten voor de HBS-kandidaten aan te plakken62

b. De socialisten

De verkiezingsstrijd had blijkens een artikel van Argus in De Eendracht
een weinig verheffend verloop. Louis Redele, gemeenteraadslid en broer
van Eduard Redele, zei op een bijeenkomst in Zaal Habraken zich te
schamen Eindhovenaar te zijn. Hij yond dat zijn brievenbus tot vuilnisbak
gemaakt was. En de redakteur van De Eendracht stelde dat tegenover
de heldere argumenten en zakelijke redeneringen van het HBS-comite de
Mulo-partij slechts modder, vuil en persoonlijke verdachtmaking plaatste.
Hij verklaarde:

"Hoewel wij aan veel gewoon zijn geraakt, en weI enigszins gehard
zijn tegen de lompe degenstooten del' ultra-conservatieve katholieke
fanatiekers, die druk bezig zijn hun eigen geloof en kerk te onder-
mijnen, toch hebben wij ons in deze dagen ontzettend geergerd."

Met name aan een pamflet tegen de HBS-partij, getiteld 'Twee Sigaren-
makers', had Argus zich ontzettend gestoord. Zozeer zelfs dat naar de

59) De Eendracht; 9 maart 1907, 'Onderwijscampagne in Eindhoven', 23 maart 1907, 'Aan de
Peel- en Kempenbode' en 'De heer J. de V1am'.
60) De Eendracht, 13 april 1907 , 'Overlijdensadvertentie betreffende de Mulo'.
61) Over de activiteiten vall de Mulo-partij puhliceerde A. van Overzee in De Eendracht van 13
juli 1907 opnieuw een zeer humoristisch en sarcastisch stuk onder de titel 'Eindhoven op z'n
(s)rnalst! (Historische schets uit de 20ste eeuw)'. .
62) Het Vrije Volk, mei 1951, bijlage '60 jaar Lichtstad', 'Plakken!', en Van Oorschot, a.w., clI. I,
243.
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auteurs hiervan een onderzoek zou worden ingesteld. Door verontwaar-
diging en ergernis over dit vlugschrift was Argus geheel van streek ge-
weest, " ... want daarin werd over een onzer edelste vrienden, om zijne
karaktereigenschappen door aile Eindhovensche partijgenooten hoogge-
waardeerde en beminde partijgenoot E.R. op de meest gruwzame wijze
gesproken." Het. pamflet betrof een laffe aanval op Eduard Hedele, "de
thans weerlooze man, die ver buiten het strijdgewoel en gemodder van
Eindhoven ligt te lijden". De redaktie van De Eendracht loofde 25 gulden
uit voor aanwijzingen die konden leiden tot identificatie van de auteurs
van het lasterpamfletl'"

Bij de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bleek dat er zes te-
genstanders van de HBS in de Eindhovense gemeentemad gekozen waren,
en slechts vijf voorstandersl'" "De zwarte reactie", zoals Argus de Mulo-
partij noemde, had gewonnen. In een reaktie op de Peel- en Kempenbode
reageerde men met de constatering dat klaterend heldere argumenten niet
de minste indruk maken op een star conservatieve macht. En dat daar-
tegen maar €en middel resteerde: strijcl.

"Strijd kan en mag niet uit.blijven. Het oude conservatisme der fa-
natieke katholieken dwingt daartoe. Want bij elke eisch die de meer
geavanceerde partijen in 't belang der gemeenschap stellen, hijschen
zij de katholieke vaan en klinkt de leuze 'v66r of tegen ons geloof'. "65

Met de gemeenteraadsverkiezingen was het nog niet gedaan. Middenstan-
clers die steun hadden toegezegd aan het HBS-comite, waren onder druk
gezet en geboycot door aanhangers van de Mulo-partij, terwijl ook ge-
ageerd werd tegen de cooperatie Helpt Elkander/"

En de kwestie Mulo of HBS? Na de overwinning van de Mulo-partij
in Eindhoven werd er een Mulo opgericht, die echter in 1908 bij gebrek
aan belangstelling nog voor de opening moest sluiten.?" In datzelfde jaar
was er inmiddels een verandering in de samenstelling van de gemeente-
mad opgetreden. Twee nieuwe leden van Gemeentebelang spraken zich
nu uit voor een I-IDS,met de bedoeling een einde te maken aan de scheu-
ring in het katholieke kamp. De vooruitstrevende katholieken haddel1 l1U
een meerderheid van zeven tegen vier in de Eindhovense raad.

6.3) De Eendracht, 13 juli 1907, 'Ons nijver Eindhoven', door Argus.
b-+) Van Oorschot, a.w., dl. I, -+53.
65) De Eendrachi, 27 juli 1907, 'Aan de Peel- en Kempenbode'.
60) De Eendracht, 10 augustus, 'Anne Middenstand!' en 24 augustu 1907, 'Eene erkenning van
onverdachte zijde.'
67) Heerding, a.w._ dJ. 11,276-277.
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In 1909 was er nog even strijd om subsidie VOOT een op te richten HBS,
maar toen enkele rijke industrielen - feitelijk gaf Anton Philips aileen -
een renteloos voorschot van veertigduizend gulden gaven, kon de school
van start gaan. Op 15 september 1910 begon de gemeenteLijke HBS met
zijn onderwijs in een driejarige cursus.P'' Nog vee I jaren moesten Eind-
hovenaren die de HBS af wilden maken naar de vijfjarige Rijks-HBS in
Helmond. De politieke tegenstelling tussen conservatief-katholieken ener-
zijds en liberaal-katholieken en andersdenkenden anderzijds, zoals die fei-
telijk al sinds 1899 in Eindhoven bestond, bleef echter tot 1917 voort-
bestaan.

§ 6. Socialistische aktiviteiten in Eindhoven en Woensel

a. Kiesrechtmanifestatie en gemeenteraadsverkiezingen

Behalve verkiezingen voor de gemeenteraad van Eindhoven waren er
in 1907 ook verkiezingen voor de Provinciale Staten. In dat kader vond
op 11 augustus 1907 een grote kiesrechtmanifestatie van de Noordbra-
bantse SDAP in Eindhoven plaats. Weliswaar was een grote optocht door
Eindhoven en Woensel toegestaan, maar de burgemeesters hadden als eis
gesteld dat geen rode vlaggen of span doe ken meegedragen zouden wor-
den69 Die zondag openden twaalf muzikanten de socialistische stoet die
door Eindhoven en omliggende gemeenten trok. Tilburgse spoormannen
volgden en daarachter kwamen allerIei socialistische vakverenigingen, de
Vereeniging tot afschaffing van alcoholische dranken, afd. Eindhoven, en
diverse Brabantse SDAP-afdelingen. "Een poosje, nadat de stoet zich in
beweging had gesteld, werd door de muzikanten de Internationale gebla-
zen en direct kJonk uit honderde kelen dat heerlijke lied." De verslaggever
van De Eendracht rnerkte op dat er hier al meer politiek leven in de
mensen kwam maar dat velen nog niet mee durfden te lopen, uit angst
voor ontslag. Bij de gebouwen van Helpt Elkander in Woensel voerden
diverse personen het woord. Hendrik Rooijmans, bedrijfsleider van de
cooperatie, meldde dat per 1 oktober aanstaande de gebouwen en de tuin
van Musis Sacrum door de cooperatie zouden worden aangekocht. Andere
sprekers hadden het over het algemeen kiesrecht en vrouwen- en kinder-
arbeid. Geen van de Eindhovense kranten wijdde ook maar een woord
aan deze grote provinciale SDAP-bijeenkomst in Eindhoven.

68) Van Oorschot. a.w., dl. I, 454.
69) De Eendracht, 24 augustus 1907, 'Provinciale Kiesrechtmeeting te Eindhoven'.
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EnkeIe weken later probeerde de SDAP in de naburige gemeente Woen-
sel vergeefs een partijgenoot, die in het geheim lid was, in de gemeente-
mad te krijgen.70 Op eigen naam had Jan van Beek, sigarenmaker en
cafehouder, campagne gevoerd. Een politieke prent "Jan van Beek is de
man die de koe bij de horens nemen kan" was in een groot aantal exem-
plaren verspreid. De Eendracht had hem enigszins gesteund. Bij de her-
stemmingen werd door de katholieke tegenpartij fel tegen hem geageerd
als zou hij socialist zijn (!). Ook de geesteIijkheid liet zich in dezen niet
onbetuigd en preekte in de kerk tegen De Eerulracht" Het resultaat was
dat Van Beek te weinig stemmen kreeg voor een zetel in de WoenseIse
gemeenteraad.72

Om de Iezers toch op de hoogte te houden van alles wat er wei (en
niet) gebeurde in de gemeenteraad van Woensel, voegde De Eendracht
enkele keren een bijlage 'Uit den gemeenteraad van Woensel' voor de
abonnees uit Eindhoven en omgeving toe aan de gewone uitgave.73 Spoe-
dig echter kwamen de problemen. Het eerste humoristisch-sarcastische
gemeenteraadsverslag van Woensel, als bijIage bij De Eendracht van 6
september, was niet bij iedereen in de smaak gevallen. De verslaggever
van De Eendracht mocht in het vervolg in de Woenselse raadszaal niet
meer plaatsnemen aan de perstafell"

b. Op bezoek hij de R.K Volksbond

Enkele maanden na de sigarenmakersstaking en hun uitsluiting werd
er op zondag 11 september een grote bijeenkomst gehouden in het gebouw
van de RK Volksbond. De kapelaans W Kluijtmans en C. Gerris ontvin-
gen ieder als dank voor hun rol tijdens de stakingluitsluiting een wan-

70) Jan van Beek,geborcn16 september 1861 te Woensel.Hij behoorde bij de eerste twintig leden
van de Eindhovense SDAP-afdeling ell stond als vierde lid genoteerd in de oprichtingsbrief van 8
november 1904.
71) De Eendracht, 14 september 1907, 'Verweer'.
72) De Eendracht, 24 augustus 1907, 'De politiek in Eindhoven en omstreken'. Dit stuk is nogal
afstandelijk over Eindhoven Vooruit en het HBS-comite. De anonieme schrijver was van mening
dat hun bestaan politiek gesproken geen betekenis had. Feitelijk zette hij zich nogal af tegen de
(vroegere) bondgenoten van De Eendracht.
73) Bijvoegselvall De Eendracht van 24 augustus 1907, 'Uit den gemeenteraad van Woensel', en
van 6 september 1907, 'Verslag van de raadsvergadering van 4 september 1907'.
74) De Eendracht, 12 oktober 1907. Op 19 september 1907 had de redaktie van De Eendracht
een verzoek ingediend om een plaats aan de perstafel van de raadszaal van Woensel te krijgen.
Hierover werd op 1 oktober gestemd. De voltallige gemeenteraad was tegen. Daarop diende De
Eendracht bezwaar tegen dit besluit in bij Gedeputeerde Staten. Vanaf maart 1908 verschenen er
weer verslagen over de raadsvergaderingen in Woensel in De Eendracht.
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delstok met zilveren kruk. Aan de beide leden van het dagelijks bestuur
van het RK Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersgilde, 1. van Rijzewijk
en 1. Sloots, werd een gouden horloge cadeau gedaan, terwijl de overige
bestuursleden elk een zilveren horloge ontvingen.

De redaktie van De Eendracht schamperde hierover dat er alweer nieu-
we konflikten in de sigarenindustrie op komst waren. Bovendien was de
belangrijkste bemiddelaar vergeten. Dat was volgens het blad de gemeen-
tesecretaris van Eindhoven, de heer Van Vorst."

Voor de prijsuitreiking had zich een incident in de zaal voorgedaan.
Ongeveer honderdvijftig socialistische sigarenmakers waren ook naar die
bijeenkomst gegaan, waar een zekere Huibers namens hen het woord zou
voeren. Toen deze sprak over zijn organisatie en wilde aantonen dat de
katholieke organisatie eigenlijk niets had gedaan, werd tegen zijn optreden
bezwaar gemaakt. Volgens het verslag in De Eendracht ontstond er tu-
Inuit:

"'t Geloei neemt toe.
'lelui jouwen en tieren aIs de vijanden van een Christus deden, die
ze toen niet kenden', dondert Huibers de schreeuwers toe.
Kapelaan Kluijtmans roept rein-demagogisch gebarend: 'D'r uit; Hij
noemt den naam van Christus'.
Huibers geeft kalm te verstaan dat hij ook zonder die kouwe drukte
gaan zal en verlaat dan met ca. 150 vrienden die den lnternationalen
aanheffen de zaal, waar de Leidersaileen bleven met de kudde, wel-
voldaan en gerustelijk ademend, nu de pijnlijke vrees voor den ros-
kam wijken kon ..,,76

Het jaar 1907 was voor Eindhoven en het socialisme een alleszins op-
merkelijk jaar. Behalve de indrukwekkende sigarenmakersstaking, de uit-
sluiting en de rol daarin van de NISTB was er ook de overgang van het
Eindhovense blad De Eendracht naar een SDAP-orgaan. Eduard Redele
moest om gezondheidsredenen stoppen met zijn aktiviteiten. Daar waren
de spreekbeurt van Troelstra, de aanstelling van een propagandist, de
gemeentelijke verkiezingen, de schoolstrijd en de eerste grote socialistische
optocht door Eindhoven en Woensel. Weliswaar mislukte de poging om
een lid van de SDAP in de gemeenteraad van Woensel verkozen te krijgen,
maar het socialisme ill Eindhoven was zelfbewuster geworden. En op 1
oktober 1907 werd de harmoniezaal Musis Sacrum door de steeds groei-
ende cooperatie Helpt Elkander aangekocht en omgebouwd tot het so-
cialistische Volksgebouw. Nu had men een eigen huis.

75) De Eendrocht, 14 september 1907. 'Vil Eindhoven'.
76) De Eendracht: H september 1907, 'Uir Eindhoven. Van een vergaderi:ngmet vrij! debat'.
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De bestrijding die men vooral van kerkelijke zijde ondervond, was, het-
zelfde gebleven maar ook deze strijd ging men zelfbewust aan. Vanuit
deze houding werd stukje bij beetje het harmoniemodel vaarwel gezegd.
Overtuigd van eigen kracht ging men geen confrontatie meer uit de weg.
De grote debatten over godsdienst en socialisme hoefden niet aileen meer
op papier gevoerd te worden, maar konden ook in het zojuist verkregen
eigen Volksgebouw plaatsvinden.

§ 7.' Godsdienst en Socialisme

a. De geestelijkheid tegen socialisme en De Eendracht

Niet aileen had de Eindhovense geestelijkheid zich intensief bemoeid
met de sigarenmakersstaking, maar ook met de verkiezingen in Woensel.
Keer op keer had zij, ook in 1907 weer, de onverzoenlijkheid tussen gods-
dienst en socialisme betoogd. Bovendien werd geageerd tegen Helpt EI-
kander" In de parochiekerk van Woensel werden aanvallen gedaan in de
richting van het socialisme in het algemeen en van De Eendracht in het
bijzonder. De pastoor deed dat

" ... op den preekstoel, in eene volle kerk! Op eene plaats dus waar
wij aan handen en voeten geboeid, en met vastgesloten lippen, weer-
loos aan moeten hooren aile lieflijkheden die ZEerw. ons gelieft naar
het hoofd te slingeren. ,,78

Toch liet De Eendracht zich niet verleiden ook maar een woord te schrij-
yen tegen een priester die zich beperkte tot godsdienstige onderwerpen.
Als hij zich echter uitliet over de arbeidersbeweging of over de socialisti-
sche geschriften, dan zou men daartegen opkomen.i" Op een preek van
kapelaan Gerris in de mis van 29 september in de parochiekerk van Woen-
sel tegen De Eendracht, die verderf zou brengen, reageerde het blad als
voigt:

"Lang voor De Eendracht geboren was, was er bederf, was er ge-
demoraliseerd yolk, waren er toestanden en gebruiken die de ver-
ontzedelijking van het volk in de hand werkten. En ze zijn er nog.
Oak in Brabant. Ook in ooze katholieke Meierij. Dat is niet onze
schuld eerwaarde heeren. ,,80

77) De Eendracht, 27 april 1907, 'De Cooperaue Helpt Elkander'.
78) Idem.
79) De Eendracht, 24 augustus 1907, 'Allerlei', en 14 september 1907, Verweer'.
80) De Eendracht, 12 oktober 1907, 'Een kort woordje'.
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Sommige geestelijken gingen regelmatig op huisbezoek en probeerden zo
de vakbondsleden van de NISTB te bewegen afscheid te nemen van de
socialistische bond."

Op 10 november 1907 was het Volksgebouw officieel geopend, blijkbaar
tot groot verdriet van genoemde kapelaan Gerris.82 Deze kapelaan was
er volgens De Eendracht echter niet in geslaagd mensen tot opzegging
van hun lidmaatschap van de cooperatie, vakvereniging of politieke partij
te bewegen. Onder de kop 'Het wordt ernst' schreef men over diens ak-
tiviteiten in genoemd blad.83 En inderdaad, aJles leek erop te wijzen dat
socialisme en katholicisme in het Eindhoven van die dagen op een harde
confrontatie afstevenden. Onverzoenlijk werd het socialisme vanaf de
preekstoel in Woensel bejegend en onverzettelijk antwoordde De Eendracht
nu op aile aanvallen. In het nummer van 14 december 1907 stond: "Nog
nimmer is op deugdelijke gI'onden door onze christelijke tegenstanders
aangetoond, dat het economisch-socialisme, in strijd zou zijn met eene
der geloofswaarheden der katholieke kerk." En over de bejegening door
de plaatselijke geestelijkheid schreef men:

" ... doch geestelijken rondom Eindhoven, waarschuwen onze partij-
genooten schriftelijk niet aan de communiebank te komen zoolang
zij aangesloten zijn bij de partij omdat hen anders, voor 't front van
de geloovigen de communie geweigerd zaJ worden. En bezoeken wij
trouw de kerk, dan aarzelt men niet om te zeggen dat dit geschiedt
om het yolk een rad voor de oogen te draaien en het te misleiden. ,,84

Ter gelegenheid van Kerstmis 1907 merkte Argus in De Eendracht in een
stukje, getiteld 'Vrede op Aarde!' over de verlossing van de arbeiders op:

"Wie deze arbeiders ter zijde staat, wie haar aanmoedigt, sterkt en
schoolt, wie haar duidelijk maakt dat hunne verlossing door hen zelf
zal moeten geschieden, werkt meer in de lijn van het ware christen-
dom, en aan de vervulling der groote Vredesbelofte, dan die bedie-
naren van het christendom die bemsting en onderwerping predi-
ken.,,85

En in hetzelfde nummer werd opnieuw ingegaan tegen de stelling dat
godsdienst en socialisme onverenigbaar zouden zijn. Het christen-socia-
lisme van de eerste jaren van De Eendracht werd nog altijd en onverkort
door Argus (Jansen) beleden. Hij betoogde:

81) De Eendracht, 26 oktober 1907, 'Vakvereeniginkje spelen'.
82) Zie hoofdstuk VI, par. 7.
83) De Eendracht, 23 november 1907, 'Het wordt ernst'.
8.. ) De Eendracht, 14 december 1907, 'Uit Eindhoven'.
85) De Eendracht, 28 december 1907, 'Vrede op Aarde'.
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"Duizenden sociaal-democraten verwerpen de wijsgerige leer van Marx,
of kennen ze niet, zij vragen slechts eene betere samenleving, meer
geluk en betere levenskansen voor ons yolk. Honderden socialisten heb-
ben hunne overtuiging gebouwd, in plaats van op Marx' levensbe-
schouwingen, op de beginselen van het christendom. Het christen-so-
cialisme dat hand in hand gaat met de sociaal-democratie komt meer
en meer op en blijken de christen-socialisten geen haar minder demo-
craat te zijn, dan zij die Marx' levensbeschouwing deelen.,,86

Ondertussen gingen de akties van de katholieke pers, van de geestelijkheid
en van katholieke propagandisten tegen het socialisme en tegen de co-
operatie Helpt Elkander door87 Op 18 januari 1908 verdedigde De Een-
dracht het socialisme tegen een aanval van het Dagblad van Noord-Bra-
bant, waarin stond dat het socialisme in strijd zou zijn met het zevende
en tiende gebod en met de natuurwetten. Deze verboden respectievelijk
diefstal en het onrechtvaardig begeren van iemands goed. Argus pareerde
deze aanval in De Eendracht met de opmerking dat het socialisme slechts
een einde aan het privaat-bezit van de produktiemiddelen eiste en hij
noemde het kapitalisme "eigenlijk een groot zakkenrollersstelsel". Hij
vroeg zich tenslotte af: "Is de huidige kapitalistische samenleving met hun
christendom vereenigbaar?"

In hetzelfde nummer werd bekendgemaakt dat twee socialisten in Strijp
door tegenstanders bedreigd waren en dat het huisbezoek van geestelijken
en katholieke propagandisten aan leden van de NISTB helaas sukses be-
gon te hebben:

"Vaders, wier kinderen binnen kort communie moeten doen, mannen
die den vrede in huis wilden bewaren, anderen die hunne patroons
niet vertrouwden, hebben met tegenzin en wrok in 't hart voorIopig
afscheid genomen van hunnen bond."88

De Eendracht betreurde dat, maar zag ook een lichtpuntje. Het blad raad-
de die sigarenmakers aan onmiddellijk lid te worden van het sigarenma-
kersgilde St. Franciscus Xaverius. Daarbinnen konden ze ook veel goed
werk doen!

Inmiddels hadden de Eindhovense socialisten ook een medestander ge-
kregen vanuit het katholieke kamp.

b. Pater Coelestinus gaat over naar de SDAP

86) De Eendracht, 28 december 1907, 'De strijd tegen de Arbeidersbeweging'.
87) De Eendracht, 18 januari 1908, 'De Toneelvereeniging'.
88) De Eendracht, 18 januari 1908, 'Aan de sigarenmakers van Eindhoven'.
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In 1907 was de priester-socialist Jan van den Brink in Breda tot lid
van de gemeenteraad gekozen.89 Twee jaren tevoren, in 1905, zou hij nog
bestreden worden door de populaire en welsprekende TiJburgse pater Coe-
lestinus, maar op het laatste moment werd dit debat van hoger kerkelijke
hand verboden.?"

Een jaar later kon men in De Eendracht lezen over een gerucht als zou
genoemde pater Coelestinus uit zijn priesterarnbt getreden zijn. Liberale
bladen hadden dat gemeld, maar de Eindhovense Meierijsche Courant
noemde dat laster." Toch bleek het hericht juist te zijn. Een hele tijd
werd niets meer van pater Coelestinus vernomen in dat blad. In december
1907 kwam er echter opnieuw een gemcht over hem in De Eendracht
ter sprake: ex-pater Coelestinus zou overgestapt zijn naar de SDAP92

Inderdaad had pater Coelestinus, die inmiddels onder de naam H.J.
van Vorst93 door het leven ging, zich via ex-priester Jan van den Brink
in Breda tot het landelijk bestuur van de SDAP gericht met het verzoek
op een of andere manier in dienst van de SDAP te komen. Vanuit Ant-
werpen schreef hij dat hij als priester steeds aktief gewerkt had voor de
(katholieke) arbeiders. Zijn priesterschap was echter "een beletsel om nog
door woord of daad iets voor de arbeidende kJasse te kunnen doen, hoe-
zeer ik dit wenschte". Op het moment dat hij dat schreef, was hij redak-
teur van een blaadje en werkte hij voor een verzekeringsmaatschappij.
Hij vreesde dat die betrekkingen binnenkort zouden stoppen en dat hij
dan geen inkomsten meer zou hebben. Hij verzocht derhalve "een of an-
dere functie in Uwe partij te mogen uitoefenen, zodat ik mijn tijd en
mijne krachten aan de SDAP kan wijden". Aan het einde van zijn brief
verwees hij naar gesprekken die hij ook met Spiekrnan en Hermans gehad
had."!

Op 7 december 1907 was Van Vorst onderwerp van gesprek op de
vergadering van het partijbestuur" Zijn verzoek om een betrekking in

89) De Eendracht, 10 augustus 1907, 'Van rondorn Breda'.
90) De Eendracht ; 10juni 1905, 'Kiezersopgepast!'.
91) De Eendracht, 9 jLUU 1906, 'Or. van den Brink en de Belgisehe regeering'.
9"2) De Eendracht; 28 december 1907, 'Pater Coelestinus'.
93) H.J. van Vorst werd in 1867 in Noord-Brabant geboren in de plaats Oemen bij Ravenstein. In
1890 trad hij toe tot de orde van de paters eapucijnen, en kreeg daar de naam Coelestinus. In1907
zou hij het geloof vaarwel gezegd hebben. Begin 1908 werd hij door de SOAPals propagandist ill
Maastricht aangesteld. Zie Perry, a.w., 189-194.
94) IISC, Archief SOAP, Partijbestuur, lngekomen stukken aan het partijbestuur, 1907-1917,
inv.nr. 134, brief van H.J. van Vorst aa.nhet bestuur van de SDAP,4 december 1907.
95) IISC, ArchiefSDAP,Partijbestuur, Notulen van de vergaderingen van het Partijbestuur en het
Oagelijks Bestuur, 1907-1908, inv.nr. 18, vergadering van 7 december 1907. In deze vergadering
werd overigens ook besloten dar de SDAP-propagandist voor Noord-Bra.bant, AF. Muller te
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de partij te krijgen werd nog niet ingewilligd. Unaniem besloot men hem
aan te raden eerst een gewone baan te zoeken. Men dacht voorlopig niets
voor hem te kunnen doen. Dat ging Spiekman echter te ver. Hij verklaarde
Van Vorst inmiddels persoonlijk te hebben gesproken en wilde dan zelf
proberen iets voor hem te doen. Dat werd toegestaan. In de volgende
vergaderingen van het partijbestuur zou ex-pater Coelestinus nog diverse
malen ter sprake komen.

Op 10 december had Jan van den Brink zich opnieuw voor Van Verst
tot het partijbestuur van de SDAP gewend. Hij schreef dat hij binnenkort
bezoek zou krijgen van Van Vorst, die graag wilde wetcn of hij voor de
SDAP zou kunnen gaan werken. Diens redakteurschap van twee katho-
lieke krantjes te Antwerpen zou hem vrijwel zeker worden ontnomen. Van
den Brink vroeg dan ook: "Meld me als hij onder dak kan worden ge-
bracht in deze of gene functie. ,,96

Het gevraagde lidmaatschap van de SDAP werd hem niet zo snel ver-
leend en de gezochte funktie kreeg hij ook niet meteen. Het partijbestuur
vroeg de Tilburgse SDAP-afdeling om informatie. C.J. van Eck, de tweede
secretaris van de Tilburgse afdeling schreef op 18 december 1907 aan
het partijbestuur dat er een ledenvergadering gehouden was "naar aan-
leiding van eene mededeeling, ons door partijgenoot Muller gedaan, dat
er nl. een R.K priester hier te Tilburg lid der partij wenscht te worden. ,,97

Het aannemen vall een (ex-)priester was kennelijk een delicate zaak. Het
partijbestuur van de SDAP antwoordde de Tilburgse afdeling en deze
stuurde op 23 december een tweede brief naar Amsterdam met de me-
dedeling dat men zojuist had vernomen dat de bedoelde priester de be-
kende pater Coelestinus was: "De man wil hier in Tilburg als propagan-
dist onzer partij optreden, zoodra hij een of ander middel van bestaan
heeft." De Tilburgse afdeling wilde proberen eerst een onderhoud met
Van Vorst te krijgen om meer over diens plannen te horen. Daarna zou
men het partijbestuur schrijven en eventueel een voorstel doen. Blijkbaar
wist men aanvankelijk niet goed raad met Van Vorst, die een voortreffelijk
spreker was en in korte tijd grote populariteit had weten te verwerven
onder de Tilburgse arbeiders.i"

Tilburg, niet op kosten van de partij een fiets mocht aanschaffen I

%) lISe, Archief SOAP, Partijbestuur, Ingekomcn stukken aan het partijbestuur. 1907-1917,
inv.nr. 134, brief van Jan van den Brink te Breda aan het partijbestuur van de SDAP, 10 december
1907.
q7) IlSe, Archief SOAP, Partijbestuur, Ingekomen stukken aan het partijbestuur, 1907-1917,
inv.nr. 134. brief van C.J. van Eck te Tilburg aan het partijbestuur van de SOAP, 23 december
1907.
98) Perry. a.w., 192.
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Onder de titel 'Belangrijk nieuws' maakte De Eendracht op 11 januari
1908 op de voorpagina bekend dat Pater Coelestinus inderdaad lid ge-
worden was van de SDAP Men deelde mee dat hij uit het buitenland in
Tilburg terug zou keren en aktief zou worden in de arbeidersbeweging.
Hij zou ook gaan optreden in Eindhoven en meewerken aan De Een-
dracht. De redaktie voegde aan dit nieuwsbericht nog toe dat Van Vorst
het afgelopen jaar al eens in Eindhoven verbleef en dat men toen uit
betrouwbare bron vernomen had dat hij "onze beweeging zeer genegen
was". Men had er bij de Eindhovense socialisten op aangedrongen hem
daarover aan te spreken, maar dat hadden ze toen bewust niet gedaan.99
Verder werd vermeld dat Van Vorst eerder in Tilburg als priester al partij
had gekozen voor de arbeiders en tegen de fabrikanten en dat hij daarom
was overgeplaatst naar Den Bosch. Nu kon hij weer terug naar "zijn
lievelingsoord" Tilburg. De redaktie van De Eendracht verwachtte dat een
en ander een storm van katholieke kritiek zou opleveren.100

In het nummer van De Eendracht van 18 januari 1908 verscheen het
eerste artikel van de hand van Van Vorst. De redaktie attendeerde haar
lezers speciaal op het eerste artikel "van onzen nieuwen medewerker H.J.
v. Vorst (ex-pater Coelestines)". Onder de titel 'Een veeIgeschonden rech-
t' betoogde hij dat de arbeiders in Nederland het recht had den het eco-
nomisch socialisme aan te hangen, al werd dat recht ook vaak geschonden
door katholieke leiders. Zijn opvattingen over het socialisme sloten won-
derwel aan bij de opvattingen die daarover in Eindhoven leefden:

"Het onder het Nederlandsche volk gepredikte, beleden en bestreden
socialisme moge met het socialisme van Marx ook nog zooveel ge-
meen hebben, het materialisme is er uit. Wij hebben hier te doen
met een economisch, geenszins met het wijsgerig socialisme van
Marx."

Dat laatste mocht volgens Van Vorst door geen katholiek aanvaard wor-
den, maar het economisch socialisme weI. Dat was namelijk niet door
een pauselijke veroordeling getroffen. Hij vervolgde: "Waar de geestelijke
zegt, dat het economisch socialisme met het Katholicisme zeker strijdt,
kan hij alleen bewijzen, dat het strijdt met zfjn katholicisme van vijf
kwart." De geestelijke die van de arbeiders eist het economisch socialisme
als een dwaling te erkennen en af te zweren "... vergrijpt zich aan het
recht van de arbeiders om hetzelve als waarheid te huldigen en als waar-
heid aan te haugen"."?'

99) De broer van Henri van Vorst was gemeentesecretaris van Eindhoven en als zodanig een man
van aanzien.
100) De Eendracht, 11 januari 1908, 'Belangrijk nieuws'.
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In het volgende nummer borduurde hij voort op het thema van het
economisch socialisme. Vervolgens beschreef hij het wezen van de kapi-
talistische maatsohappij.l'F Waar ex-pater Coelestinus in die dagen precies
woonde in Eindhoven is niet duidelijk. Uit een geheime brief van het
hoofdbureau van politie te Amsterdam 103 blijkt dat hij in zijn bewegingen
gevolgd werd. Men wist daar dat hij op 29 januari 1908 nog als spreker
op een socialistische bijeenkomst was opgetreden. De volgende dag was
hij uit Eindhoven uitgeschreven en naar Amsterdam verhuisd: "Uit het
aIhier ingestelde onderzoek bleek dat genoemde Van Vorst thans te dezer
stede woont ten huize van den bekenden sociaal Democraat WHo Vlie-
gen." De Amsterdamse commissaris van politie verzocht de burgemeester
van Eindhoven om nadere mededelingen over Van Vorst; over zijn vroe-
gere werkkring, zijn gedrag en achtergrond en over zijn houding ten op-
zichte van de geestelijkheid en de plaatselijke overheid in Eindhoven.

c. Zijn brochure Christendom en Sociaal-Democratie

Op 22 februari kondigde De Eendracht het verschijnen van een brochure
van H.J. van Vorst aan: Christendom en Sociaal-Democnuie.P" Toch zou
het nog even duren voor het nieuwe boekje daadwerkelijk te koop was.

In het nummer van 29 februari van genoemd blad verscheen Van Vorsts
artikel 'De grondslag van de Sociaal-Democratie'. Naar aanleiding van
de pauselijke encycliek Pascendi domini greeis van 8 september 1907 zette
hij een merkwaardige redenering op over de bruikbaarheid van de leer
van het socialisme: Ook al zijn sommige onderdelen van de Scholastiek
onhruikbaar, en wordt daar niet mee gewerkt, dan nog is de scholastieke
wijsbegeerte geldig. Zo is het ook met het Communistisch. Manifest: na
aftrek van het materialisme blijft het ook voor een katholiek, die sociaal-
democraat wil zijn, de grondslag voor de sociaal-democratie.

Een reaktie kon natuurlijk niet uitblijven. Blijkens de Meierijsche Cou-
rant, aangehaaId in De Eendracht van 1 februari 1908, had de Eindho-
vense kapelaan M. Nabuurs in een redevoering voor het plaatselijke ge-
zelschap Geloof en Wetenschap gesteld dat ook het aanhangen van het
economisch socialisme voor een katholiek verboden was.105

101) De Eendracht, 18 januari 1908, 'Een veel geschonden recht'.
102) De Eendracht; 1 februari 1908, 'Het vermaledijde socialisme', en 8 februari 1908, 'Onze
besehaafde maatsehappij'.
103) SARE, CAE, Administratief Arehief van Eindhoven, 1811-1923, inv.nr. 312, brief van het
hoofdbureau van politie te Amsterdam aan de burgemeester van Eindhoven, 18 februari 1908
(geheim).
HH) De Eendrachi, 22 februari 1908, 'Aankondiging'.
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In het nurruner van 8 februari werd in dat blad erkend dat de paus
het economisch socialisme weI veroordeeld had, maar dat hij dat niet ex
cathedra had gedaan.l'" Bovendien, zo stelde het blad, had hij de soci-
aal-democratie in Rerum Novarum niet veroordeeld.

Niet aileen de Meierijsche Courant attaqueerde Van Vorst en het econo-
misch socialisme. Ook het Bredase Dagblad van Noord-Brabant viel Jan
van den Brink op dit punt weer aan.107

Op 14 maart 1908 kwam Van Vorsts brochure Christendom en Soci-
aal-Democratie van de persen. In De Eendracht werd alvast aangekondigd
dat Van Vorst binnenkort in het gebouw van de R.K Volksbond over het
'Eindhovensch Socialisme' in debat zou gaan met kapelaan Nabuurs.108

De nieuwe brochure Christendom en Sociaal-Democratie werd uitgege-
ven door het bureau van De Eendracht in Eindhoven en Tilburg. Het
werk telde zes hoofdstukken in 28 pagina's.l'" In het eerste hoofdstuk,
'Onze beschaafde maatschappij', werd uiteengezet dat de arbeiders voor
oneindig veel produktie zorgden, maar dat zij er zelf niet beter van wer-
den. Het kapitaal hoopte zich op in handen van een kleine klasse, terwijl
de meerderheid annoede leed, ziekte en een vroege dood kende, in mach-
teloosheid en ongeluk leefde.

In het tweede hoofdstuk, 'De Toekomststaat', werd de kern van het
socialisme uitgelegd: de produktiemiddelen moesten overgaan in handen
van de staat. Van Vorst vermeldde expliciet wat voor een socialisme na-
gestreefd werd: ''Wij hebben te doen met het economisch socialisme,
geenszins met het wijsgeerig socialisme van Karl Marx. ,,110 Dit economisch
socialisme diende aan de macht te komen door verkiezingen. Als de meer-
derheid in het parlement bereikt zou zijn, dan zou de socialistische "toe-
komststaat" kunnen worden ingevoerd.

'Een veelgeschonden recht' was de titel van het derde hoofdstuk. Het
betrof hier het recht om te denken wat men wilde, de vrijheid van iemand
om gelovig te zijn en socialist tegelijk. De auteur trachtte aan te tonen
dat het economisch socialisme niet in strijd was met het christendom,
noch met de beginselen van rechtvaardigheid en liefde. Tegenstanders
maakten geen onderscheid tussen het wijsgerige, materialistische socialis-

1(5) De Eendracht, 1 februari 1908, 'Onder 0115'.

106) De Eendracht, 8 Iebruari 1908, 'Ooze beschaafde maatschappij'.
107) De Eendracht, 22 februari 1908, 'Het zit er niet ill en her zit er wei in'.
108) De Eendrochi, 14 maart 1908, 'Attentie'.
1(9) Het bestudeerde exemplaar is afkomstig uit de prive-hibliotheek van P.P..JA. van der Putt,
wethouder onderwijs van Eindhoven 1927-1942 en 1944-1945 en bevindt zich in de collectie van
het SARE, CAE.
110) VanVorst, Christendom en Socioal-Democraue, 9.
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me van Marx en het eeonomiseh soeialisme. Dat laatste was niet door de
paus veroordeeld, zo werd gesteld.

In 'Het katholieisme van vijf kwart', het vierde hoofdstuk, werden de
uiterst eonservatieve katholieke tegenstanders getekend: zij die roomser
zijn dan de paus. Van Vorst greep terug op eerdere publikaties van zijn
hand, die kerkelijk goedgekeurd waren en waarin hij had gesteld dat
bijvoorbeeld het door de "vijf-kwart-katholieken" verfoeide darwinisme
inmiddels ook door de kerk geaeeepteerd was. De lezers dienden zieh niet
te storen "aan het gebabbel der vijf-kwartjesheeren, als zij bazelen over
strijd van het soeialisme met het christendom",

De rijkdom van de paus en de armoede van Christus werden tegenover
elkaar geplaatst in het vijfde hoofdstuk "Twee levensbeelden'. Enigszins
antikJerieaal schreef Van Vorst over de geestelijkheid: "Van het vette del'
aarde nemen de geestelijken wat zij kunnen. Welke stand ook arm moge
zijn, den geestelijken ontbreekt het aan niets." Daarrnee tastte hij de ge-
loofwaardigheid van de anti-soeialistisehe geestelijken aan. Hij conclu-
deerde:

"Wie in een God gelooft, moet ook in die gevoelens van rechtvaar-
digheid en liefde een gave Gods zien en dient zijn God door over-
eenkomstig die gevoelens te handelen. Als bedienaren van den gods-
dienst op grond van godsdienstige beginselen de arbeiders van zoo
te handelen traehten af te houden dan dienen zij daardoor niet God,
maar het kapitaal. Zij houden dan het volk terug van den eenigen
weg, die naar volkswelvaren leiden kan. ,,111

A1s een soort toegift diende een zesde hoofdstuk, 'Marx' materiabsme'.
Onder aanroeping van wat de katholieke priester J.D.J. Aengenent in 1901
in De Katholiek had gesehreven over de kleiner wordende aanhang van
het wijsgerig socialisme van Marx en de toenemende aanhang van het
revisionisme van Bernstein, traehtte Van Vorst duideIijk te maken dat het
eeonomiseh soeialisme in Nederland steeds meer veld won. Erkend werd
dat het Communis tisch Manifest nog altijd de grondwet van het socialisme
was, maar toegevoegd werd dat Marx niet had gesehreven dat de gods-
dienst moest verdwijnen, maar dat deze, met het veranderen van de pro-
duktiewijze uit zichzelf wei zou verdwijnen.

Van Vorst besloot zijn werk met een uitvoerig eitaat uit V1iegens brochure
Ret poLitieke Christendom en de Sociaal-Democratie en eindigde met diens
woorden: "Gij ziet het, ook voor arbeiders met geloof is er plaats in de

111) Idem, 22.
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gelederen der SDAP.Reeds zijn velen gekomen, wij wachten er nog meer,
wij wachten allen!"

d. De marxist Pannekoek tegen Van Vorst

De brochure van Van Vorst werd in de kring van Eindhovense socialisten
goed ontvangen. Dat was niet het geval in de linkervleugel van de Ian-
delijke SDAP. In De Nieuwe Tijd reageerde de eerder met Eduard Redele
in het strijdperk getreden Anton Pannekoek met een uitvoerig artikel, ge-
titeld: 'Primitief Socialisme'. Hij noemde de brochure van Van Vorst "pri-
mitief", "achterlijk" en "dom gesch:rijf".112

Van Vorst was volgens Pannekoek nog niet tot een goed inzicht gekomen.
Hij was een "pas bekeerde", die hoopte dat veel anderen snel tot hem
zouden komen en die zich een eigen beeld vormde van het socialisme.
De door Van Verst geschetste tegenstelling tussen het filosofisch materia-
listische socialisme, dat "uit den booze" was, en het economisch socialis-
me, dat christelijk was, betekende wellicht een praktische uitweg voor de
christen die ook socialist wilde zijn, maar was volgens Pannekoek geen
echte oplossing van het konflikt tussen godsdienst en socialisme.

Door aanvaarding van het 'economisch' socialisme kwam men als het
ware vanzelf in de "k1auwen van de Satan materialisme". De geestelijke
macht van de kerken kon de problemen van de maatschappij niet oplos-
sen. Daardoor was de leer, die in het geestelijke het leidend beginsel zag,
al bankroet volgens Pannekoek. Een stoffelijke omkeer, een andere pro-
duktiewijze kon de problemen wei oplossen. Ieder die het economisch
socialisme aanh:ing, erkende daarvan de waarheid en "erkent praktisch
dat de opheffing aller ellende slechts uit (...) een andere produktiewijze
kan komen". Van Vorst wilde zich blijkbaar (nog) niet op dit materialis-
tische inzicht plaatsen en zag het derhalve verkeerd. En passant werd
ook Van Vorsts veronderstelling dat het socialisme gerealiseerd zou kunnen
worden door recht en wet in te voeren, naar het rijk der fabelen verwezen:

"Het brochuurtje van Van Vorst voert de propaganda tot een ach-
terlijk peil terug. Het zal wei in achterlijke katholieke streken goed
werk van eerste opwekking kunnen doen, maar het is dringend noo-
dig, dat het dan onmiddeUijk aangevuld wordt door de betere bro-
chures.,,113.

Pannekoek veroordeelde ten slotte ook nog de wijze waarop Het Volk
over de kwestie-Van Vorst schreef, als zou het slechts "kabaal" betreffen

112) A. Pannekoek, 'Primitief socialisrne", in De NieUUJe Tijd, 13 (1908), 375·384.
113) A. Pannekoek, 'Primitief socialisrne', t.a.p., 379.
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"om een paar ongelukkig gekozen woorden". Volgens hem was dat weer
een typisch staaltje van "vrees voor open klaarheid" van het blad, dat
"de werkelijke verschillen probeert weg te doezelen". Er was volgens Pan-
nekoek, geen sprake van ongeluklcig gekozen woorden, maar van werkelijk
verschil van denkbeelden en van "nog onvolgroeide opvattingen".

e. V1iegen verdedigt Van Verst op het SDAP-congres

Van 19 tot 21 april 1908 congresseerde de SDAP te Arnhem. Daar kwam
de kwestie-Van Vorst uitgebreid aan de orde.'!" Oud-Eindhovenaar Theo
van der Waerden begon: "Afkeurenswaardig is de wijze, waarop in De
Tribune Van Vorst terstond te lijf is gegaan!" Frank van der Goes daar-
entegen constateerde dat Van Vorst in zijn brochure en andere artikelen
en t.oespraken consequent het marxisme afviel: "Wat overigens Van Vorst
over het. rnarxisme schreef, daar kan men slechts over lachen." Ook Hen-
riette Roland Holst mengde zich in de diskussie en merkte op: "Wij mar-
xisten voelen het als van overwegend belang, dat men het economisch
socialisme en het historisch materialisme niet van elkanderlosmaakt."
Een derde marxist, Henk Sneevliet, had eveneens kritiek, niet aIleen op
"het malle artikel van Van Vorst in De Eendracht", maar eveneens op de
"relicten" van V1iegens godsdienstigheid.

Laatstgenoemde, Willem Vliegen, op dat moment voorzitter van de
SDAP, nam Van Vorst tijdens zijn toespraak tot het congres in bescher-
mmg:

"Daar komt een partijgenoot, die over een afgrond heen springt, die
breekt met alles wat hem lief was. Onmiddellijk wordt hij te Iijf
gegaan. Onmiddellijk gaat men zijn artikelen navorschen en vischt
er een enkele verkeerde uitdrukking uit. Het is een schande. Was hij
zwak of zelfs wat overgevoelig, dan was hij op den loop gegaan, en
had gezegd: 'Ik ben niet uit de ene kerk gegaan om in de andere
te komen,.,,115

Het congres applaudiseerde luid voor Vliegen die het dus voor Van Vorst
opnam en toen hij ten slotte liet volgen: "Hij is hier in de zaal en hartelijk
heet ik hem welkom", volgde een daverend applaus.

Overigens werd op hetzelfde congres nog een motie tegen de opvatting
van de marxist 1. Fortuyn, die van mening was dat de SDAP anti-gods-

11<) fiSC, Archief SDAP, Congressen, Ingekomen stukken en kopieen van uitgaande stukken
betreffende congressen, 1908, inv.nr. 253, He Congres, 19/21 april 1908 te Arnhem. Het hicrna
volgende is gebaseerd op het Verslag van het Congres.
115) Idem, Verslag van het Congres, 11.
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dienstig moest zijn, aangenomen: de SDAP handhaafde het standpunt
"Godsdienst is privaatzaak" .116

lets over de achterliggende motieven van Van Vorsts werken en schrijven
voor het socialisme in het algemeen en over zijn houding tegenover de
geestelijkheid in het bijzonder werd twee jaar later duidelijk, toen hij op
3 februari 1910 voor een spreekbeurt voor de plaatselijke SDAP-afdeling
in Tilburg was uitgenodigd. Daar sprak hij onder andere over de taak
die hij zich gesteld had.ll7 Hij was van oordeel dat de socialisten de
arbeiders in het Zuiden vooral moesten duidelijk maken dat de mensen
waar ze zo hoog tegen opzagen, de geestelijken, niet op zo'n hoog voetstuk
stonden als ze wel dachten. Arbeiders durfden namelijk de vergaderingen
van de socialisten meestal niet te bezoeken omdat de geestelijken het hun
verboden en hen misleidden. Van Vorst stelde:

"Ik wil den arb eiders duidelijk maken, dat de geestelijken, die hen
op godsdienstig gebied misleiden en onwaarheden vertellen, en dus
op dat gebied reeds geen vertrouwen verdienen, zeer zeker geen recht
op het vertrouwen en gehoorzaamheid hehben, waar het politieke
en economische zaken betreft, waarvan de meesten hunner uit den
aard der zaak ook geen verstand van hebben."

De aktiviteiten van Van Verst, ex-pater Coelestinus, werden in het ka-
tholieke Eindhoven uiteraard met argusogen gevolgd. Zijn boekje leidde
spoedig tot een reaktie van de geestelijkheid aldaar.

§ 8. Een priesterlijke brochure tegen het Socialisme

Kapelaan Nabuurs had op 12 maart ook een boekje voltooid: Het Eind-
hovensch Socialisme.U'' In De Eendracht van 21 maart werd vermeld dat
de Euulhooensche Courant zeer content was over het werk. Dat blad had
geconcludeerd: "Nu zijn de socialisten schaakmat gezet." In het genoemde
Eendracht-nummer werd ook geschreven dat Janus Vervoort, de conser-
vatief-katholieke redakteur van de Eindhouensche Courant, kapelaan Na-
buurs geholpen had met het samenstellen van diens boekje. Blijkens de
eerste pagina's van de hierna te bespreken brochure, was dat inderdaad
zoo De genoemde kapelaan had aan Vervoort gevraagd een brief aan de
socialist 1. .Jansen te sturen met het verzoek om voor een belangstellende
(!) op papier uiteen te zetten wat "het 'economisch socialisme", dat de
zogenaamde katholieke socialisten in dit centrwn voorgeven aan te han-

116) Idem, Bi.i/agen bi.i het Congresverslag, 2.
117) De Eendracht ; 11 februari 1910,· it Tilburg. Vergadering met Van Vorst'.
118) De Eendracht, 1-+ maart 1908, 'Boekbeschouwing.
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gen," inhield.!'" Na nog wat contacten over en weer reageerde Jansen op
23 december met een uitvoerige brief aan A. Vervoort, waarin hij een
uiteenzetting gaf van het economisch socialisme.F" Enkele maanden later
verscheen die tekst met kommentaar als brochure van kapelaan Nabuurs!

Het werkje Het Eindhovensch Socialisme bestond uit 26 pagina's en
was gedrukt bij dezelfde firma die de Eindhooensche Courant produceer-
de.121 Op 9 maart 1908 was de kerkelijke goedkeuring verIeend door het
Bossche bisdom. In de inleiding vermeldde de kapelaan niet te verwachten
dat door zijn brochure ook maar een enkele socialist bekeerd kon worden.
Zijn bedoeling was slechts "argeloozen te waarschuwen".

Het eerste deel had de titel 'Het Eindhovensch Socialisme'. Geconsta-
teerd werd dat de Eindhovense socialisten steeds beweerden dat hun vorm
van socialisme niet veroordeeld was en weI verenigbaar zou zijn met het
katholicisme. Dat moest volgens de kapelaan dan wei een bijzondere vorm
van het socialisme zijn en hij wilde nu weleens precies weten wat dat
"Eindhovensch Socialisme" inhield. De Eindhovense socialist 1. Jansen
had in ruim drie pagina' s druk de gevraagde uiteenzetting gegeven. 122

Kortheidshalve kwam zijn visie erop neer dat de aanhanger van het eco-
nomisch socialisme het beginselprogram van de SDAP onderschreef. Daa-
rin was het doel en streven van de partij neergelegd en dat betrof uit-
sluitend maatschappelijke zaken. Hij voegde er nog aan toe dat het
nastreven van de socialistische idealen naar zijn vaste overtuiging het
christendom niet in gevaar kon brengen:

"In economisch opzicht gevoel ik mij , ook wat mijn geestelijk leven
betreft, volkomen veilig bij de sociaal-democratie. In het economisch
socialisme vindt m.i. het evangelie van liefde en rechtvaardigheid
zijn heerlijkste toepassing."

Katholicisme en socialisme zouden dan ook in harmonie aan dezelfde
idealen kunnen werken. Tot zijn spijt moest hij echter vaststellen dat het
socialisme uit "rechtmatige zelfverdediging" helaas genoodzaakt was de
kerk en' zijn priesters te bestrijden.

Hierna vatte Nabuurs het schrijven van Jansen samen en ging over tot
zijn 'Beoordeeling,.123 De socialisatie van de produktiemiddelen was in
zijn ogen niet alleen onmogelijk, maar ook onrechtvaardig en bovendien

119) Het Eindhovensch Socialisme beoordeeld door M. Nabuurs, kapelaan te Eindhoven, 4·10.
120) Idem, 5·8.
121) Het bestudeerde exemplaar was afkomstig uit de Open bare Bibliotheek van Eindhoven en
bevindt zich thans in de bibliotheek van het BARE.
122) Nabuurs, a.w., 5.8.
123) Idem, 11.24.
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in strijd met het natuurrecht. Aan de hand van het in katholieke kringen
toentertijd als een standaardwerk beschouwde boek Het Socialisme van
Victor Cathrein en van de publikaties van eerder genoemde Aengenent
onderbouwde hij zijn stelling. Daarbij citeerde hij uit het Communis tisch
Manifest en uit een toespraak van de Duitse socialist Liebknecht in
1877 (!).

De tweede stelling, over de produktie van goederen door de gemeen-
schap en uitsluitend gebaseerd op de behoefte van de gemeenschap, werd
van een groot aantal vraagtekens voorzien en als een onmogelijkheid ver-
worpen. Dat gold ook voor de stelling van gemeenschappeIijke produktie
en gemeenschappelijke verdeling van de produkten. Deze idealen waren
volgens de kapelaan onmogelijk, onrechtvaardig en in strijd met het na-
tuurrecht.

Vervolgens ging de priester na waarom de socialisten genoemde eisen
stelden betreffende eigendom van de produktiemiddelen, betreffende de
produktie zelf en de verdeling ervan.

Volgens hem was er geen sprake van noodzaak tot socialisatie. Het eco-
nomisch socialisme met zijn recht van de sterkste moest onmogelijk wor-
den gemaakt: "Wanneer ieder zijn natuurlijke verplichtingen van recht-
vaardigheid en liefde nakomt, dan zijn de levenskansen en de
bestaansmogelijkheid verzekerd, dan is van uitbuiting geen sprake."

De kapelaan leek zich erg boos te maken over de pretentie van de
Eindhovense socialist, namelijk dat de christen het socialisme diende te
zien als "het eenige middel om de christelijke wetten van liefde en recht-
vaardigheid, door Christus gepreekt en beleefd," volledig in praktijk te
kunnen brengen. De priester oordeelde: "Wat hij hier zegt, is godslaste-
ring."

In het derde deeI van de beoordeLing schreef Nabuurs over de manier
waarop de Eindhovense socialisten hun doel wilden bereiken. Hij meende
een innerlijke tegenspraak in Jansens redenering te kunnen constateren:
De socialisten onderschreven het beginselprogramma van de SDAP.Deze
partij ging uit van de noodzakelijke ontwikkeling van de maatschappij
"zonder eenige inwerking van hoogere machten, zonder opperbestuur van
een God, wiens bestaan Marx zelfs niet aanneernt". Daarmee waren de
Eindhovense socialisten dus ook aanhangers van de materialistische filo-
sofie van Marx en dus "in strijd niet aIleen met de leer der kath. Kerk,
maar ook met iederen godsdienst". De Eindhovense socialisten waren lid
van de SDAP en dienden behalve het beginselprogramma derhalve ook
"de socialistische wijsbegeerte" te onderschrijven. Het ging niet aan te
stellen dat de Eindhovense afdeling van de SDAP afkerig was van het
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materiaJisme, volgens de kapelaan: "De afdeling Eindhoven is naar een
goddelooze partij overgegaan, zij is dus goddeloos." In het besluit kwam
de kapelaan tot zijn eindoordeel:

"Daarorn is het streven der Eindhovensche socialisten niet aileen
dwaas, onzinnig en zondig, maar ook goddeloos en zijn de bewuste
aanhangers daarvan, ook al vervullen zij voor 't oog der wereld hun
godsdienstplichten en al geven ze hoog op van hun godsdienstzin, te
rangschikken onder de atheisten, goddeloozen."

In de laatste regels oefende hij nog kritiek uit op het feit dat Jansen zich
voor wat betreft zijn geestelijk leven volkomen veilig voelde bij de soci-
aal-democratie. De socialist maakte dus zelf uit wat voor zijn geestelijk
leven noodzakelijk en geoorloofd was! Een goed katholiek luisterde naar
zijn "geestelijke Overheid" en deze wilde dat men zich verenigde in ka-
tholieke bonden. Deze zouden er wei voor zorgen dat er een rechtvaardige
samenleving kwam en dat de mens zeIf zijn hemels einddoel zou bereiken.

§ 9. De reaktie van Jan Jansen

Jansen, de seeretaris van de SDAP-afdeling, had in het nummer van 14
maart van De Eendracht al aangekandigd ook een boekje uit te zuUen
brengen tegen Nabuurs' geschrift. Die zaterdagavond, 14 maart, werd er
gevent met het boekje van Nabuurs. Oak de socialisten gingen de straat
op met het boekje van Van Vorst en met De Eendracht. Er was sprake
van gejoel en een heidens lawaai. De volgende dag, zondag 15 maart,
vervolgden de katholieke propagandisten hun tocht langs de deur met het
boekje van Nabuurs.F"

lnmiddels was de plaatselijke katholieke pers, en met name de Eind-
hovensche Courant, zeer te spreken over het anti-soeialistische werkje van
de kapelaan.l= In De Eendracht van 21 maart werd bekendgemaakt dat
elk ogenblik het nieuwe boekje van Jansen kon verschijnen: "Heden of
maandag aanstaande verschijnt de brochure Het 'Eindhovensch! Socia-
lisme' door M Nabuurs, Kapl. te Eindhoven. Beoordeeld en nader toege-
licht door J. Jansen te Eindhoven.

Het boekje met de lange titel teJde 28 pagina's en was gUn uitgave
van het bureau van De Eendracht, maar van de Eindhovense SDAP-af-
deling zelf.126 In het voorwoord verklaarde 1. Jansen ervan overtuigd te

12<) De Eendracht, 21 maart 1908, 'Uit Eindhoven" 'Zondagsrust' en Wormstekelige vruchtcn.S
125) De Eendracht, 21 maart 1908, 'Ook een recensie'.
126) Her bestudeerde exemplaar is aileen in het archief van het nSG te Amsterdam aangetroffen.
Recentelijk heeft ook de bibliotheek van het SAREin Eindhoven een exemplaar verworven.
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zijn dat men voor een dubbeltje niet meer onzin kon kopen dan het boekje
van kapelaan Nabuurs bevatte. Opnieuw was volgens hem door een pries-
ter misbruik gemaakt van zijn ambt. Hij vroeg zich daarbij af of de
schrijver wei te goeder trouw was en noemde hem "een broddelaar".

In zeven hoofdstukken werd Nabuurs' werk geanalyseerd. Om te be-
ginnen stelde Jansen dat er geen sprake was van een bijzondere vorm
van het socialisme in Eindhoven. Daarom had men ten onrechte geschre-
ven over een "Eindhovensch Socialisme". Het economisch socialisme,
daar ging het over. Bovendien was dat de variant van het socialisme die
de meeste aanhangers teide in de wereld.

Vervolgens werd de ene na de andere stelling van kapelaan Nabuurs op
een afwisselend serieuze en ironische wijze behandeid en aangevallen.
Daarbij liet Jansen zich opnieuw kennen als een principieel antimilitarist:
Tegenover de angst voor een economische revolutie die de kapelaan voel-
de, steide hij: "maar verafschuw dan ook en sidder voor eene samenieving
die oorlogen ontketent, waarbij een revolutie, die wfj niet willen, slechts
kinderspel is".

Tegenover de stelling dat het socialisme in strijd zou zijn met het na-
tuurrecht, plaatste hij "het onvervreemdbare natuurrecht van het yolk op
een menschwaardig leven". Daarbij beriep hij zich op uitspraken van kar-
dinaal Manning en paus Leo xm en suggereerde hij niet het socialisme,
maar de kapitalistische maatschappij met het zevende en tiende gebod te
confronteren.

In het werkje stond Jansen lang stil bij de stelling van de kapelaan dat
socialistische produktie ertoe zou leiden dat de prikkel om te werken zou
verdwijnen; het zijn niet zijn heiderste passages. In dat hoofdstuk kwam
hij tot de conclusie dat kapelaan Nabuurs een socialisme gefantaseerd
had dat hij aan de SDAP'ers toedichtte en vervolgens was gaan bestrijden.

De bekende stelling dat katholieken pas aktief werden met betrekking
tot de sociale kwestie, toen zij angst kregen voor de socialistische aktivi-
teiten, herhaalde hij nog maar eens.

De arbeidersklasse kon niet wachten tot ieder - zoals de kapelaan had
gesuggereerd - zijn verplichtingen van liefde en rechtvaardigheid zou na-
komen. De arbeiders waren gedwongen de macht van hun organisatie
tegen onwillige werkgevers in te zetten. Daarbij gaf hij voorbeelden van
enkele (katholieke) werkgevers die aan de arbeiders hun rechten onthieI-
den.

De staat maakte wetten, maar nog steeds waren dat wetten die meer
het kapitalisme dienden dan het gewone volk, volgens Jansen. Hij me-
moreerde hoe vaak Zuidelijke Kamerleden tegen het arbeidersbelang
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stem den in de afgelopen jaren. De kroon werd daarbij gespannen door
de Eindhovense afgevaardigde die maar liefst 65 maal tegen soeiale wet-
geving had gestemd 1127

In het zesde hoofdstukje verdedigde Jansen zieh tegen de veroordeling
als zou hij een "godslasteraar" zijn. Hij was van mening dat de kapelaan
geen goede argumenten had tegen het soeialisme en daarom probeerde
hem maar verdaeht te maken: "wantrouwen en zoo mogelijk afsehuw
wekken opziehtens hem is blijkbaar het groote doel".

Waar Nabuurs had beweerd dat men de filosofie van Marx aan moest
nemen om lid te kunnen zijn van de SDAP, gebruikte Jansen een eitaat
van zijn inmiddels al een jaar aan het ziekbed gekluisterde vriend Eduard
Redele: "Daar brandt geen vervloekter leugen in de hel dan dit stukje
inhoudt!" Ook verzette hij zieh tegen de suggestie dat op SDAP-eongressen
antigodsdienstige besluiten waren genomen: "Toen het vorig jaar op het
Congres te Haarlem partijgenoot Fortuyn zieh zeer anti-godsdienstig uit-
liet, kwam daar het heele eongres tegen op."

In het 'Slot' vatte Jansen zijn verweer tegen de aanval van kapelaan
Nabuurs nog eens samen en richtte hij zieh direkt tot de lezer met de
vraag:

"Moeten wij zwijgen wanneer men onze partij en ons persoonlijk om
ons streven (...) met allerlei verwijten en hatelijkheden overlaadt?
Moeten wij zwijgen (...) aileen omdat onze aanvaUer een priester
was?,,128

Jansen rechtvaardigde zijn boekje, dat vooral een verdediging was tegen
de opvatting dat het socialisme in strijd zou zijn met het natuurreeht,
met de spottende slotzin: "Wij hebben gemeend een .goed gebruik te mo-
gen maken van het reeht del' verdediging, dat ongetwijfeld ook tot het
natuurreeht behoort."

Op zaterdag 28 maart 1908 publiceerde de Eindhovensche Courant een
reaktie van kapelaan Nabuurs op Jansens brochure.l/" Diezelfde dag yond
in Eindhoven het eerste grote debat plaats tussen Van Vorst en de Haagse
katholieke journalist Wesseling.

§ 10. Debatten tussen Van Vorst en de katholiek Wesseling

a. Het eerste debat

127) Het 'Eindhooensch!' Socialisme (...) nader toegelicht. door 1. Jansen, 22.
128) Idem, 28.
129) De Eendradu., i april 1908, 'Mijn kort antwoord aan den WelEd. Heer M. Nabuurs'.
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Het was een bewogen periode voor de verhouding tussen godsdienst en
socialisme in het Zuiden. Op zaterdag 28 maart zou Van Vorst een spreek-
heurt houden in Eindhoven. Maandag 30 maart zou hij dat doen in Breda
en de volgende avond in Tilburg. Op woensdag 1 april zou Van Vorst
spreken in Maastricht: vier spreekbeurten in vijf dagen tijd!130

Op zaterdag 28 maart was het dan zover: het optreden van Van Vorst
voor de Eindhovense SDAP-afdeling met een toespraak 'De Socialistische
Maatschappij', waarna er een debat kon plaatsvinden. Om het publiek
in de juiste sfeer te brengen had de Eindhovensche Courant geschreven
dat Van Vorst aileen uit geldgebrek overgegaan zou zijn tot het socialis-
me.131De Eendracht kwalificeerde dit als laster en merkte op dat Van
Vorst, toen hij nog pater Coelestinus heette, bewonderd werd om zijn
bekwaamheden en redenaarstalent. Nu hij voor arbeiders sprak, zou hij
ineens een minderwaardige figuur zijn? Men wilde blijkbaar de mensen
weghouden van de bijeenkomst. Diezelfde avond vond het eerste grote
debat plaats tussen Van Vorst en Wesseling, redakteur van het katholieke
blad De Tijd, die daarvoor speciaal lit Den Haag naar Eindhoven was
gehaald door de katholieke propagandaclub van Woensel. De zaal van het
Volksgebouw in Woensel was overvol. Tweehonderd belangstellenden kon-
den niet naar binnen. "Hele groepjes Volksbonders en erkende tegenstan-
ders" waren er ook aanwezig volgens De Eendracht. 132

Om half negen begon de bijeenkomst, voorgezeten door A.F Muller, de
SDAP-propagandist uit Tilburg. In een korte inleiding toonde Van Vorst
aan de hand van de bijbel aan dat socialisering van de produktiemiddelen
niet in strijd was met de goddelijke wetten of met het natuurrecht. Ook
sprak hij over de bestrijding van het socialisme door met name de gees-
telijkheid. Hierna was gelegenheid voor debat, waarvoor genoemde Wes-
seling zich opgaf.

Volgens het verslag van De Eendracht later was er slechts sprake van
uitwisseling van de bekende standpunten. Van Vorst had het als debater
niet zo goed gedaan. De SDAP-propagandist Muller daarentegen had op
het laatst van de avond "een voor cen, onder daverend applaus der ver-
gadering de argurnenten van den heer W nagegaan en stukgeslagen". De
katholieke voorman en later Eindhovens Tweede-Kamerlid 1. Wintermans
kon niet nalaten hem te interrurnperen: "U zegt het goed, maar V Vorst
weet er niets van. ,,133

130) De Eendracht; 28 maart 1908, 'Oproep'.
131) De Eendracht, 28 maart 1908. Vermeld werd nog datde broer van Van Vorst gemeentesecreta-
ris van Eindhoven was, "goed-bezoldigd en huis- en grondeigenaar bovendien".
132) De Eendracht, 4 april 1908, 'Vergadering met Van Vorst', (door Argus).
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am 12 uur '5 nachts eindigde de bijeenkomst. Afgesproken was dat er
een vervolgdebat zou komen tussen Wesseling en Van Vorst over het thema
'godsdienst en socia1isme'. Men verzocht aan WesseLingdan te vertellen
hoe zijn "toekomststaat" er uit zou zien nadat enkele jaren Iiefde en recht-
vaardigheid - zijn middelen om een betere maatschappij te krijgen - ge-
preekt zouden zijn.

b. Artikelen in de pel's

De Meierijsche Courant en de Eindhovensche Courant had den uitvoerig
verslag gedaan van het debar.':" De eerstgenoemde krant vermeldde on-
der de kop 'Een droevige figuur' dat Van Vorst, de ex-priester, schimpend
en op "Godslasterlijke wijze over het sacrament des altaars, en de moe-
dermaagd gesproken zou hebben". Van Vorst zelf had besloten niet op
persoonlijke aanvallen in te gaan en aIleen te reageren op serieuze pole-
mieken.135 Ondertussen deden in Eindhoven geruchten de ronde dat Van
Vorst tijdens het debat had staan vloeken als een ketter en de paus zou
hebben uitgescholden. Op verzoek van Jansen had Wesseling door een
brief, waarvan de inhoud in De Eendracht werd afgedrukt, verklaard: " ...
dat m.i. zulks op den bewusten debat.avond niet het geval is geweest.,,136

De Peel- en Kempenbode wilde geen verslag van het debat geven maar
wijdde er een een artikel aan onder de kop 'Van Vorst afgestraft': "\Vij
denken er niet aan hier weer te geven wat Van Vorst gedurende anderhalf
uur heeft uitgekraamd, heellaag langs den grond,'137 De krant hield zich
niet bezig met een beschrijving van diens "walgende woorden", maar
trachtte heel suggestief Van Vorst in een zeer kwaad daglicht te stellen:

"Hij, de gevallen priester, de diep neergebuitelde kloosterling; hij die
in Duitschland ... Doch genoeg ... Hij aIleen kent de waarheid, en
heeft de ongeevenaarde verwaandheid zich voor te stellen als het
groote wonder onzer dagen, aileen in staat den steen del' wijzen uit
te reiken, dien hij heeft gevonden."

De Eendracht schreef dat de katholieken van Eindhoven het in de afge-
lopen jaren slechts vier keer hadden aangedurfd om in debat te gaan met
socialisten.138 AIle andere keren durfden ze niet: "Zij bepaaIden zich tot

133) De Eendrachi, 4 april 1908, 'Vergadering mel VanVorst'.
13.) Meierijsche Courant, 31 rnaart 1908, 'Debatavond Wesseling-VanVorsr', en Eindhooensche
Courant, 31 maart 1908, 'Wesselillgcontra Van Vorst'.
135) De Eendrachi, 4 april 1908, 'Uil de Meierijsche Courant' en 'Van Vorst'.
136) De Eendracht, 11 april 1908, 'Uit Eindhoven'.
137) Peel- en Kempenbode, 1 april 1908, 'Van Vorst algestraft'.
138) De Eendracht, 11 april 1908, 'De Eindhoven che katholieke Pers en Van Vorst'.
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het verdacht maken en belasteren van ons, vaak op de meest plompe en
platte wijze." De oorzaak hiervan zag het blad in het feit dat Van Vorst
"had plaats genomen in de strijdgelederen van de arbeiders". Een niet
nader bekende dr. Schoenmakers, eveneens uitgetreden priester, werd met
rust gelaten omdat hij anarchist geworden was en niet de zijde van de
arbeiders gekozen had. Waarom een ex-priester schelden en schimpen?,
vroeg het blad zich af, en stelde dat de Eindhovense socialisten nooit
zouden toestaan dat in hun vergaderingen "den godsdienst wordt aange-
vallen of beschimpt, dat de priesters in hunne kerkelijke bediening en
geestelijke bemoeiingen worden bekritiseerd".

Op zondag 11 april werd door de SDAP-afdeling een protestvergadering
gehouden tegen de houding van de klerikale pers in Eindhoven met be-
trekking tot Van Vorst en diens optreden.l " Rooijmans herinnerde aan de
houding VaJI de Meierijsche Courant in de jaren 1899-1900. Jansen sprak
over de ervaringen van de priesters Van den Brink, Daens en Fonteyne
en concludeerde dat de perscampagne een kapitalistisch karakter had. De
propagandist Muller trachtte duidelijk te maken dat de paus de sociaal-
democratie niet veroordeeld had.

Ondertussen werd het vervolgdebat voorbereid. In De Eendracht werd
verrneld dat in Eindhoven onder de katholieken blijkbaar geen geschikte
debater te vinden was. Ook W Peeters, de voorzitter van de R.K Volks-
bond, zou dat karwei niet aan kunnen.P?

In Breda was inmiddels een nieuwe anti-socialistische brochure versche-
nen van de hand van A. van del' KalJen, redakteur van het Bredase Dag-
blad van Noord-Brabant. Het werkje was gericht tegen Van Vorst.!"

c. Het tweede debat

Op zaterdag 25 april yond het tweede debat tussen Van Vorst en Wes-
seling plaats. Zowel 'Katholiek Leven' als de Eindhovense SDAP-afdeling
hadden tevergeefs geprobeerd een grotere zaal te krijgen. Opnieuw werd
daarom het Volksgebouw gebruikt. De Eendracht meldde optimistisch dat
de katholieken gebroken hadden met hun gewoonte te schimpen en te
schelden en nu opnieuw een verdediger van hun partij gestuurd hadden:
"Wij zijn nu, waar we wezen moeten. ,,142 Het blad hoopte dat de katho-
Liekerivoortaan steeds met hen in debat zouden willen gaan. Overigens

139) De Eerulradu ; 18 april 1908, 'Uil Eindhoven. Protcstvergadering'.
1'+0) De Eendracht ; 18 april 1908, 'Brieven van Janus Zorgvlied aan De Eendracht'
HI) De Eendracht, 25 april 1908, 'Socialisme en Godsdienst .
142) De Eendracht, 25 april 1908, 'Debar Van Vorst-Wesseling'.
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merkte men op dat de plaatselijke omstandigheden voor Van Vorst niet
gunstig waren: "Stelselmatig is tegen zijn persoon eene scheldcampagne
op touw gezet. In de plaatselijke pers is de volksopinie voor een groot
deel opzichtens V Vorst vergiftigd. Hij is verdacht gemaakt, er is VOOf-

oordeel, neen erger, haat gewekt, terwijl den heer Wesseling lof en hulde
is toegezwaaid ... "

Die zaterdagavond was het Volksgebouw echter opnieuw propvol. Circa
vierhonderd belangstellenden waren aanwezig en als er zoveel plaats ge-
weest was, dan waren er weI tweeduizend mensen opgekomen volgens
De Eendracht.H3 Sommigen wisten hun toegangskaartje van een dubbeltje
te verkopen voor bedragen varierend van een tot tien gulden! In de zaal
waren evenveel veel socialisten als tegenstanders aanwezig: het aantal
toegangskaarten was gelijk verdeeld.

Het blad vermeldde de opvaflend "amicale, buitengewoon vriendschap-
pelijke houding die tusschen de bestuurders der vereenigingen en de spre-
kers" heerste, maar betreurde dat er van de kant van Katholiek Leven
zo weinig arbeiders waren gekomen: "Wij ontwaarden hunnerzijds meer
heeren". Toch kon geconstateerd worden "dat politieke tegenstanders
daarom als personen, als menschen elkander niet vijandig behoeven te

.. "zlJn .
Na de opening door F. Notten, de voorzitter van Katholiek Leven, startte

Wesseling het debat en ontvouwde zijn belangrijkste stellingen: "Gods-
dienst en Socialisme zijn onvereenigbaar", "De socialistische theorie (Mar-
xisme) maakt allen Godsdienst onmogelijk" en "De socialistische praktijk
(SDAP) steunt op de theorie, en beiden maken maatschappij en individu
ongelukkig" 144 Over het economisch socialisme was Wesseling van me-
ning: "Wat men in Eindhoven voor socialisme verkoopt, is slechts een
surrogaat, dat staat als Solo-margarine tot de onvervalschte natuurbo-
tel'. ,,145

Na de pauze kwam Van Vorst aan het woord. Hij ging in op het wezen
van het marxisme, dat ook naar zijn opvatting strijdig was met de gods-
dienst.H6 De sociaal-democraten had den de marxistische filosofie niet no-
dig. Hij haalde onder andere Van der Goes aan die ook yond dat het
socia.lisme voor alles een econornisch stelsel was. Ook Van Kol werd ge-
citeerd: "'t Is voldoende economisch Marxist te zijn, om socialist te zijn."

143) De Eendracht, 2 rnei 1908, 'Debat Wesseling-Van Vorsr'.
1+1) Idem. III twee afleveringen publiceerde het blad een nagenoeg letterlijk verslag (met com-
mentaar) van de debauen!
1<3) Eindhooensche Courant, 2 mei 1908, 'Wesseling contra Van Vorst'.
1.6) Meieri.jsche Courant, 28 april 1908, 'Debatavond Wesseling-Van Verst'.
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Vervolgens citeerde Wesseling uit Het Volk, waarin A. Gerhard gesteld had
dat Van Vorst binnen vijf jaar weI materialist zou worden. Hij riep op tot
medelijden met de Eindhovense socialisten: "Zie, dag in dag uit bezig
zijn in Brabant het socialisme te propageeren en dan te moeten hooren,
dat ze met je lachen. "147

Van Vorst kritiseerde de geestelijkheid die aan 'economisch socialisten'
de paascommunie weigerde. Bij die gelegenheid las Van Vorst voor uit
eerder genoemde brieven van Jansen (zonder diens naam te noernen),
waaruit bleek dat paascommunie inderdaad geweigerd werd aan 'econo-
misch socialisten'. De briefjes werden overhandigd aan Wesseling, die ant-
woordde dat degene aan wie de paascommunie geweigerd werd, in hoger
beroep had moeten gaan. Van Vorst vertelde dat dat was gebeurd, maar
dat de bisschop de pastoor in het gelijk had gesteld.l "

Na verdere diskussies werd de vergadering uiteindelijk gesloten "met
een krachtig woord door den voorzitter der SDAP", Hendrik Rooijmans.
Hij spoorde de arbeiders aan te werken voor de verbetering van hun
bestaan en zich daarbij te verenigen. Beide debaters waren uiteraard op
hun standpunten blijven staan.

Over deze debatavond verschenen niet alleen verslagen in De Eendracht,
maar ook in de plaatselijke bladen, in De Tijd en in Het flolk. In het
laatste blad was geschreven dat het een goede avond was geweest voor
de SDAP: "Men had verwacht dat Van Verst totaal zou worden afgemaakt,
maar hij heeft geen veertje gelaten in dit debat, dat zijn eerste groote
vuurproef was. ,,149 De Eindhovensche Courant echter yond dat een valse
voorstelling van zaken. De verslaggever van De Eendracht bleef niettemin
bij zijn mening en beweerde bovendien: " ... dat de SDAP van Eindhoven
er nirnmer zoo goed voorstond als thans; dat de aanJoop van nieuwe
leden nooit zoo vlot ging als de laatste weken."150

Volgens De Eendracht stonden zowel in de Eindhovensche Courant als
in de Meierijsche Courant redelijk onpartijdige verslagen van de debat-
avond. Beide kranten wijdden meer dan een volledige pagina aan de
avond! Het verslag in de Peel- en Kempenbode was "minnetjes" volgens
De Eendrachtt'" Dat blad had bovendien op 2 mei een spotdicht op
"ex-Coelestinus, ex-protestant, socialist Van Vorst" gepubliceerd. Willem

1<7) Idem.

H8) Vit het verslag in de Meierijsche Courant van 28 april 1908 valt op te maken dat Jansen kort
tevoren opnieuw een brief had geschreven aan pastoor Peters, met het verzoek zijn paasconununie
te mogen houden. De pastoor had echter gereageerd met: "V is niet veranderd, ik ook niet".
149) /-let folk, 27 april 1908.
150) De Eendracht, 9 mei 1908, 'Uit Eindhoven. Een goede avond of niet?'
151) De Eendracht ; 9 mei 1908, 'De Redacteur van De Peel'.
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Schippers, de redakteur van die krant, werd dan ook door De Eendracht
"kapitalisten-vleier en arbeiders-hater bij uitstek" genoemd.

De Eindhovensche Courant en De Tijd waren van mening dat debatten
zoals die nu in Eindhoven had den plaatsgevonden, onvruchtbaar waren.
In een gewone vergadering kon men niet debatteren over zulke principiele
zaken als de verbouding tussen godsdienst en socialisme. De Eendracht
daarentegen hoopte dat er meer debatavonden met "deze jonge katholieke
vereeniging, waarmede wij zoo vert:rouwelijk en gemoedelijk konden be-
raadslagen" zouden komen. Men hoopte "dat 'Katholiek Leven' van Woen-
sel zich niet zal laten influenceeren door die persridders, die in isolement
en duisternis hunne kracht zoeken".152

Voorlopig zou het bij deze debatavond blijven en in juni was er in De
Eendracht al weer forse kritiek op "het lage niveau" van Katholiek Leven,
de organisatie die men anderhalve maand tevoren nog zo geprezen had.153

In datzelfde blad verdedigde Van Vorst zich nog op 16 mei tegen de Meie-
rijsche Courant, die al op 31 maart gesuggereerd had dat hij het volk
leerde vloeken.P"

Op 1 juni 1908 werd Van Vorst bezoldigd propagandist voor de SDAP
en het NW in Maastricht.P'' In Eindhoven zou men niet veel meer van
hem horen. Katholieken en (katholieke) socialisten kwamen er in de vol-
gende jaren niet meer tot onderlinge uitwisselingen van ideeen, zoals tij-
dens de plaatsgevonden debatavonden. De tegenstellingen bleven.

152) De Eendracht, 9 mci 1908, 'Debaueeren of niet.
15.3) De Eendrachi, 13 juni 1908 'De Cemeenteraadsverkiezing te Woensel.
15-+) Meierijsche Courant, 31 rnaart 1908, redaktioneel hoofdartikel: ' iet godslasteren, maar
vloeken', en De Eendracht, 16 mei 1908, 'De vloek-kwestie'.
153) J05 Perry, a.ur., 190. Enkele maanden later zou Van Vorst in Maastricht zijn brochure Waarom
ik de Roomsche Kerk oerliet publiceren, blijkens De Eendracht, 5 september 1908. In dit nummer
werd ook zijn nieuwe adres in Maastricht vermeld,
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HOOFDSTUK VIII

HET BLAD 'DE EENDRACHT' ALS NOORDBRABANTS
SDAP-ORGAAN, 1907 - 1911

§ 1. Jan Jansen en 'De Eendracht'

a. Zijn ideeen over Eduard Redele en De Eendracht

Met ingang van 12 januari 1907 was De Eendracht tweemaal per
maand gaan verschijnen. Bovendien bevatte het blad vanaf die datum
ook vaste rubrieken met nieuws uit Breda en Tilburg. De Bredasche Klok
was daarmee feitelijk overgegaan in De Eendracht, zoals ook in een in-
leidend artikel werd geschreven. Het zelfstandig voortbestaan van het in
1900 begonnen Eindhovense christen-socialistische blad was ondertussen
in de ogen van het landelijke SDAP-bestuur niet langer gewenst. Door de
subsidie van de SDAP en door de verzoeken van de Bredase en Tilburgse
afdelingen van die partij werd de druk op het Eindhovens blad om zich
om te vormen tot een Brabants SDAP-orgaan groter.

Op 4 maart 1907 richtte Jan Jansen zich middels een brief tot het
landelijk bestuur van de SOAP! Hij meldde toen dat Eduard Redele tij-
delijk buiten de stad was: Hij "is overspannen en mag de eerste maanden
geen geestelijken arbeid doen. Een ontzettende klap voor ons."

Vervolgens gar hij de wens van de SDAP-afdelingen Breda, Tilburg en
Waalwijk weer om een socialistisch weekblad te krijgen in Brabant. Hij
was niet zo voor een weekblad. Hij vroeg zich namelijk af wie het blad
zou vol schrijven. "Moest het een snertding worden?" Hij wilde wel een
tweewekelijks blad uit blijven brengen met goede artikelen en zonder al
te veel knipwerk uit andere bladen. ''Wij moeten iller een speciaal gerecht
op brengen voor de Brabanders."

Jansen vermeldde in deze brief wie er zoal aan De Eendracht werkten.
Oat waren eigenlijk alleen Eduard Redele en hijzelf. Verder viel de me-
dewerking nogal tegen. Af en toen kwam er een goed stukje van Michiel-
sen uit Tilburg, en Van den Brink had volgens hem het hele jaar nog
niets origineels ingeleverd. Wat er verder op de redaktie binnenkwam was

1) lJSC, Archief SDAP, De Eendracht Eindhoven, inv.nr. 2768, brief van Jan Jansen te Eindhoven,
aan het partijbestuur, 4 maart 1907.
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niet veel zaaks. Dat kon veelal "om z'n onbenulligheid en zijn totale le-
digheid onmogelijk geplaatst worden." Hij was er dus absoluut op tegen
om van De Eendracht een weekblaadje te maken dat in zijn ogen slechts
een blauwe maandag kon blijven bestaan. De Eindhovense socialist maak-
te aan het partijbestuur duidelijk hoe zwaar hij het op dit moment had:

"Nu ik Redele kwijt ben voorlopig (wie weet hoe lang wel) ben ik veel
te zwaar belast. lk kan er niet aan denken iets bij te nemen, in tegen-
deel, ik denk er sterk over, een en ander van mijnen rug te werpen.
Allerlei functies nemen mijn weinige vrijen tijd in beslag. 's Morgens
van 7 - 6 '5 avonds zit ik op het kantoor. Vast, dag aan dag ..."

Deze sombere mededelingen werden de volgende dag in telegramstijl in-
gebracht op de vergadering van het landelijk partijbestuur: "Van Jansen
uit Eindhoven de mededeeling dat Redele lijdt aan zenuwenoverspanning;
hij zit nu geheel aileen met de krant.,,2 In de hoop dat Eduard Redele,
zijn mederedakteur, het goed zou vinden, had Jansen een vijf-puntenplan
voor De Eendracht opgesteld, waarover het partijbestuur zich diende uit
te spreken: 3

1. De Eendracht wordt het orgaan van de SDAP-afdelingen in
Noord-Brabant

2. Het blad zal om de veertien dagen verschijnen.
3. Er dient een redaktie-commissie benoemd te worden.
4. Er moet een hoofdredakteur benoemd worden. En zijn medewerkers

dienen hun taak ernstig op te vatten en daadwerkelijk te werken.
5. De plaats van redaktie, administratie en expeditie kan nader worden

vastgesteld in een gecombineerde vergadering (van de verschillende
Brabantse SDAP-afdelingen).

Blijkbaar besloot het landelijk SDAP-bestuur op 5 maart dat Jansens vijf-
puntenplan een goede basis was voor het maken van een Noordbrabants
SDAP-orgaan. Hendrik Spiekman werd toen gemachtigd een en ander
met zijn Brabantse partijgenoten te regelen.

b. Overname van De Eendracht door de SDAP

In dezelfde maand, de juiste datum is niet bekend, yond er onder leiding
van Hendrik Spiekman een bijeenkomst in Tilburg plaats, waarbij de

2) USC, Archief SOAP, Partijbestuur, otulen van de vergaderingen van het Partijbestuur en
Oagelijks bestuur, 1906-1907, inv.nr. 17, Notulen van de vergadering van het partijbestuur van
5 rnaart 1907.
3) I1SC,ArchiefSOAP,De Eendracht Eindhoven, inv.nr. 2768, brief van Jan Jansen te Eindhoven
aan het partijbestuur, 4 maart 1907.
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verschiUende SDAP-afdelingen in Noord-Brabant vertegenwoordigd wa-
ren." Op 22 maart daaropvolgend deed Spiekman hierover verslag aan
het hoofdbestuur van de SDAP dat opnieuw een apart agendapunt had
gemaakt van De Eendracht. Daarbij werd besloten dat het blad eigendom
van de gezamenlijke afdelingen zou worden. Een ontwerp-regeling was
ontworpen die binnen drie weken in de Brabantse afdelingen zou worden
behandeld, zo meldde Spiekman.P

Wanneer de Eindhovense beslissing om de zelfstandigheid van het blad
op te geven werd genomen, is niet duidelijk. Waarschijnlijk is dat besluit
gevallen in de afdelingsvergadering van 26 maart. De leden werden er
toen op geattendeerd dat er een belangrijk agendapunt was, waarbij ie-
dereen aanwezig moest zijn.6

Op zondag 21 april vond de laatste vergadering over de plannen met
De Eendracht plaats in TiLbmg. Daarbij waren vertegenwoordigers van
de SDAP uit Eindhoven, Tilburg, Breda en Waalwijk aanwezig, samen
met de redakteur van De Eendracht. Men aanvaardde het eerder genoem-
de voorstel van Jansen nagenoeg compleet. Ook behandelde men toen de
conceptstatuten voor de nieuwe opzet."

In het eerste nummer met de nieuwe ondertitel konden de lezers het
gebeurde van zondag 21 april vernemen. Behalve de gang van zaken op
bedoelde bijeenkomst werd ook vermeld dat het landelijk partijbestuur
ongeveer een jaar tevoren een "vingerwijzing" gaf om van De Eendracht
een partijorgaan voor heel Brabant te maken. Het oorspronkelijke plan
was toen om De Eendracht te laten opgaan in een nieuw SDAP-orgaan
voor heel Brabant: De Brabantsche Klok. Om bekend veronderstelde re-
denen was men daar vanuit Eindhoven toen niet op ingegaan, maar nu
wel.

De Eendracht werd dus een Brabants SDAP-orgaan. Men had ook be-
sloten de redaktie en administratie in Eindhoven te laten. De afdeLingen
Tilburg en Breda zouden ieder een eigen correspondent benoemen. Op
27 april werd de nieuwe SDAP-propagandist, A.F Muller, in De Eendracht

~) In de brief van Jansen d.d. 4 maart 1907 is sprake van een bijeenkomst op een zondag in maart
BLijkenseen briefkaart van Muller uit Arnhern aan het partijbestuur van de SOAPd.d. 18 maart
1907 was er een bijeenkomst in Tilburg geweest onder leiding van Hendrik Spiekman op 10 (of
17?) maart. Hierin werd bovendien vermeld dat op 14 april verder vergaderd zou worden.
5) USC,Archief SOAP,Partijbestuur, Notulen van de vergaderingen van het Partijbestuur en het
Oagelijks bestuur, 1906-1907, inv.nr. 17, notulen van de vergadering van 22 maart 1907.
6) De Eendracht, 23 maart 1907. Oproep tot bijwonen van een huishoudelijke vergadering van
de SOAP-aIdeling, middels een advertentie.
7) De Eendracht, 27 april 1907, 'De Eendracht, het orgaan der Brabanlscbe afdeelingen der
SOAP'.
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welkom geheten. De benoeming van een propagandist in Tilburg was al
bijna een jaar eerder besloten door het SDAP-bestuur in Amsterdam. Zijn
daadwerkelijke aanwezigheid in Tilburg was een belangrijk element in het
proces om van de Eindhovense Eendracht een provinciaal SDAP-blad te
maken.

De genoemde propagandist zou er in 1908 in slagen om hoofdredakteur
van het blad te worden. Jansen uit Eindhoven en Van den Brink uit Breda
werden toen zijn medewerkers. Het jaar daarop was niet aileen de re-
daktie, maar ook de administratie naar Tilburg verhuisd. Via de propa-
gandist A.F. Muller had de landelijke SDAP de Brabantse Eendracht toen
stevig in zijn greep.8 Het blad was een instrument geworden in handen
van de landelijke SDAP De vraag is, of dat de bedoeling was van Eduard
Redele en zijn medewerkers van het eerste uur.

§ 2. Eduard Redele

Hoofdredacteur Eduard Redele is niet meer teruggekeerd in de redaktie
van De Eendracht. In het jaar waarin het socialisme, De Eendracht, de
vakverenigingen, de coi:iperatie en de SDAP in Eindhoven zoveel vooruit-
gang boekten, werd hij een volledig gebroken man. Op 13 maart 1907
werd hij opgenomen in het psychiatrisch verpleeghuis 'Coudewater' in
Rosmalen, waar men hem tot juni 1909 verpleegde." Daar kreeg hij nog
regelmatig bezoek.10 Op 12 juni 1909 verhuisde hij naar Driebergen, waar
zijn vrouw en een verpleger hem verzorgden. Op 8 november 1910 werd
hij naar het nabijgelegen Rijsenburg overgebracht, waar hij samen met
zijn vrouw, Elizabeth van der Hoeven, en een verpleger nog enkele jaren
leefde.11 Op 2 oktober 1913 overleed Eduard Hedele aldaar.12

In de Meierijsche Courant van 4 oktober 1913 verschenen twee over-
lijdensadvertenties, aangeboden door zijn broer Louis en door zijn echt-
genote. De Strijd, de opvolger van De Eendracht, plaatste een overlijdens-

8) Vgl. Wagemakers, a.w., 159, en Van Caal, a.ui., 168. De laatste auteur schrijft over
"gelijkschakeling" van De Eendracht.
9) CARosmalen, Bevolkingsregister, Wijk C (Coudewater), 1907.
10) Mededeling van de heer O.L.C. Redele te Oisterwijk in 1981. A1sjongetje bezocht hij met zijn
vader z'n oom Eduard op diens ziekbed: "Ik herinner me oom Eduard nog op zijn ziekbed, en hij
zei helemaal niets."
11) CA Driebergen, Bevolkingsregister van de voormalige gemeente Rijsenburg, wijk Dorp-
straat/Dr. Schaepmanlaan, 8 november 1910.
12) CADriebergen, Burgerlijke stand van de gemecnte Driebergen, overlijdensakte d.d. 30ktober
1913. De akte was getekend door zijn zwager Cijsbert van der Hoeven en zijn verpleger Aron
Aronson.
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advertentie die door zijn echtgenote was aangeboden in het nummer van
11 oktober. In de plaatselijke krant, noch in het Brabantse SDAP-orgaan
werd er naar aanleiding van zijn dood iets over hem geschreven. Aileen
in Het Volk kon men toen een indrukwekkend 'In Memoriam' lezen, ge-
schreven door de eveneens uit Eindhoven afkomstige socialist Theo van
der Waerden.13

Bij zijn verhuizing naar Rosmalen stond Eduard Redele nog als rooms-
katholiek ingeschreven. Toen hij naar Rijsenburg verhuisde werd hij daar,
evenals zijn echtgenote, als onkerkelijk geregistreerd.!" Blijkbaar had hij
de consequentie getrokken uit de afwijzende houding van de katholieke
kerk en zijn geloof vaarwel gezegd.15

§ 3. 'De Eendracht' als Brabants SDAP-orgaan

a. Onder leiding van Eindhovenaar 1. Jansen

Het opgaan van De Bredase Klok in De Eendracht, de aanwezigheid
van A.F Muller als vrijgesteld SDAP-propagandist in Tilburg, het verdwij-
nen van Eduard Hedele als medewerker in Eindhoven en de financiele
steun van de landelijke SDAP hadden uiteindelijk de omvorming van De
Eendracht tot een Brabants SDAP-orgaan bewerkstelligd.

Vanaf 27 april 1907 verscheen het blad dan ook met een nieuwe on-
dertitel: 'Orgaan van de afdeelingen der SDAP in Noord-Brabant'. Re-
daktie en administratie bleven vooralsnog in Eindhoven gevestigd onder
leiding van Jan Jansen. Ook bleef deze stad voorlopig de belangrijkste
plaats waarover bericht werd in De Eendracht. De sigarenmakersstaking,
de ontwikkelingen rond cooperatie Helpt Elkander, de verhouding tussen
godsdienst en socialisme, en de relatie tussen de SDAP'ers en de geeste-
lijkheid aldaar waren de belangrijkste thema's. Nieuws over arbeiders-
toestanden in Tilburg en Breda kwam op de laatste pagina's.

Jan van den Brink en anderen uit Breda stuurden bijdragen over die
plaats en de SDAP-propagandist A.F Muller zond elke week nieuws uit

13) Het Yolk, 6 oktober 1913, 'In memoriam Eduard Redele'. De auteur was Theo van der
Waerden, zoals blijkt uit de zinsnede over hun beider geboorteplaats: "Als ik de eerste 'Eendrach-
t'-jaargangen weer doorblader, is het of we weer lopen door de dennenbosschen en heiwegen
rondom onze geboorteplaats." en uit de passage over Redele's "... polemieken met Pannekoek en
om" in De Nieuioe Tijd.
14) GA Driebergen, Bevolkingsregister van de voormalige gemeente Rijsenburg, wijk Dorp-
straat/Dr. Schaepmanlaan, akte van 8 november 1910.
15) Eduard Redele kreeg geen kerkelijke begrafenis en de plaats van zijn graf is onbekend.
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Tilburg en omgeving naar De Eendracht. Een enkele keer verschenen ook
berichten uit plaatsen als Coirle, Waalwijk en Helmond.

In juli 1907 verzocht 1. Jansen aan het partijbestuur om "dit jaar we-
derom dezelfde subsidie aan ons blad te willen verlenen als 't vorig jaar,
aangezien het blad nog lang niet zichzelf dekt".16 Op 23 juli besloot het
partijbestuur dezelfde subsidie te verstrekken, zijnde 125 gulden, al duur-
de het nog wei even voordat het geld zou worden overgemaakt.

b. De financiele situatie van het weekblad

Op 15 december 1907 was er in de Eindhovense SDAP-afdeling een
belangrijke bijeenkomst betreffende De Eendracht. Er moest ook een ver-
tegenwoordiger gekozen worden om in Tilburg over de toekomst van het
blad mee te gaan praten.!" Een punt van overleg vormde de vraag of
het blad voortaan wekelijks kon gaan verschijnen.l'' Toen op 11 januari
1908 De Eendracht opnieuw bij de lezers binnenviel, bleek die vraag
inmiddels positief beantwoord te zijn.19De abonnementsprijs moest daar-
voor stijgen van f 1,25 naar f 1,50 per jaar. Het formaat zou weliswaar
iets k1einer zijn, maar men hoopte binnenkort weer tot een groot formaat
over te kunnen gaan. Werving van nieuwe abonnees, waartoe werd op-
geroepen, zou ook de financiele situatie ten goede komen. Jansen, de
hoofdredakteur en administrateur van De Eendracht, verzocht het lande-
lijke partijbestuur op 14 januari 1908 om toezending van de toegezegde
subsidie, want "de drukker smacht naar geld".20 Hij voerde hiervoor aan
dat het weekblad meer kosten met zich bracht, maar dat het aantal abon-
nementen door de medewerking van H.J. van Vorst zeker zoo stijgen. Een
ander argument vormde "ook de ongekend heftige bestf1ijding waaraan
tegenwoordig in Eindhoven de arbeidersbeweeging bloot staat". Oat
drong tot "steviger aktie en propaganda onzerzijds". Jansen maakte ter-
loops gewag van een oude schuld die het blad flOg zou hebben. Hij ver-
meldde dat er in 1907 in totaal 250 gewone (post)abonnees waren en
100 andere ..De verkoop van losse numrners had na aftrek van onkosten
96 gulden opgebracht. Een berekening leert dat er van het toen tweemaal

16) IISC, Archief SDAP, De Eendracht Eindhoven, inv.nr. 2768, brief van :I. Jansen aan het
partijbestuur, 14 juli 1907.
17) De Eendracht, 14 december 1907, 'Huishoude1ijke vergadeong'.
18) De Eendracht, 28 december 1907, 'Aan ooze abonne's'. Hia--in werd -meegededd dat de
beslissing tot wekelijkse uitgave nog niet gevallen was.
19) De Eendracht, 11 januari 1908, 'Aan de Aixmne's' en 'Aaa<Panijgoooot__ Vrioodool'
20) USC, Archief SDAP, De Eendracht Eindhoven, inv.nr. 2768, hrtef van 1. jansen aan fiet
partijbestuur, 14 januari 1908.
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Financieel overzicht van 'De Eendracht' over het jaar 1907 (en begroting
voor 1908)

Ontvangsten

Uitgaven

Positief saldo

f 544,00
- f 527,59

f 17,00

De drukker heeft over het 3e en 4e kwartaal nog te vorderen: f 265,-.
Door gift van f 100,- die aan hem besteed werd, aan hem nog te betalen:

f 165,-.

Nog te betalen aan drukker f 165,00

Tegoed van de partij

Positief saldo

Totaal

Nadelig saldo

f 62,50
+ f 17,00

f 79,50
f 85,50

Vermoedelijke toestand in 1908:

Aantal (geraamd) abonnees: 400

Abonnementsgeld: 400 x f 1,50

Verkoop losse bladen

Advertenties

Steunpenning

Subsidie partijbestuur

Totaal inkomsten

f 600,00
f 100,00
f 30,00
f 25,00

+ f 125,00
f 880,00

Uitgaven:

52 x f 16,- drukkosten

porto 52 x f 2,-
Onvoorzien

Totaal uitgaven

f 832,00
f 104,00

+ f 25,00
f 961,00
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per maand verschijnende blad steeds vier gulden verdiend werd aan losse
verkoop. Met andere woorden, er werden telkens ongeveer honderd exern-
plaren per nummer los verkocht! Het blad was nog altijd een zorgen-
kindje. Naast subsidie van de landelijke SDAP was andere financiele steun
steeds welkom.F' Daaraan herinnerde de rubriek 'Steunpenning' in het
blad de lezers bij voortduring. Op 1 februari 1908 maakte De Eendracht
melding van de schenking van honderd guJden!22 \Vie de guile gever was,
is niet met zekerheid te zeggen. Wellicht betrof het een van de gebroeders
Philips.F De steunverlener had zijn gift toegelicht met de woorden:

"Opdat de opwaarts strevende beweging van het eeuwenlang onder-
drukte, dom gehouden, Brabantsche yolk, krachtig het hoofd zal bie-
den aan de veelsoortige en laffe bestrijding van het reactionaire cle-
ricalisme en zijne vrienden."

Deze grote gift was ook onderwerp van een brief die Jansen op 4 februari
1908 wederom aan het partijbestuur richtre. " Ditmaal stuurde hij een
financieel overzicht betreffende de administratie van het blad opdat men
zou inzien dat een subsidie van 125 gulden voor dit jaar hard nodig was.
Tegelijk sprak hij de hoop uit dat de jaarlijkse subsidie in 1909 niet meer
nodig zou zijn. Opnieuw refereerde hij aan de zaken die het aantal lezers
zeker zou doen toenemen: het feit dat het een weekblad geworden was
en dat Van Vorst medewerker geworden was. 'Wtj ondervinden dit nu
reeds", voegde hij er optimistisch aan toe. Hij raamde het aantal abonnees
voor 1908 op vierhonderd en dacht door de losse verkoop dat jaar nog
eens honderd gulden extra binnen te krijgen. Wanneer dat het geval zou
zijn, dan moest elke week voor twee gulden aan losse exemplaren verkocht
worden, dus circa vijftig stuks. Daarmee zou de oplage van De Eendracht
dan circa 450 bedragen.

Het partijbestuur berichtte eind februari aan Jansen dat het SDAP-be-
stuur opnieuw 150 gulden zou begroten als subsidie voor De Eendracht
over het jaar 1908.25

21) nsc, ArchiefSDAP,De Eendracht Eindhoven, inv.nr. 2768, bijlage bij een brief van J. Jansen
aan het partijbestuur, 4 februari 1908: 'Financieel overzicht van De Eendracht over hetjaar 1907
(en begroting voor 1908)'.
22) De Eendracht, 1 februari 1908, 'Vrienden, vergeet den steunpenning niet!'
23) DeStrijd, 9 maart 1912, 'Uit Eindhoven. Lessen uit en na den strijd'.ln dit artikel werd verslag
gedaan van een SDAP-afdelingsvergadering. Rooijmans verdedigde Philips en de steun die de
socialistische beweging ontvangen had. Daar werd overigens tegengeworpen dat die steun slechts
voortkwam uit antiklerikalisme van Philips.
2-1) nsc, Archief SDAP, De Eendracht Eindhoven, inv.nr. 2768, brief van J. Jansen aan het
partijbestuur, 4 februari 1908.
2.5) IISC, Archief SDAP, Secretariaat, Kopieboeken, met kopieen van uitgaande brieven, 1908,
inv.nr. 505, brief van her partijbestuur aan J. Jansen te Woensel, 24 februari 1908.
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§ 4. De inhoud van het blad

a. Minder over Eindhoven, meer over vakbeweging

In de loop van 1907 verschenen er geleidelijk meer berichten over vak-
beweging in De Eendracht, vooral uit Tilburg en omgeving. Voor Eind-
hoven was dat aanvankelijk nog beperkt. Wei stond het blad vol over de
akties van de Eindhovense sigarenrnakers'P en de aktiviteiten van de
Eindhovense afdeling van de NISTB. Ook werden wantoestanden bij de
Meierijsche Tramweg Maatschappij aan de orde gesteld, evenals pogingen
tot heroprichting van een afdeling van de Nederlandsche Vereeniging van
Spoor- en 'Iramwegperscneel.V

In 1908 nam de berichtgeving over de vakbeweging ook in de artikelen
over Eindhoven toe. Zo werd de situatie in de lucifersfabriek aan de orde
gesteld en werden de arbeidsomstandigheden bij drukkerij M.F. van Piere
kritisch aan de orde gesteld. Van een bijeenkomst van de Fabrieksarbei-
dersbond verscheen een verslag. Ook werden arbeiders opgeroepen tot
aansluiting bij neutrale vakbondeu. De staking van de bouwvakkers aan
de nieuwe Antoniuskerk aan de Fellenoord in Woensel werd beschreven,
evenals het feit dat aile stakers daar zich opgaven als lid van de Centrale
Bouwvakarbeidersbond. Een maand berichtte men over een staking bij
de bouw van het nieuwe postkantoor van Eindhoven, die door de arbei-
ders gewonnen zou zijn. In juni werd melding gemaakt van de oprichting
van een Eindhovense afdeling van de Textielarbeidersbond De Een-
dracht.r"

Enkele maanden later kon men in De Eendracht lezen over een inter-
nationaal congres van christelijke textielarbeiders in Ziirich, waarbij ook
de eerder genoemde kapelaan Lambert Poell aanwezig was.29 Men schreef
dat Duitse katholieke arbeidersleiders de Nederlandse bisschoppen hekel-
den vanwege hun verbod aan katholieke arb eiders lid te zijn van inter-
confessionele vakbonden. Met instemming werd melding gemaakt van hun

26) Zie hoofdstuk VII, par. 2 en 3.
27) De Eendracht, 26 oktober 1907, 'De Md. van de Intern. Bond van Sigarenmakers'; 23 februari
1907, 'Meierijsche Tramweg Maatschappij'; 26 oktober 1907, 'Vakvereeniginkje spelen' en 'Inge-
zonden'.
28) De Eendracht, 22 februari 1908, 'Uit Eindhoven', en 25 april 1908, 'In de drukkerij der firma
M.F. van Piere'; 2 mei 1908, 'Vakbeweging', en 30 mei 1908, 'Voor de arbeiders de godsdienst,
voor de patroons de klassenstrijd'; 20 juni 1908, 'Opperliedenstaking te Eindhoven', en 18 juli
1908, 'Staking aan het Postkantoor'; 20 juni 1908, 'Latere berichten'.
29) De Eendracht, 5 september 1908, 'Zouden wij een station verder komen?' (door Argus). Over
de lKloomg Vlm.P94!ltin dezen. zie: 'l'helen, a.w., 354-360.
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opvatting dat bisschoppen in economische aangeiegenheden geen zeg-
gingsmacht hadden. De in Eindhoven nog altijd bekende kapelaan Lam-
bert Poell onderschreef aldaar een manifest voor interconfessionele vak-
bonden maar was in Nederland tegen, zo constateerde het blad!

In het nummer van 5 september stond een bericht over de oprichting
van een afdeling van de Algemeene ederlandsche Metaalbewerkers-
bond.P" Inmiddels was in De Eendracht, sinds 27 juni, een feuilleton
'Christelijke of Moderne Vakorganisatie' te lezen. Dat was de tekst van
een gelijknamige brochure van de SDAP-propagandist A.F Muller. Tot en
met 10 oktober werd deze serie gepubliceerd. De week daarop begon het
blad met een nieuwe rubriek 'Vakbeweging'.

In de loop van 1908 was het aangeboden nieuws uit Eindhoven ver-
minderd en dat van Tilburg toegenomen. Eindhoven kwam soms ook
letterlijk op de tweede plaats, WeI was er in het blad inmiddels een nieuwe
Eindhovense rubriek verschenen die allerlei plaatselijke toestanden op hu-
moristische wijze aan de kaak stelde.

b. De 'Brieven van Janus Zorgvliet aan De Eendracht'

De eerste aflevering van de nieuwe ruhriek stond al in het nummer van
9 november 1907. Blijkbaar was het nog een probeerseI. De titel luidde
toen: 'Brieven van een katholiek burgerman aan de redactie van De Een-
dracht (door Janus Zorgvliet),. Van 11 januari 1908 tot 22 juli 1912 zou
deze rubriek gemiddeld een tot twee keer per maand in De Eendracht en
in diens opvolger De Strijd verschijnen." De auteur was in die dagen
onbekend. Achter het pseudoniem 'Janus Zorgvliet' ging echter de Eind-
hovense socialistische voorman Jan Jansen schuil.32

Het pseudoniem Janus Zorgvliet was waarschijnlijk een spotnaam die
verwees naar de redakteur van de conservatief-katholieke Eindhovensche
Courant, Janus Vervoort; deze maakte zich in zijn krant veel zorgen over
de ontwikkeling van het socialisme in het Zuiden.F'

In 'De brieven' speelde Janus Zorgvliet af en toe de kritische socialis-
tische, dan weer anti-socialistische commentator bij Eindhovense gebeur-
tenissen. Het personage van Janus Zorgvliet ontwikkelde zich gaandeweg

30) De Eendracht, 5 september 1908, 'Afd. Eindhoven SOAP'.
31) De peri odes waarin deze rubriek niet verscheen waren: oktober-december 1909, rnei-novem-
ber 1910, mei-juni l O'l l en oktober 1911-mei 1912.
32) []SC, Archief SDAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van AA de Jong aan het
partijbestuur, 26 november 1912. Hierin de passage: "Janus Zorgvliet (p.g. Jansen)".
33) In de tweede aflevering van 'De Brieven', De Eendracht van 11 januari 1908, schrijft Janus
Zorgvliet al over zichzelf als "meneer Jansen van Strijp, zou Janus Vervoort zeggen".
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tot een Eindhovense anti-socialistische katbolieke burgerman. De mensen
van zijn klasse "Ieven en genieten bij de domheid en de onderlinge ver-
deeldheid van het fabrieksvolk. ,,34

Na enkele afleveringen werd de 'nicht' van Janus Zorgvliet gemtrodu-
ceerd. Nicht woonde in bij het echtpaar Zorgvliet. Zij was ook katholiek,
las echter De Eendracht en had duidelijk eigen opvattingen die veelal
overeenkwamen met die van het socialisme. icht was republikeinsgezind.
Ze had kritiek op het te pas en te onpas gebruiken van de katholiciteit
van de Eindhovenaren.i" Zij was het ook die op een wandeling met Janus
Zorgvliet en diens vrouw voorstelde het nieuwe Volksgebouw van de so-
cialisten eens te gaan bekijken.36 Zij zag de toekomst voor het arbeidende
volk in Eindhoven (en bij Philips) optimistisch. De reusachtige uitbreiding
van de industrie in deze stad zou niet zonder gevolgen blijven: "Het yolk
zal oprijzen uit sufheid en demoralisatie. "37

In november 1908 was Janus Zorgvliet - volgens de rubriek - samen
met zijn vrouw Cato en zijn nicht in de Antoniuskerk van Woensel aan-
wezig toen het bisschoppelijk verbod tot het lezen van De Eendracht van
de kansel werd voorgelezen.i''' Na afloop van de mis ontspon zich daarover
een levendige diskussie in huize Zorgvliet. Cato wilde absoluut niet meer
dat De Eendracht in hun huis gelezen zou worden. Nicht verdedigde het
blad echter in aile opzichten. Toen Cato op haar standpunt bleef staan,
dreigde nicht haar testament te gaan herzien en het echtpaar Zorgvliet
te onterven! Nicht stelde:

"Daar is in 'De Eendracht' geen sprake van godsdienstbestrijding
van geloofsaanval, neen zij richt hare artikelen tegen de kerk als
sociaal-economisch instituut en tegen priesters die hun ambt en hun-
ne macht misbruiken tegen de volksbeweging die zich op economisch
en politiek terrein openbaart. "39

Nicht mocht uiteindelijk blijven en ook De Eendracht kon door haar ge-
lezen worden in huize Zorgvliet. De diskussies bleven echter levendig.

Toen een katholieke sigarenmaker, verontwaardigd door het optreden
van de geestelijkheid, overwoog niet meer naar de kerk te gaan, trachtte
nicht hem daarvan te weerhouden, Als de sigarenmaker de kerk de rug
zou toekeren, dan zou hij daarmee precies doen wat die geestelijken wil-

34) De Eendracht; 14 november 1908, 'Brieven van Janus Zorgvlied'.
35) De Eendracht, 12 september 1908, 'Brieven van Janus Zorgvliet'.
36) Zie hoofdstuk VI, par. 8.
37) De Eendrachi, 17 oktober 1908, 'Brieven van Janus Zorgvliet'.
38) De Eendracht, 12 december 1908, 'Brieven van Janus ZorgvLiet'.
39) Idem.
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den. Dan konden zij immers bewijzen dat godsdienst en socialisme niet
samen konden gaan! De katholieke burgerman Janus Zorgvliet had echter
een heel andere visie op de rol van de geestelijkheid. Hij was van mening
"dat elk middel als 't maar bruikbaar is, tegen het socialisme en zijnen
aanhang mag aangewend worden".4o

Onder de aflevering van 19 juni 1909 plaatste de nieuwe hoofdredak-
teur van De Eendracht de opmerking dat hij dat stuk wei wat persoonlijk
yond, "maar ik zal het voor ditmaaI publiceeren, omdat jouw vrienden
voor 't persoonlijke in den strijd ook niet terugschrikken". Enige tijd later
zou er een groot konflikt uitbreken tussen Jan Jansen aan ric ene kant en
de Eindhovense SDAP-afdeling, waarin 'de Hollanders' steeds meer de
dienst uitmaakten, het bestuur van de Brabantse SDAP-federatie en de
nieuwe redakteur van De Eendracht, de SDAP-propagandist in Tilburg,
A.F Muller, anderzijds. In de woordenstrijd die volgde, werd de rubriek
van Janus Zorgvliet als "kinderlijk gebabbel" gediskwalificeerd.41 In de
laatste maanden van 1909 zou deze serie een tijd1ang dan ook niet meer
verschijnen.

Toch was men in het algemeen in Eindhoven erg ingenomen met deze
rubriek; zo ook begin 1909 nogin Tilburg.42 Ruim een jaar later waren
er ook positieve reakties vanuit Den BoschY Daar werd toen betreurd
dat "de pittige, goed doordachte brieven van Janus Zorgvliet" nog maar
zo zelden in De Eendracht voorkwamen.

In 1911 waren sommigen opnieuw niet gecharmeerd van die rubriek.
Dat bleek al vrij kort nadat het blad omgedoopt was in De Strijd en
beheerst werd door de Bredase socialisten. Op 29 juli 1911 lieten zij
merken minder onder de indruk van Jansens schrijfvaardigheid te zijn
dan hun voorgangers. In een openbaar stukje verzochten zij hem expliciet
korter van stof te zijn.44 De redaktie waarschuwde bij gelijk blijvende
omvang gedwongen te zijn "krachtig de schaar te hanteeren".

Een jaar later, op 27 juli 1912, beeindigde Jansen zijn bijzonder lezens-
waardige Eindhovense rubriek. De Hollandse socialist G.JA Smit trachtte
met zijn vervolgrubriek 'Eindhovense Brieven' een waardig opvolger te
zijn, Inhoudelijk-informatief was het een goede voortzetting, maar zijn

'10) De Eendrnchi, 9 januari 1909, 'Brieven van Janus Zorgvliet'.
'11) De Eendracht; 14 augustus 1909, 'Aan de lezers!'.
42) De Eendracht, 23 januari 1909, 'Katholieke moraal'. Cesteld werd hierin dat de artikelen in
de Tilburgse k1erikale pers niet in de schaduw konden staan van de "geestige Iijn doordachte brieven
van 'Janus Zorgvliet"'.
43) De Eerulracht; 30 juli 1910, "s Bosch'.
'14) De Strijd, 29 juli 1911, 'Correspondentie'.
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taalgebruik, stijl en humor haalden het met bij de oorspronkelijke 'Brieven
van Janus Zorgvliet'.

c. Minder aandacht voor 'Godsdienst en socialisme'

Een van de belangrijkste hoofdthema's uit de tijd dat De Eendracht
nog een echt Eindhovens blad was, kwam minder aan bod: de verhouding
tussen godsdienst en socialisme.

In mei 1908 trachtte redakteur Jansen nogmaals het wezen duidelijk te
maken van het Eindhovense christen-socialisme.f Tegenstanders zouden
steeds spreken over het economisch socialisme alsof het surrogaatsocialis-
me betrof: "Zij doen alsof er een zekere nleuwe beweging is opgestaan,
die een nieuw soort socialisme propageert." ledereen kon weten dat dat
onwaar was en hij vroeg: "Wat heeft de Eendracht in haar 9 jaren van
bestaan ooit anders gedaan dan gepredikt het socialisme waarop nu de
aandacht valt?" Daarbij verwees hij naar "onze vriend Ed. Redele" en
naar de inhoud van diens 'Brieven aan Godefriedus Jansens'. Nooit had-
den de Eindhovense socialisten iets anders betoogd dan dat het wijsgerig
socialisme niet aanvaard behoefde te worden om sociaal-democraat te
zijn. En in die opvatting werd men gesteund door de grote meerderheid
van de SDAP Aan zijn tegenstanders verweet hij: "Het is dan ook niet
meer dan een trucje als de heeren doen alsof wij een nieuw, pasklaar
socialisme voor 't Zuiden uitgevonden hebben."

Jansen nam zich voor zich daar niet al te druk meer om te maken. In
De Eendracht zou hij niet veel meer over het vraagstuk godsdienst en
socialisme schrijven. Toch is dat enigszins merkwaardig. Vanaf het begin
van het blad was de verenigbaarheid van godsdienst en socialisme het
kernthema geweest, en nu zou men daar "niet te veel" meer over gaan
schrijven. Had de redakteur van de landelijke SDAP of van de overige
Brabantse afdelingen een aanwijzing gehad dit 'Eindhovense thema' te
laten rusten? Of bestond er binnen de Eindhovense SDAP minder behoefte
aan het bespreken van die problematiek? Dat laatste lijkt het gevaL Eind
juni legden zowel voorzitter 1. Jansen als secretaris H. Rooijmans hun
functies in de Eindhovensche Bestuurdersbond neer, "wegens drukke om-
standigheden't.t"

In juli vermeldde De Eendracht dat het blad De Voorvechter te Maas-
tricht een veertiendaags blad zou worden onder leiding van H.J. van
Vorst. Een zekere 1., achter wie Jan Jansen vermoed kan worden, opperde

';5) De Eendracht, 9 rnei 1908, 'Een surrogaat van Socialisme?' (door Argus).
'16) De Eendracht; 4 juli 1908, 'Uit Eindhoven. EBB'.
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echter: "Toch dunkt ons was het zeer in het belang der propaganda in
Brabant en Limburg, als 'De Voorvechter' en 'De Eendracht' samensmol-
ten tot een groot weekblad. "+7 Op maandag 20 juli 1908 was er een
vergadering van de SDAP-afdeling van Eindhoven. Op de agenda stond
de toekomst van De Eendracht.v' Het resultaat van de beraadslagingen
blijft in het duister, maar het lijkt erop dat men het niet eens was over
de koers van De Eendracht, die vanuit Tilburg geleid werd, zijn oorspron-
kelijke karakter verloor en steeds meer een algemeen SDAP-blad aan het
worden was.

Inmiddcls was op 4 juli in het blad aangekondigd dat de verslagen van
de Bredase gemeenteraad voortaan ook zouden worden opgenomen. Naast
het vele nieuws uit de Tilburgse afdeling verschenen er in de loop van
die jaargang steeds meer berichten over andere plaatsen: over een nieuwe
SDAP-afdeling in Venlo, over arbeidskonflikten in Den Bosch, in Goirle,
over een opgerichte nieuwe SDAP-afdeling in Bergen op Zoom en over
de oprichting van een NVST-afdeling in Hoosendaal.t" De socialistische
aktiviteiten in het zui.delijk van Eindhoven gelegen sigarenmakersdorp
Valkeuswaard werden eveneens uitvoerig beschreven en verder kwamen
ook Boxtel en Helmond aan bod.50

Het lijkt erop dat de Brabantse socialisten meer en meer een bewuste
en systematische propaganda voerden voor SDAP en socialistische vakbe-
weging, waarbij De Eendracht als propagandamiddel werd ingezet.

§ 5. SDAP-propagandist A.F Muller aan het roer

In het nummer van 26 september 1908 schreef Argus dat er meer abon-
nees moesten komen voor De Eendracht, als men een volwaardig blad
wilde hebben, met vaste rubrieken als: Bui.tenland, Vakbeweging, Mede-
delingen enz. Zolaug het blad zo klein bleef "kunnen wij niet geven wat
wij zoo gaarne geven zouden".51 Het leek een hartekreet, bedoeld voor
de aanstaande jaarvergadering. De dag daarop, zondag 27 september,
kwamen vertegenwoordigers van de Eindhovense en Tilburgse SDAP-af-
delingen in Eindhoven in zaal Spoorenberg bijeen om verder te spreken

47) De Eendradu, 4 juli 1908, 'De Voorvechter'.
48) De Eendracht; 18juli 1908, 'Uil Eindhoven',
49) De Eendracht, 25 juJj en 1augustus 1908 (Venlo);22 augustus 1908 (Den Bo ch); 29 augustus,
24 oktober, 14 en 21 november en 14 en 19 december 1908 (Coirle); 1 augustus 1908 (Bergen
op Zoom); 17 oktober 1908 (Roosendaal).
50) De Eendrachi, 10, 17, 24 en 31 augustus, en 21 november 1908 (Valkenswaard); 21 en 28
november 1908 (Boxtel); 24 december 1908 (Helmond).
51) De Eendracht; 26 september 1908, 'Vooruir'.
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over De Eendracht. Die middag werden belangrijke beslissingen genomen
over de toekomst van het blad.52 Op deze jaarvergadering was het be-
langrijkste agendapunt: de verandering van de redaktie. Een maand eer-
der, op 23 augustus, was daarover in Tilburg ook al eens gesproken, in
aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Bredase SDAP

De propagandist van de SDAP voor Brabant, A.F. Muller, yond dat het
belang van de propaganda voorop moest staan. In dat verband was het
zijns inziens het best dat hij de redaktie van De Eendracht in handen
kreeg. Hij kwam immers meer met de massa in aanraking, kwam op veel
plaatsen en hoorde veel meer dan de huidige redakteur [Jansen, HG] die
een heel andere baan had. Verder was hij van mening dat er rneer systeem
in het blad moest komen met vaste rubrieken.

De redaktie van De Eendracht, Jan Jansen dus, stemde daarmee in,
maar de ervaring had hem geleerd dat er geen vaste rubrieken pasten in
zo'n klein blaadje. De actualiteit verdrong namelijk vaak de vaste rubrie-
ken. Hij erkende overigens dat hem de laatste week de tijd ontbroken
had om alles te sorteren en na te lezen. Muller zou daar meer werk van
kunnen maken als hij de redaktie kreeg.

Op de eerder genoemde vergadering in Tilburg was men niet tot een
dergelijk besluit kunnen komen. De afdelingen Breda, Eindhoven en ook
Tilburg (!) wilden toen niets weten van een redaktieverandering. Inmid-
dels was er echter nog een vergadering over deze kwestie gehouden en
toen yond men dat Muller de redaktie zou moeten gaan voeren.

De Tilburgse SDAP-afdeling was ditmaal naar Eindhoven gekomen met
een compromisvoorstel. Oat hield in dat: 1. Eindhoven de ereplaats zou
houden in het blad; 2. Het hoofdartikel in de regel door de huidige re-
dakteur gemaakt zou worden; 3. Eindhoven alles te vertellen zou hebben
over ongeveer de helft van het blad; 4. Er een goede plaats in het blad
werd verzekerd voor 'De brieven van Janus Zorgvlied'.

De redaktie voegde aan het bericht hierover in De Eendracht toe: 53

"Voor Eindhoven zal dus ons blad bij eene eventueele verandering niet
achteruit gaan." Zij betreurde dat er slechts twee afdelingen vertegen-
woordigd waren. Daar de afgevaardigde van Eindhoven geen mandaat
had om voor de redactieverandering te stemm en, kon er geen definitief
besluit vallen. In het redaktionele stuk stond overigens nog dat Jan Jansen
het blad, "dat hij in vaak moeilijke en zware tijden overeind had gehou-
den, en dat hem na aan het hart ligt, niet zoo gaarne uit handen geeft".

52) De Eendracht, 3 oktober 1908, 'Aan de afdeelingen in Brabant'.
53) Idem.
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Hij had er echter geen bezwaar tegen een redaktiewisseling als dat in het
belang van de propaganda en van het blad zelf was.

Nu lag het voorstel dus op tafel om A.F. Muller, de SDAP-propagandist
uit Tilburg, te belasten met de eindredaktie van De Eendracht. Eindhoven
zou echter tegelijk verzekerd zijn van een prominente plaats in het blad.
Besloten werd dat dit plan door zou gaan, als er niets tegen ingebracht
werd door de overige Brabantse SDAP-afdelingen. De administratie van
De Eendracht zou in Eindhoven blijven.

Op 17 oktober 1908 verscheen het blad met op de voorpagina de me-
dedeling: "Met ingang van dit nummer is de Redaktie in Tilburg gevestigd
bij A.F. Muller." Verder werden de twee medewerkers aan het blad voor-
gesteld: 1. van den Brink en 1. Jansen. Ook werd meegedeeld dat de
adrninistratie bij laatstgenoemde bleef. Blijkbaar hadden de Bredase, Bos-
sche en Waalwijkse SDAP-afdelingen geen bezwaren ingebracht tegen de
voorgestelde redaktiewijziging van De Eendracht.

A.F. Muller, die in april 1907 als SDAP-propagandist naar Tilburg
kwam, had binnen anderhaLf jaar de zeggenschap over De Eendracht in
handen weten te krijgen. Wie was deze Muller?54 Hij was in 1879 geboren
in Arnhem en bezat in 1898 de Pruisische nationaliteit. Hij richtte de
Centrale Bond van Metselaars en Opperlieden mee op en door zijn komst
naar Tilburg gaf hij een belangrijke stimulans aan de plaatselijke SDAP-
afdeling, waarvan hij in juli 1907 tevens voorzitter werd.

Muller schreef in 1908 een brochure Christelijke of Moderne Vakorga-
nisatie, die nogal uitvoerig was en daarom als feuilleton in De Eendracht
gepubliceerd werdS5 Op 10 oktober van dat jaar maakte dat blad bekend
dat Muller, samen met A. van der Veen, kandidaat stond voor de gemeen-
teraadsverkiezingen in Tilburg. Hij zou het niet halen. Maar "de k1eine
vurige man, die een bizonder goeden indruk op ons maakte'f", zoals Jan
Jansen in april 1907 nog schreef, slaagde er dus wei in de redaktie van
De Eendracht aan zich te trekken. Daarbij moet hij de steun gehad hebben
van de landelijke SDAP De Eendracht zou hiermee definitief een spreek-
buis van de landelijke SDAP geworden zijn volgens Wagemakers en Van
Gaal.57 Helemaal ongelijk hebben deze auteurs niet. De overgang ging
echter niet zonder slag of stoot en zou de eerste jaren nog zeker met zo
verstrekkend zijn waar het het Eindhovense dee! van het blad betrof.

54) Het biernavolgende is ontleend aan Wagemakers, a.ui., 172-175.
53) De Eendracht: 27 juni 1908.
56) De Eendracht, 27 april 1907, 'Welkom'.
57) Wagemakers, a.w., 173, en Van Caal, a.w., 168.
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Daarbij zou de verhouding tussen godsdienst en socialisme tot de ophef-
fing vall het blad in 1911 toch nog heel wat kolommen vullen.

Was er door de redaktiewisseling meer aandacht voor Tilburgse zaken,
in Eindhoven zelf veranderde voorlopig nauwelijk.s iets. Met nog meer
ijver probeerde men hier De Eendracht als propagandamiddel in de om-
geving af te zetten, met name in Valkenswaard.P" Daarvoor gingen onge-
veer vijfentwintig Eindhovense SDAP'ers gedurende enkele weken iedere
zondag per fiets naar dit sigarenmakersdorp. Dat leidde tot heel wat re-
akties van de zijde van de plaatselijke geestelijkheid en van de fabrikan-
ten . .In de loop van 1909 zouden er diverse suksesvolle socialistische bij-
eenkomsten in Valkenswaard gehouden worden en op 19 januari werd er
al een nieuwe afdeling van de NISTB opgericht, die spoedig tachtig leden
telde!59

Was de gerichte propaganda-aktie in Valkenswaard de druppel die de
emmer deed overlopen? Werd er naar aanleiding van deze toch weI enigs-
zins provocerende en langer volgehouden aktie in dit zeer katholieke dorp
een spoedeisende vergadering met de Bossche bisschop gearrangeerd?

§ 6. 'De Eendracht' voor katholieken verboden, 1908

a. Het verbod van de Bossche bisschop

Op zondag 22 november 1908, enkele weken na de aktiviteiten van de
Eindhovense socialisten in Valkenswaard, klonk in aile parochiekerken van
de dekenaten Eindhoven, Helmond, Valkenswaard, B1adel en Tilburg een
ernstige waarschuwing tegen het lezen van De Eendracht:60

"De werking van dit blad wordt door het geestelijk gezag zoo ver-
derfelijk geacht, dat het niet met een gerust geweten door de Ge-
loovigen kan gelezen worden. Weshalve wij u hebben mede te deelen,
dat zij, die, na deze kennisneming of waarschuwing nog op dit blad
geabonneerd blijven of de lezing daarvan geregeld voortzetten, moe-
ten geacht worden de HI. Absolutie onwaardig te zijn"

AI direkt vanaf zijn ontstaan in december 1900 had de Eindhovense gees-
telijkheid stelling genomen tegen De Eendracht. Maar nu was het plotse-

58) Over de gebeurtenissen in Valkenswaard: De Eendracht, 17 en 24 oktober 1908, 'Onze
Propagandaclub naar Valkenswaard; 31 oktober 1908, 'Onze Propagandaclub in Valkenswaard,
of de resultaten eener katholiek-kapitalistische opvoeding', door Argus; 31 oktober 1908, 'Uit
Valkenswaard' .
59) De Eendracht; 23 januari 1909, 'Propaganda in donkere streken', en 6 februari 1909,
'Valkenswaard' .
60) De Eendracht, 28 november 1908, 'De Eendracht op den Index'.
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Aib.18. Woningen van Helpt Elkander aan de Harmoniestraat te Woensel om-
streeks 1913. Hier woonden v.r.n.!. de families Hendrik Rooijmans, Jan Rooijmans,
Andries de Jong, Jan van Gompel, Jan Hurkmans en van Dongen.

Afu.19. De tweede winkel van Helpt Elkander, aan de Fellenoord te Woensel, om-
streeks 1913.



ling tot een officiele kerkelijke veroordeling gekomen: De Eendracht kwam
op de Index, de lijst van voor katholieken verboden geschriften.

In de pers was tegen het blad opgetreden, priesters hadden huisbezoe-
ken afgelegd, maar het blad bleef verschijnen. De oplage van De Een-
dracht groeide en ten slotte was het zelfs een weekblad geworden dat ook
in de afgelegen dorpen op het Zuidoostbrabantse platteland, zoals Val-
kenswaard, werd verspreid. Nu het blad dan het officiele Brabantse SDAP-
orgaan geworden was en de redaktie onder leiding van een onvervalste
socialist was gekomen, had de geestelijkheid het plechtig tot voor katho-
lieken verboden lectuur verklaard. Wa.ar kwam deze harde reaktie van-
daan?

Op 3 juli 1907 had Pius X met zijn decreet 'Lamentabili' de aanval
geopend op het Modernisme. Deze stroming in de katholieke kerk wilde
met alleen de theologie aan het moderne leven aanpassen, maar wenste
bovendien vrij wetenschappelijk onderzoek in het algemeen en naar het
evangelie in het bijzonder. Vooral in Frankrijk echter riep het Modernisme
onder conservatieve katholieken een reaktie op van angst voor al het nieu-
we.61 Op 8 september 1907 verscheen dan ook een pauselijke encycliek
Pascendi dominici gregis, die geheel tegen het Modernisme gericht was.62

In Italie en Frankrijk werden vervolgens talloze katholieke theologiepro-
fessoren ontslagen vanwege hun (vermeende) modernistische opvattingen.
Loyale katholieke geleerden, parochiegeestelijken, kloosterlingen en zelfs
bisschoppen werden beschuldigd van modernisme.v'

In de genoemde encycliek stond een verordening die ertoe moest leiden
dat in aile bisdommen een "Concilium a Vigilantia", een soort Cornite
van Waakzaamheid tegen het Modernisme, werd opgericht." Ook in het
Bossche bisdom was zo'n comite werkzaam en hier was

" ... herhaaldelijk ernstig gesproken over de 'Socialistische Eendrach-
t', die vooral in Eindhoven en omstreken zo druk verspreid wordt,
om hare rampzalige werking, zooveel mogelijk te beperken."

In de gehouden vergadering van het cornite, kort voor 16 november, had-
den verschillendeleden opgemerkt dat De Eendracht zo verderfelijk was,

61) Van Laarhoven, De Kerk van 1770-1970, 240-241.
62) In de socialistische Notenkraker van 24 november 1907 verscheen hierop een spotprent met
de titel 'Lamentabili' Hierin werd de paus voorgesteld als iemand die met zijn tiara het vuur van
de wetenschap trachtte te smoren, zeggende: "Dooven zal ik dat Satansche vuur. Het gaat om mijn
gezag!"
63) Von Aretin, a.ia., 144-145.
64) Oit blijkt uit een schrijven van de Bossche bisschop aan de deken van Eindhoven. BAH, Archief
Dekenaat Eindhoven, brief van bisschop M.H. van de Ven aan de deken van Eindhoven, 16
november 1908.
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"dat zij door het algemeen niet geregeld te lezen is, zonder dat men
schade lijde aan het geloof".65 Het blad veroorzaakte dat verderf met
name "door het afbreken der geestelijkheid op de sluwste wijze, door het
opzetten van het volk tegen en het schokken van zijn vertrouwen in de
geestelijkheid". Daarom was unaniem besloten:

" ... dat zij, die geabonneerd zijn op de Eendracht en ook zij, die
haar geregeld lezen, moeten geacht worden, de H. Absolutie onwaar-
dig te zijn, als zij gewaarschuwd, hun abonnement niet opzeggen of
niet ophouden de Eendracht te lezen".

De bisschop stuurde dan ook een brief naar de dekens van Eindhoven,
Helmond, Valkenswaard, B1adel en Tilburg met de opdracht de inhoud
mee te delen aan de parochiegeestelijken en hun te verzoeken het verbod
op het lezen van De Eendracht van de preekstoel af te kondigen. Dat
moest overigens gebeuren zonder de naam van de bisschop hierbij te
gebruiken.(!) Toegevoegd werd dat degene die zich niet stoorde aan het
verbod, maar publiekelijk abonnee bleef van het blad, niet in het open-
baar de communie mocht ontvangen. Dat gold ook voor degene die De
Eendracht aileen maar las.

In de brief stond hoe men te werk moest gaan. Alvorens "den schuldi-
gen" de communie te weigeren, moest men hem tevoren mondeling of
schriftelijk meedelen dat hij geen communie zou ontvangen, zolang niet
bekend was dat hij zijn abonnement had opgezegd of het lezen van het
blad zou hebben gestaakt.

AIle pastoors van plaatsen waar De Eendracht werd verspreid, kregen
het verzoek het verbod van het blad mee te delen conform het briefje
dat als bijlage bij de bisschoppelijke brief gevoegd was en dat diende te
worden voorgelezen.P" Aldus geschiedde. De Meierijsche Courant van dins-
dag 24 november 1908 nam de "Ernstige waarschuwing" ook in extenso
op.

b. De reaktie van De Eendracht

De redaktie van het blad protesteerde tegen deze veroordeling, die zij
"verregaand laf " en "zeldzaam ongehoord" vond.67 Men verdedigde zich

65) In 1910 werd zelfs besloten dat aile katholieke ambt dragers en theologen bij het begin van
hun officiele functie een anti-modemisteneed moesten afleggen. Van Laarhoven, a.w., 241.
66) BAH, Archief Dekenaat Eindhoven, bijlage bij een brief van bisschop \V.H. van de Ven aan de
deken van Eindhoven, 16 november 1908; brieCje met de aanheC: "Beminde gelovigen, \Vij, Uwe
Herders, die over U waken als zullende eens rekenschap van Uwe zielen moeten geven. achten ons
verplicht U te waarschuwen tegen het lezen der Eendracht."
67) De Eendracht, 28 november 1908. 'De Eendracht op den Index' (door Argus).
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door erop te wijzen dat niet bewezen kon worden dat De Eendracht de
godsdienst zou aanvallen. Het blad propageerde geen socialisme dat ver-
derf kweekte of dat een duivelse uitvinding was. In zijn verdediging greep
Argus (Jan Jansen) terug op de 'Brieven aan Godefriedus Jansens', van
Eduard Redele, waarvan de inhoud nooit door een priester of journalist
weerlegd was.

Hij herinnerde aan de beginjaren en aan de Eindhovensche Courant,
die De Eendracht wilde bestrijden en het de Meierijsche Courant kwalijk
nam dat die probeerde het blad dood te zwijgen in plaats van te bestrij-
den. Dit had geleid tot leugens en laster en ten slotte was ook de Eind-
hovensche Courant het blad gaan doodzwijgen.

Het gewone volk mocht de christen-socialistische geschriften niet lezen
waarin men zich verdedigde tegen onjuiste voorstellingen van zaken. Het
mocht de socialistische vergaderingen niet bezoeken. De geestelijken wis-
ten - volgens Jansen - dat wanneer de gewone mensen die geschriften
we] zouden lezen, zij tot het inzicht zouden komen dat de mann en van
De Eendracht niet de godsdienst bestreden. Hij had dan ook geen goed
woord over voor de "minderwaardige en ignobele bestrijding van de zijde
der heeren geestelijken" en zou ze weleens "met k1inkende munt" terug-
betalen:

"Het volk zou onze bestrijders, die het nu voor achtenswaardige,
concientieuse, eerlijke menschen houdt, leeren kennen, als brutale
leugenaars, indien het vrijelijk onze geschriften zou mogen lezen. Dit
moet tot elken prijs voorkomen worden, desnoods met de weigering
der absolutie. ,,68

Wekenlang verdedigde men zich in De Eendracht. In de tweede aflevering
ging Jansen verder in op de veroordeling van het blad en trachtte deze
te relativeren.F' Hij stelde dat men "in oogenblikken van radeloosheid"
gemakke1ijk tot wanhoopsdaden oversloeg, waarover men dan later spijt
had: "De eerwaarde heeren hebben na lange aarzeling de noodrem in
werking gesteld." Hij herhaalde dat er niets anti -godsdienstigs in welke
jaargang van De Eendracht stond. Het blad schreef echter tegen onhoud-
bare maatschappelijke toestanden, waardoor er een echte strijd ontbrand
was tussen "de geestelijke overheid, die in Brabant een niet te miskennen
invloed heeft", en De Eendracht. Jansen herinnerde eraan dat de geeste-
lijkheid zich vaak van wapenen van gering allooi bediend had. Dat op-
treden had dikwijls de grote verontwaardiging bij de Eindhovense socia-
listen gewekt:

68) Idem.
69) De Eendracht, 5 december 1908, 'De Eendracht op den Index', dI. Il.
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"Zij bezochten onze vrouwen en familieleden en trachten tijdens onze
afwezigheid dezen in ons eigen huis tegen ons op te zetten, d.w.z.
zij schilderden ons af als menschen die volkomen de verachting en
de verguizing verdienen van onze medemenschen. ,,70

Hij beklaagde zich erover dat de priesters de socialisten zelf zorgvuldig
ontweken en merkte op dat het slechts enkele keren lukte om serieus
onder vier ogen met een kapelaan of pastoor over de sociale beweging te
spreken. Daarbij was hem elke keer opnieuw gebleken "dat de heeren
letterlijk niets beteekenends in den mars hadden tegen ons socialisten, en
zij ons niet zelden op verschillende punten in 't geljk stelden". Hij con-
cludeerde dat er, na alles wat zij van geestelijke zijde ondervonden had-
den, niet anders dan een gespannen verhouding tussen De Eendracht en
bedoelde geestelijken kon ontstaan.

Jansen had diverse Eindbovense socialisten gesproken die niet van plan
waren te stoppen met de beweging. Ze zouden doorgaan, "want wij zijn
er zeker van dat wij zullen winnen". Hij meende te kunnen constateren
dat de invloed van de geestelijken op sociaal terrein al tanende was. Ten
slotte nam hij zich voor wat stukken te gaan publiceren in De Eendracht,
waaruit de lezers zelf konden oordelen over de vraag "of de sociaal-de-
mocratie of de priesters ons uit de kerk jagen".

Vooralsnog had het dreigement van de geesteljkheid weinig gevolgen.
Slechts vier abonnees hadden De Eendracht opgezegd. Toch gaf een aantal
abonnees te kennen het blad liever op een ander adres te ontvangen."
Vooral winkeliers zouden voor hun klan ten niet willen weten dat ze een
abonnement hadden. De administratie van De Eendracht wees haar abon-
nees erop dat ze het blad konden ontvangen op de wijze die ze wilden.
Een briefje aan de administrateur was voldoende.

Dat de verhouding tussen De Eendracht en de geestelijkheid goed ver-
ziekt was, bleek onder andere uit het feit dat op 12 december op de
voorpagina van het blad een zeer kritisch artikel over kapelaan L. Poell
verscheen onder de titel 'De heel' Lambert Poell als lasteraar!' Dat zou
in het verleden nooit getolereerd zijn door de redaktie.

Bij hetzelfde nummer van De Eendracht was een paginagrote spotprent
van Albert Hahn gevoegd, getiteld: 'De laatste troef van Limburg's gees-
telijkheid'. Het was een overdruk uit De Notenkraker. Deze prent zou ook
als bijlage bij het nummer van 17 december 1908 van het Limburgse
blad De Voorvechter verschijnen. De afbeelding stelde een enorme geeste-
lijke voor, die zich met gebalde vuist en van woede verkrampt gezicht
70) Idem.

71) De Eendracht; 5 december 1908, 'De Eendracht op den Index', dl. II, en 'Aan onze Abonne's'.
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vanuit zijn preekstoel over de gelovigen heenboog en hen toevoegde: "Wee
uwer! als gij het nog waagt 'De Voorvechter' te lezen; Wij weigeren U de
absolutie! !"

Een week later, op 19 december, stond in De Eendracht dat de mening
over het kerkelijk verbod onder de Eindhovenaren verdeeld zou zijn.72
Men begreep het niet goed en sommigen vroegen zich af of de geestelijk-
heid hiermee niet over de schreef was gegaan. Geconstateerd werd dat
enkele priesters weI erg ver van de weg van 'hun voorganger ' waren
afgedwaald en noemde daarbij de priesters Cerris, Van Dun, Kluijtmans
en Nahuurs.

Op 24 december maakte De Eendracht gewag van een uitspraak van
genoemde kapelaan Cerfis over het niet toegestane vrije denken van ka-
tholieken.P Daarbij zou hij opgemerkt hebben: "Niet de geloovigen heb-
ben te zeggen en te beoordeelen wat zij wel en niet lezen zullen!" Daar
was de geestelijkheid voor. "Wie daar geen genoegen mee neemt, had
protestant moeten worden, want in het protestantisme wordt het vrije
denken gehuldigd, bij ons katholieken niet."

In het laatste numrner van 1908 begon Jansen, zonder zijn naam daarbij
te noemen, met het beschrijven van zijn eigen ervaringen met de oude
pastoor van Strijp die hem in maart 1906 de communie ontzegde.I" Nu
de verhoudingen zo verslechterd waren, zag hij blijkbaar geen reden meer
om niet de volledige tekst van zijn correspondentie met de pastoor van
Strijp te publiceren.P

Uit een vermeld voorval in De Eendracht blijkt overigens dat in het
bisdom Breda op soortgelijke wijze aktie door de geestelijkheid was ge-
nomen.i'' En ook in het bisdom Roermond was een dergelijke aktie gaande
tegen het socialistische blad De Vooroechter, dat onder redaktie van H.J.
van Vorst stond, en eveneens door de geestelijkheid verboden was.77

In een volgend nummer van De Eendracht deed de nieuwe hoofdredak-
teur, A.F. Muller, ook een duit in het zakje. Hij vertelde enkele staaltjes

72) De Eendrachi; 19 december 1908, 'De Eendracht op den Index' dl. IJI.
73) De Eendracht; 24 december 1908, 'Uit Eindhoven. Nog altijd niet wijzer'.
7-1) De Eendracht; 31 december 1908, 'De Eendracht op den Index" dl. IV. Zie hoofdstuk VII,
par. 1.
75) De Eendracht, 9 januari 1909, 'De Eendracht op den Index', ill. V.
76) De Eendracht ; 16 januari 1909, 'De Eendracht op den Index" ill.VI.Waarschijnlijk beschreef
Jansen ook hier zijn ervaringen, opgedaan toen hij op familiebezoek was in Etten-Leur in december
1907. Het laatste deel van de rubriek 'De Eendrachtop den Index', ill.VII,verscheen inhet nummer
van 13 februari 1909.
77) De Eendrocht; 16 januari 1909, 'lngezonden' (door Argus). De inzender had overigens wei
kritiek op het antiklerikale karakter van De Voorvechter.
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van de houding die de geestehjkheid tegenover het katholieke yolk innam.
Daarbij had hij het over een priester "die tijdens eene uitsluiting de vrou-
wen de geslachtelijke gemeenschap met hunne mannen verbood,,78 Verder
schreef hij onder meer over het verbod De Eendracht te lezen en merkte
hij op dat het blad trots was op zijn kwaliteit.

Naast deze externe problemen met de geestelijkheid waren er ook nog
de interne problemen. Tussen de Eindhovense en Tilburgse SDAP-afde-
hngen liep het niet zoals het hoorde.

§ 7. Tussen Eindhoven en Tilburg

a. Eindhoven tegenover Tilburg

Op zondag 27 september 1908 was besloten dat A. Muller de redaktie
van De Eendracht zou overnemen, maar pas op 5 december stond daarop
een officiele reaktie van de Eindhovense SDAP-afdeling in het blad.79 C.
SoUaart, secretaris van de afdeling schreef dat de Eindhovense socialisten
het overgaan van de redaktie van het blad naar Muller pas op maandag
23 november hadden besproken. Daarbij was kritiek uitgeoefend op de
gang van zaken. Men wees er toen op dat de in Tilburg aanwezige Eind-
hovense vertegenwoordigers geen mandaat hadden en toch toegestemd
hadden in de overgang. Om "organisatorische redenen" hadden de Eind-
hovenaren besloten niet binnen veertien dagen te reageren, zoals de af-
spraak was. Ze zouden tot nieuwjaar kijken of de redaktieverandering
gunstig of ongunstig was voor het blad om vervolgens een uitspraak uit
te lokken van de Brabantse SDAP-afdelingen.

In een redaktioneel kommentaar op dit ingezonden stuk schreef Muller
zelf "dat de afdeeling Eindhoven op haar jongste h.h. vergadering bezig
geweest is achter het net te visschen". Irnmers, volgens het reglement
benoemde de jaarvergadering de redakteur.f" Als de Eindhovense afdeling
verandering wilde in de redaktie van het blad, dan moest ze geduld heb-
ben tot september 1909. Muller was immers na de afgesproken periode
van veertien dagen tot redakteur benoemd. WeI wees de redaktie op de
mogeLijkheid van beroep op het landelijk partijbestuur.

In De Eendracht van 9 januari 1909 werd een ingezonden stuk gepu-
bliceerd van Hendrik Rooijrnans. Hij maakte bezwaar tegen de "vriend
redacteur", die verwachtte dat de Brabantse afdelingen tegen een bui-

78) De Eendracht, 23 januari 1909, 'Katholieke moraal'.
79) De Eendracht, 5 december 1908, 'lngezonden'.
80) Het redaktiestatuut of reglement van De Eendracht is onvindbaar.
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tengewoon congres van de SDAP zouden stemrnen; die redakteur pro-
beerde met die mededeling blijkbaar de mening van zijn lezers in die
richting te benvloeden." In een reaktie daarop maakte Muller duidelijk
dat hij erg voor het respecteren van partijdiscipline was82 Inmiddels had
de Eindhovense SDAP-afdeling overigens al gestemd v66r het houden van
een buitengewoon congres hetgeen Muller niet erg kon waarderen.

Van geheel andere aard was de reaktie van Jansen. Onder zijn pseudo-
niem Argus stuurde hij een groot stuk, waarin hij kritiek uitoefende op
de redaktionele stukken van Muller:

"Cevoelen enkele onzer propagandisten van de pen, eerie misschien
gewettigde verhittering jegens den clerus, dan moeten zij toch zorgen,
dat de haat hen niet verblindt, en zij de propaganda voor het so-
cialisme niet ondergeschikt maken aan hun zucht tot bestrijding van
het clericalisme, ,,8.3

Muller had er blijkbaar behoefte aan de banden met de Eindhovense
socia1isten wat te verbeteren. Hij schreef dat de kwaliteit van de burger-
lijke pers in Tilburg ver achterbleef bij die van De Eendracht. De com-
mentaren in een Tilburgse krant konden zijns inziens oog niet in de scha-
duw staan van "de geestige fijn doordachte brieven van 'Janus
Zorgvliet,,,.84 Die positieve opmerking over zijn Eindhovense medewerker
Jan Jansen kon niet voorkomen dat Muller onder kritiek van de Eindho-
vense socialisten bleef staan.

Op 15 februari was er in Eindhoven een "spoedvergadering" van de
SDAP-afdeling. Op de agenda stond onder andere het agentschap van De
Eendracht.85 Gesproken werd over een advertentie voor voorbehoedmid-
delen, die in januari was opgenomen in De Eendracht. De vergadering
keurde die opname af als zijnde in strijd met artikel twaalf van het Een-
dracht-reglement dat het opnemeo van dergelijke advertenties verbood.
Over deze zaak werd een artikel in De Eendracht gepubliceerd. Onder
dat in zijn geheel opgenomen stuk werd een noot van de redaktie (van
Muller dus) geplaatst, die de tegeostellingen tussen Eindhoven en Tilburg
wei erg duidelijk maakte. Hij had het over "de oude manier der Eind-
hovensche partijgenooten om geschillen uit de weg te ruimen, niet over

81) De Eendracht, 9 januari 1909, 'Ingezonden'.
8"2) De Eendracht, 16 januari 1909, 'Uit de partij'.
83) De Eendracht, 16 januari 1909, 'lngezonden'. Het stuk was feitelijk gericht legen her
antiklerikalisme van De Vooroeciuer.
8-1) De Eendracht, 23 januari 1909, 'Katholieke morsal'.
85) De Eendracht, 13 februari 1909, 'Vergaderingen', en 20 februari, 'Uit Eindhoven. De Afd.
Eindhoven'.
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[lees: met, HG] maar zonder de betrokkene't.f" In de rest van het artikel
maakte hij zijn relatie met de Eindhovense SDAP-afdeling duidelijk:
"Zoo ging het ook met de Redactie kwestie. Op mijn herhaald verzoek
om mij ter huishoudelijke vergadering toe te laten, ten einde de zaak
grondig te kunnen bespreken, kwam zelfs geen antwoord." Volgens Muller
zou het reglement van De Eendracht in Eindhoven slechts toegepast wor-
den "als 't in hun kraam te pas komt". En hij eindigde met de verzuch-
ting: "Zouden de partijgenooten in Eindhoven niet eens willen in zien,
dat 't zoo verkeerd moet loopen."

Het rommelde nog een maand tussen de Eindhovense socialisten en
redakteur A.F. Muller uit Tilburg, die in zijn woonplaats ook bij diverse
problemen betrokken was. In maart 1909 beeindigde Muller zijn werk
als propagandist voor de SDAP en als redakteur van De Eendracht. 87 Over
zijn motieven is niets duidelijk.f" Een maand later keerde hij terug naar
Arnhem.

De tegenstelling tussen Jansen en Muller had overigens niet verhinderd
dat het landelijk partijbestuur de eerste graag als kandidaat voor de
Tweede-Kamerverkiezingen zag.89 Vooralsnog leek hij met betrekking tot
de ontwikkeling van De Eendracht nu aan de winnende hand. In Eind-
hoven zelf had hij met name te maken met katholieke abonnees van De
Eendracht die het blad wilden blijven lezen.

b. 'De Eendracht', Jansen en de paasplichten

In 1908 en 1909 waren er in Eindhoven problemen geweest met de
colportage van De Eendracht. Naar aanleiding daarvan stuurde het be-
stuur van de SDAP-afdeling, voorzitter H. Rooijmans en secretaris C. Sol-
laart in februari 1909 een verzoekschrift aan het college van B. en W
van Eindhoven.t" Zij verzochten de politieverordening zodanig aan te pas-
sen dat het colporteren van geschriften voortaan ongestraft kon geschie-
den. Zij deden dit naar aanleiding van een besluit van de Eindhovense

86) De Eendracht, 20 februari 1909, 'Noot vall de redactie'.
87) IlSC, Archief SOAP, Secretariaat, Kopieboeken, met kopieen van uitgaande brieven, 1908-
1909, inv.nr. 506, brief van J.C. van Kuijkhofaan A-F. Muller, 16 maart 1909. Het partijbestuur
nam kennis van de ontslagaanvrage en dankte MuJlervoor het vele werk.
88) Wagemakers, a.w., 174-175, schrijft dat Muller ontslagen werd.
89) IlSC, Archief SOAP, Secretariaat, Kopieboeken, met kopieen van uitgaande brieven, 1908-
1909, inv.nr. 506, brieven van lC. van Kuijkhof aan het bestuur van de Eindhovense SOAP,3.
16, 19 maart en 1 april 1909.
90) SARE,CAE,Administratief archief, Ingekomen stukken bij de gemeenteraad van Eindhoven,
brief van H. Rooijmans en C. Sollaart, 5 februari 1909.
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gemeenteraad op 6 april 1908, waarbij het luidkeels colporteren van bla-
den als De Eendracht verboden werd. Rooijmans en Sollaart wezen er in
hun brief op dat de Hoge Raad dat soort maatregelen ongrondwettig had
verklaard.

Blijkbaar werd de politieverordening op dit punt enigszins aangepast,
maar daarmee waren de problemen nog niet opgelost. In maart werd
daarover in De Eendracht bericht.?' AIleen het luidkeels aanbieden van
land- en tuinbouwprodukten zou in de gemeente Eindhoven nu geoor-
loofd zijn. In het blad was te lezen dat "onze colporteur v.D. gestraft
[werd] met eene geldboetc, nicttcgcnstaandc hij radijs vcrkocht, die hij
den kooper in eene Eendracht overhandigde"! De Eindhovense SDAP'ers
besloten toen om een nieuw en uitvoeriger request te gaan indienen bij
de gemeenteraad.

Naast dit probleem met de burgerlijke overheid bestond er nog altijd
het verbod van de kerkelijke overheid om De Eendracht te lezen. Op 21
maart 1909 werd het in aile kerken herhaald.92

Enkele weken later verscheen De Eendracht weer met onder de kop de
vermelding "Redactie en Administratie: 1. Jansen, Fellenoord 96, Woensel
(bij Eindhoven)".93 De Eendracht was weer een Eindhovens blad en dat
zou zo enkele maanden blijven.94

Ondertussen naderde Pasen opnieuw en weer werd de bisschoppelijke
eis om De Eendracht op te zeggen aktueel voor de Eindhovense christen-
socialisten die hun paascommunie wilden ontvangen. In De Eendracht
werd melding gemaakt van de pastoor van Stratum die enkele personen
thuis had bezocht en hun had meegedeeld dat ze hun Pasen niet mochten
houden.95 Die mensen waren daardoor zeer verbitterd en wilden dat in
het blad meedelen. De redakteur had dat echter afgehouden. Niet elk
afzonderlijk geval kon worden gepubliceerd. Zijn voornemen was "een
Paasch-artikel te schrijven, waarin wij den schandelijken maatregel in 't
algemeen wenschen te bespreken". Overigens relativeerde hij het optreden
van de pastoor die volgens hem "ook in de Volksbondskringen en door
de meeste zijner eerwaarde ambtgenooten niet ernstig genomen wordt".

Het waren drukke tijden voor Jansen, die nu weer zowel administrateur
als redakteur van De Eendracht was. In een stukje in het blad deelde hij
mee aileen in dringende gevaHen thuis te spreken te zijn. Wei was hij elke

91) De Eendrachi, 13 maart 1909, 'Uil Eindhoven. Het Colportageverbod'.
9"2) De Eendrachi, 27 rnaart 1909, 'De verboden vrucht'.
93) De Eendracht, 10 april 1909.
9.) Op 31 juli 1909 verhuisden zowel redaktie als administratie (weer) naar Tilhurg.
95) De Eendracht, 3 april 1909, 'Aan de geexcommuniceerden '.
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zondag tussen 11 en half 1 in het Volksgebouw aanwezig.96 Blijkbaar
werd hij vaak aangesproken door katholieke socialisten, die met het ker-
kelijk verbod om De Eendracht te lezen in hun maag zaten.

Het belangrijkste advies van Jansen aan zijn mede-socialisten was tus-
sen de regels door te lezen in zijn rubriek 'Brieven van Janus Zorgvliet'i'"
Daarin stond hoe de met het socialisme sympathiserende 'nicht' van plan
was haar "zonden" te biechten. Het lezen van De Eendracht hoorde daar,
volgens haar, gewoon niet bij. Ze had zich voorgenomen niet te diskus-
sieren met haar biechtvader, want, ook al zou ze hem kunnen overtuigen
dat De Eendracht geen anti-godsdienstig blad was, dan nog zou die gees-
telijke kunnen zeggen: "Aan mijn bisschop ben ik verplicht u de absolutie
te weigeren". Spottend met de katholieke moraalliet Jansen de katholieke
burgerman Janus Zorgvliet hierop reageren: "In Godsnaam, nicht, zeg ik,
als jij maar aan de communiebank komt, dan ben ik tevreden, hoe ge 't
aanlegt, dat scheelt me minder. De praatjes van de buren is 't ergste, zie
. "je.

Voor de katholieke socialisten was het principieel niet nodig om het
lezen van De Eendracht te meJden; voor de wat gemakkelijker ingestelde
gelovige socialisten was dat een praktisch advies. Aan abonnees die ver-
zocht hadden om in de tijd voor Pasen het blad niet opgestuurd te krijgen,
beloofde de administratie in hetzelfde nummer van De Eendracht daar
goed rekening mee te zuUen houden." Ondertussen waren er weer pam-
fletten tegen de socialisten verspreid: twee Bossche circulaires over het
verbod om De Voorvechter en De Eendracht te lezen.99

Op 24 april keek men terug op de gebeurtenissen rond Pasen.100 In het
blad zelf stond dat twaalf abonnees De Eendracht had den opgezegd. Daar
stond tegenover dat er circa twintig vaste lezers bijgekomen zouden zijn.
En gesteld werd dat de geestelijkheid in Eindhoven niet overal hetzelfde
handelde: aan verschillende lezers was inderdaad de absolutie geweigerd
en zij konden hun paasplichten niet vervullen, maar "... nog een grooter
aantaJ evenwel ontving wei absolutie niettegenstaande er biecht gesproken
werd van het lezen der Eendracht., zonder de uitdrukkelijke belofte het
in den vervolge te zullen nalaten". In het blad werd melding gemaakt
van het feit dat weer andere socialisten het lezen van De Eendracht ge-

96) De Eendracht; 3 april 1909, 'Attentie'.
97) De Eendracht, 3 april 1909, 'Brieven van Janus Zorgvliet'.
98) De Eendracht, 3 april 1909, 'Correspondentie'.
99) De Eendracht; 17 april 1909, 'Een pamflet'.
1(0) De Eendracht; 24 april 1909, 'Nog eens het Eendracht-verbod'.
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woon verzwegen hadden. Menig katholiek socialist zou er openhartig over
spreken dat hij geen Pasen had gehouden!

Jansen stond zelf in deze periode onder grote druk. Niet aileen rustte
op hem de volledige verantwoordelijkheid voor redaktie en administratie
van De Eendracht. Ook persoonlijk werd hij aangevallen. In juni zou er
in Woensel door Katholiek Leven een pamflet uitgedeeld worden bij het
uitgaan van de Antoniuskerk, waarin stond dat de socialistische kandidaat
voor de Tweede-Kamerverkiezingen zijn Pasen niet had gehouden.'!" Ieder
wist natuurlijk dat Jan Jansen daarmee bedoeld werd. Overigens zouden
"ernstige en vooraanstaande katholieken" ruiterlijk erkend hebben niet te
begrijpen "dat zoo iemand de paaschcommunie geweigerd kon worden".

Gelatenheid en humor over zoveel onrecht wisselden elkaar af bij Jan-
sen. De Eendracht van 24 juli bevatte een stukje over de vervolgings-
praktijken van socialisten in Zuid-Limburg.102 De redakteur merkte daar-
bij op: "Toch gaat het hier in Eindhoven niet veel anders. Tegen een
roode is letterlijk alles geoorloofd." In hetzelfde nummer stond ook een
boze brief van een anonieme inzender. Deze stuurde een verscheurd exem-
plaar van "her leugenachtig blaadje de Eendracht" samen met een boze
brief terug aan de administratie van De Eendracht. Onder de publikatie
van zijn brief plaatste Jansen als redakteur een humoristisch kommentaar:

"Verder moet de 'slimme' briefschrijver zich de moeite voortaan spa-
ren eene eerst door hem gelezen Eendracht verscheurd te retournee-
ren. Door 't lezen heeft hij reeds de absolutie verbeurd, daar wascht
hem het zeewater zelfs niet rneer van schoon! ,,103

c. Een merkwaardig redaktioneel stuk

Op zondag 25 april 1909 was er weer een vergadering van de verschil-
lende Brabantse SDAP-afdelingen in Tilburg. Aanwezig waren vertegen-
woordigers uit Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven, Den Bosch en Til-
burg. Besloten werd tot de oprichting van een federatie van Brabantse
SDAP-afdelingen. Als voorlopig bestuur daarvan zouden de Tilburgers A.
van del' Veen, J. Elfers en C. van Eck optreden. Twee weken later, op
zondag 9 mei, was er opnieuw een bijeenkomst in Tilburg, de eerste of-
ficiele vergadering van die 'Federatie van Noord-Brabantse SDAP-afde-
lingen'. Als onderwerp stond onder andere De Eendracht op de agenda.

101) De Eendracht, 19 juni 1909, 'Brieven van Janus Zorgvliet'.
102) De Eendrachi, 24 juli 1909, 'Zwarte tyrannie'.
103) De Eendracht, 24 juli 1909, 'Een booze!'.
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Verder werd die dag het regiement van de federatie vastgesteld en er
werd gesproken over de propaganda in Brabant.10i

Had Jan Jansen in die weken aUeen de redaktie van het blad gevoerd?
Per 31 juli 1909 was De Eendracht weer terug in Tilhurg. In het nummer
van die datum stond onder de kop geen enkele naam van medewerkers
of redakteuren, aileen: "Bureau van Redactie, Administratie en Expeditie:
Volksgebouw Tilburg, Besterd." In bet blad was over de redaktie-veran-
dering alleen te Iezen: "Tot zoolang de Brabantsche Federatie der SDAP
niet anders besluit is de redactie van dit blad van af heden te Tilburg
gevestigd in het Volksgebouw."

In die periode stelde het blad af en toe weinig voor en het leek erop
dat Jansen er inmiddels de brui aan gegeven had. Wat was er aan de
hand?

In een groot, maar enigszins warrig hoofdartikel waarvan de auteur
onbekend is, werd op 7 augustus in De Eendracht een tipje van de sluier
opgelicht.l'" De auteur schetste in het eerste deel hoe moeilijk het in deze
katholieke streek was om goede medewerkers voor het blad te vinden.
Men was "... omringd door den clerus die als een loerende Iaaghartige
vijand ons elk succes benijdde en steeds trachtte onze voorlieden broo-
deloos te maken". De komst van Jansen was daarbij een uitkomst geweest.
Hij voerde steeds "heleidvol" de redaktie en werd geprezen om zijn
schrijfwerk:

"Wie zal de talentvolle hoofdartikelen vergeten, vol vlammende ver-
ontwaardiging over den srnaad, ons socialisten aangedaan, wie de
bijtende spot waarmede Janus Zorgvliet het Eindhovensch philister-
dom geselde?" .

Opgemerkt werd dat Janus (Jansen) zich door bepaalde omstandigheden
gedwongen zag zijn functie neer te leggen. Men betreurde zijn afscheid,
maar men was tegelijk dankbaar voor het vele werk dat hij verricht had:
"Nooit of slechts in de uiterste noodzakelijkheid werd het argument van
tijdsgebrek uit zijn mond vernornen." Jansen oogstte lof voor het vele
werk dat hij naast zijn gewone werk verrichtte. Daar kwamen nog de
taken die normaal een bezoldigd propagandist zou verrichten bij. Het
resultaat was dat " ... het kleine Eindhoven thans reeds veel krachtiger
beweging heeft dan het industrieele Tilburg!"

1(4) De Eendracht; 22 mei 1909, 'Partijnieuws', 'Federatie SDAP in Brabant', en nsc, Archief
SDAP, Secretariaat, Kopieboeken, met kopieen van uitgaande brieven, 1908-1909, inv.nr. 506,
brieven van het partijbestuur aan C. van Eck te Tilburg, 14 mei en 16 juni 1909.
105) De Eendracht, 7 augustus 1909, 'Aan de lezers'.
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Het artikel ging verder over het probleem van de redaktie over De
Eendracht. De Tilburgse correspondent verbleef vaak buiten de stad en
kon daardoor onvoldoende werken voor het blad. Zodoende was men
vaak genoodzaakt stukken uit andere bladen over te nemen en erkend
werd dat de lezers de laatste tijd teleurgesteld moesten zijn over de inhoud
van het blad. Daarom werd gesuggereerd:

"Liever dan een langzame achteruitgang te zien van ons abonne-
mentental, hakken we daarom den knoop eens door! Aan het Iede-
ratiebestuur, dat over ons blad heeft te beschikken, is in overweging
gegeven zich in verbinding te stellen met de redacteur van den Voor-
vechter, ten einde dit veertiendaagsche blad ook voor onze afdeelin-
gen als partijblad te bestemmen."

De lezers van De Eendracht zouden voortaan dus De Voorvechter, "het
blad van onzen eminenten partijgenoot H.J. van Vorst", moeten gaan
ontvangen. De situatie in Noord-Brabant en Limburg was immers voor
wat betreft het proletariaat en de onderdrukking door de geestelijkheid
nagenoeg hetzelfde. Aldus adviseerde de onbekende schrijver van dit re-
daktionele stuk.

Dit artikel roept weI enkele vragen op. Het is juist dat De Eendracht
nogal algemeen-socialistisch was geworden, dat er veel artikelen uit an-
dere bladen werden overgenomen en dat er weinig concreets over met
name actuele Eindhovense zaken in te lezen was. Maar daarmee blijven
de vragen: Wie was de auteur? Was het Jansen zelf? Was hij gedwongen
zijn functie neer te leggen? En in hoeverre was het een artikel, waarvan
de inhoud door de andere medewerkers van De Eendracht gedeeld werd?

De suggestie om samen te gaan met de Limburgse Voorvechter was al
eens eerder gedaan in de kolommen van De Eendracht, en wei door een
zekere 1., op 4 juli 1908. Achter die 'J.' destijds kon derhalve niemand
anders schuilgaan dan Jan Jansen zelf. Hij opperde toen: "Toch dunkt
ons was het zeer in het belang del' propaganda in Brabant en Limburg,
als 'de Voorvechter' en 'de Eendracht' samensmolten tot een groot week-
blad. ,,106Dat gebeurde op hetzelfde moment dat Jansen en Rooijmans in
Eindhoven hun functies als voorzitter en secretaris van de Eindhovensche
Bestuurdersbond neerlegden. Als de schrijver van dit merkwaardige stukje
al niet Jansen zelf was, was het dan misschien Rooijmans? Of wellicht
C. Sollaart, de chef van de machinefabriek bij Philips, die op dat moment
bij Jansen in huis woonde?107

106) De Eendracht; 4 juli 1908, 'De Voorvechter'.
107) Dat Sollaart chef van de werkplaats bij Philips was, blijkt uit Otten, a.w., 84v en 85.
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De tweede vraag Iijkt wat moeilijker te beantwoorden. In deze periode
bestonden er problemen tussen Philips, de werkgever van Jansen, en de
katholieke bonden. Volgens Teulingsl08 hadden zowel de redakteuren van
het katholieke blad De Lamp als van De Eendracht medio juli 1909 van
de gebroeders Philips te horen gekregen dat zij moesten kiezen tussen
hun redakteurschap of ontslag. Hoewel Heerding'P" ontkent, dat Jansen
voor die keuze gesteld was, zit er mogelijk een kern van waarheid in.
Ook al ging het Philips principieelniets aan wie aan welk blad meewerkte,
is het gezien de opstelling tegenover de redakteur van De Lamp begrij-
pelijk dat ook Jansens redakteursehap van De Eendracht ter diskussie
kwam. Waarschijnlijk hebben de gebroeders Philips hem gezegd weI me-
dewerker aan het blad te blijven, maar hem verzocht geen prominente
rol als hoofdredakteur te vervuIlen.

De derde vraag kan opgelost worden met het lezen van het vervolg in
De Eendracht. Op 14 augustus distantieerde de redaktie van De Eendracht
zich Vall het eerdergenoemde stuk.110 Ontkend werd dat het een officieel
redaktioneel stuk was. Redaktie, noeh het federatiebestuur was het met
de inhoud eens. Er was geen reden om zo pessimistisch over het blad te
zijn. Bovendien had de "schuldige medewerker" aile mogelijkheden om
de inhoud van het blad mee te verbeteren. De redaktie wilde niet ingaan
op de "vele onjuistheden en voorbarigheden die in bedoeld stukje voor-
komen". Die moesten ergens anders besproken worden. Men distantieerde
zich dan ook van de suggestie om het blad maar op te heffen. Daarbij
werd 'Janus Zorgvliet' (Jan Jansen) Oink onderhanden genomen: "Wij
weten niet waarover ons meer te verwonderen, over het kinderlijk gebab-
bel van den persoon van Janus Zorgvliet, of over de gemakkelijkheid,
waarmede van verandering wordt gesproken."

Vervolgens werd uitgelegd hoe het gewraakte artikel als redaktioneel
stuk in het vorige nummer had opgenomen kunnen worden. C. van Eck,
die op dat moment belast was met redaktie, administratie, correctie en
expeditie van De Eendracht te Tilburg, kreeg de schuld. Hij zou "het
noodige verantwoordelijkheidsgevoel missen" en er zouden maatregelen
genomen zijn om iets dergelijks in de toekomst te voorkomen. Dit was
een leugentje om bestwil. Mogelijk heeft Van Eck de verantwoordelijkheid
op zich genomen om een klein schandaal te voorkomen.

108) Teulings, Philips. Oeschiedenis en praktijk van een ioereldconcern; 41.
109) Heerding, a.w. dl. IJ, 294. De suggestie dat Jansen had moeten bedanken als redakteur van
De Eendracht is gedaan in het nummer van 29 juli 1909 van De Lamp.
110) De Eendracht; 14 augustus 1909, 'Aan de lezers'.
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Het federatiebestuur erkende dat er wei eens sprake geweest was van
een mogelijke combinatie van De Eendracht met De Voorvechter, maar
stelde dat slechts een afdeling daar voor voelde. Men vertelde er niet bij,
dat dit Eindhoven was! Het bestuur was van mening dat het blad nog
steeds in een behoefte \Loorzag en dat de problemen met de redaktie
spoedig over zouden zijn.

Met de kennelijke bedoeling de mystificatie in stand te houden, ver-
scheen in hetzelfde nummer van De Eendracht nog een aHevering van de
'Brieven van Janus Zorgvliet', waarin stond: "Ik krijg in de gaten, dat
de oude 'Eendracht' -redacteur z'n baantje heeft neergelegd, waaruit dan
volgen moet, dat ik, Janus Zorgvliet, niet meer met m'n nicht kouten
zal?" Janus Zorgvliet schreef echter door te zullen gaan met zijn vaste
rubriek. Op 18 september 1909 verscheen echter de voorJopig laatste
aflevering van de 'Brieven van Janus Zorgvliet'. Van Argus zouden dat
jaar nog slechts twee artikelen in De Eendracht gepubliceerd worden.

Nieuwkomers had den niet aIleen De Eendracht maar ook de Eindho-
vense SDAP overgenomen en Jansen aan de kant gezet, zo leek het.

§ 8. De Eindhovense SDAP en 'De Eendracht'

a. Bestuurswisselingen en G.J A. Smit als correspondent

Tot november 1908 waren Hendrik Rooijmans en Jan Jansen respec-
tievelijk voorzitter en secretaris van de Eindhovense SDAP-afdeling. In die
maand werd genoemde C. Sollaart, chef van de machinefabriek van Phi-
lips, secretaris.'"! Een andere hoge beambte bij Philips werd in augustus
1909 tot de nieuwe afdelingsvoorzitter gekozen: G.J A. Smit.ll2 Secretaris
werd toen J. Otten, eveneens werkzaam bij Philips.ll3 In oktober zou de
laatste echter opgevolgd worden door Hendrik Rooijmans.

Tot 24 januari 1910 was genoemde Smit voorzitter. Hij werd ook de
nieuwe Eindhovense correspondent van De Eendracht die inmiddels weer
in Tilburg gevestigd was. Onder de titel 'Eindhovensche Kronick' ver-
scheen in De Eendracht van 14 augustus 1909 Smits eerste bijdrage aan

111) USC, ArchiefSDAP,Afdel.ingEindhoven, inv.nr. 1016, brief van J. Jansen aan het partijbe-
stuur, 18 december 1908.
112) IlSC, ArehiefSDAP,De Eendracht Eindhoven, inv.nr, 1016, brief van C. van Eck te Tilburg
aan het partijbestuur, maart 1910. Heerding, Q.W., dl. Il, 278, vermeldt dat Smit eerder bij de
gemeente Amsterdam ontslag had gekregen wegens een kritisch artikel aan het adres van enkele
hoofdambtenaren.
111) J. Otten was sinds 20 januari 1908 in dienst bij Philips, aanvankelijk als elektricien, later als
opzichter. A.. Otten, Q.W .• bijlage 22.
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het bJad. Blijkbaar had de (nieuwe) redakteur Srnit gevraagd wekelijks
een bijdrage te leveren, maar voelde deze er weinig voor "omdat ik tot
nu toe aan krantenschrijverij niet heb gedaan".'!" Uiteindelijk ging hij
toch op het verzoek in. Smit publiceerde meteen al enkele grote artikelen
in zijn 'Eindhovensche Kronick', overigens zonder ondertekening.

De Lamp, het orgaan van de katholieke bonden bij Philips, werd kri-
tisch onder handen genomen, terwijl de firma zelf door hem verdedigd
werd. Genoemd blad en de bijbehorende katholieke vakorganisatie bij
Philips was er volgens hem gekomen omdat de fabrikanten van de gloei-
lampenfabriek "deze groote misdaad plegen, dat zij bij het aannemen van
personeel niet vragen naar hun politieke of godsdienstige overtuiging,
maar alleen of ze bruikbaar zijn voor hun industrie... en daar zijn ook
sociaal-democraten bij".115 Die fabrikanten waren sterke ijveraars voor
het liberalisme en het onderwijs. Daarom keerden de katholieke leiders
zich zo tegen hen volgens Smit. Een week later schreef hij in zijn rubriek
over de HBS-strijd, over een staking en over de Sigarenmakersbond.I'"

In diezelfde maand schreef Smit ook nog een ingezonden stuk over de
Eindhovensche Courant en het verbod om De Eendracht te lezen.l17 Hij
stelde "Ons abonnementental mag er zijn, is gedurende den tijd van het
kerkelijke verbod belangrijk gestegen". Toch blijkt dat niet uit de beschik-
bare cijfers. In 1908 en 1909 daalde het aantal abonnees van het blad.

Sinds het aantreden van Smit als correspondent besloeg het nieuws uit
Eindhoven weer een groot deel in elk nummer van De Eendracht. Vaak
was het Eindhovense aandeel groter het Tilburgse. De overige afdelingen
stelden wat betreft hun stukken in De Eendracht in deze tijd nauwelijks
iets voor.

8mit was inmiddeJs ook voorzitter geworden van de Federatie van Bra-
bantse SDAP-afdelingen. Hij liet de oudere christen-socialisten in Eind-
hoven in hun waarde, zoals blijkt uit een vergadering van die federatie
in Tilburg op zondag 26 september. Bij die gelegenheid werd onder zijn
leiding ook besloten "onzen partijgenoot Jansen een woord van dank te
brengen voor datgene wat hij in de afgeloopen jaren voor ons orgaan
heeft tot stand gebracht" .118

114) De Eendracht, 14 augustus 1909, 'Eindhovensche Kroniek'.
115) De Eendracht, 14 augustus 1909, 'Eindhovensche Kroniek. De Lamp'.
116) De Eendracht, 21 augustus 1909, 'Eindhovensche Kroniek'. Aan het einde van dit stuk liet hij
iets van zijn persoonlijke omstandigheden zien: '''t Is niet plezierig, in een nat pak verder te pennen,
maar ik heb nu eenmaal maar een pakje, meer zit er niet aan, als je met vrouw en kinderen een
beetje netjes voor den dag will komen. Maar de copie moet weg."
117) De Eendracht, 28 augustus 1909, 'lngezonden. De rnanier der Eindhovensche Courant'.
118) De Eendracht, 2 oktober 1909, 'Federatie der afd. SDAPin Brabant'.

368



Toch toonde hij zich ook een kritisch lid van de Eindhovense SDAP-af-
deling. Hij deinsde er niet voor terug om een aantal in zijn ogen verkeerde
zaken aan de kaak te stellen. Zo schreef hij in zijn 'Eindhovensche Kro-
niek' van 2 oktober 1909 dat cooperatie Helpt Elkander aan het "ver-
burgerlijken" was, dat het geen echte arbeiderscooperatie was en dat zij
principieler moest worden. Oat had toen tot een openbare polemiek met
de bedrijfsleider Hendrik Rooijmans geleid, waarbij het duidelijk werd
dat Smit, in tegenstelling tot Rooijmans en Jansen, een voorstander was
van het konfliktmodel.

Ook op andere terreinen binnen de Eindhovense SOAP was hij kritisch.
Naar aanleiding van een optreden van de gebroeders en rnevrouw Boes-
nach in het Volksgebouw op 21 en 22 november adviseerde de kroniek-
schrijver de volgende keer voor zo'n avond "wat meer in de richting te
gaan van werkelijke kunst, die veredelend en opvoedend werkt,,119

Smit organiseerde ook een cursus in het Volksgebouw, getiteld: 'De ont-
wikkelingsgang del' maatschappij naar het socialismet.P" Hoewel aile
SDAP'ers vrije toegang hadden en ondanks de oproep voor een flinke
opkornst, werd zijn cursus niet zo best bezocht.F' Niettemin noteerde hij
zelf in het verslag ervan dat het "een leerzame avond" was. En zijn
conclusie was dat de mensen nog veel te weinig wisten van het socialisme.

Van 11 september tot en met 23 oktober 1909 stond er in De Eendracht
steeds een advertentie voor de Algemeene Nederlandschen Bond van Han-
dels- en Kantoorbedienden, ongetwijfeld geplaatst door Smit. In januari
1910 werd hij benoemd tot bestuurder van genoemde bond, waardoor
hij weer terug naar Amsterdam zou gaan.122

In De Eendracht nam hij op 4 februari 1910 afscheid van het blad en
zijn ruhriek de 'Eindhovensche Kroniek'.123 Terugkijkend merkte hij over
zijn artikelen over de Eindhovense arbeidersbeweging op dat hij de be-
langen van de arheiders tegenover die van de bezitters had geplaatst.
Daarbij had hij de feiten voor zich laten spreken en - "het kon niet an-
ders" - laten zien " ... dat de geestelijkheid in dien strijd steeds kiest den
kant der patroons".

Smit leek zich hiermee enigszins te excuseren voor de wat antilderikale
toon die zijn artikeJen soms hadden. Overigens kwamen er slechts bij

119) De Eendracht, 27 november 1909, 'Eindhovensche Kroniek'.
120) De Eendracht, 11 december 1909, 'Md. Eindhoven SOAP'.
121) De Eendrocht, 25 december 1909, 'Eindhovensche Kroniek. Oe Cursusvergadering'.
122) De Eendracht, 21 januari 1910, 'Vergadering Fed. Brab, SOAP' en 'Eindhovensche Kroniek.
Md. SOAP'.
123) De Eendracht, 4 februari 1910, 'Eindhovensche Kroniek. Mijn afscheid'.
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hoge uitzondering in De Eendracht echt antiklerikale artikelen voor, zoals
in december 1909.124 Oat was een artikel over een Utrechtse priester die
onzedelijke handelingen gepleegd zou hebben met een minderjarige jon-
gen. Een en ander werd in geuren en kleuren beschreven in Het Yolk en
letterlijk overgenomen door De Eendracht.

In maart kregen de Brabantse socialisten nog een hart onder de riem
gestoken.125 Smit kwam tot de conclusie dat het in 'Het Donkere Zuiden'
inderdaad het moeilijkst was om propaganda te maken. Hij kende geen
streek waar de geestelijkheid zich zo weinig bekommerde om het geestelijk
heil van de mensen en zoveel bezig was om door huisbezoek het socialisme
tegen te werken. Hier was de tegenstelling kapitaal-arbeid op haar sterkst
en waren de lonen op hun laagst zodat veel vrouwen mee moesten naar
de fabriek. Srnit riep op tot het voortzetten van de strijd.

In de korte tijd van zijn aanwezigheid in de Eindhovense SOAP, was
Smit zeer aktief en besteedde hij veeI energie aan De Eendracht. Later
zou deze bekwame socialist voorzitter worden van de Algemeene Neder-
landschen Bond van Handels- en Kantoorbedienden.V''

b. Kamerlid Schaper en administrateur Ten Nape!

De geringe omvang van de arbeidersbeweging, de weinige ervaring in
vakbondsstrijd, politieke aktie en organisatie!even overlaadden de be-
schikbare mensen met werk. Ook de redaktie van De Eendracht had daar
ervaring mee, zoals te lezen was in het blad van 4 februari 1910.127
Daarom was aan het Tweede- Kamerlid J.H. Schaper verzocht om als
medewerker aan het blad te willen optreden en af en toe een bijdrage te
leveren.

Het socialistische Kamerlid heeft dat diverse malen gedaan.128 In het
genoemde nummer werd zijn artikel 'ChristeIijke rechtsbeginselen' al op-
genomen. Kern van zijn verhaal was dat de arbeiders de macht moesten
verwerven. Dan zouden de christeIijke rechtsbeginselen inderdaad hoogtij
vieren. Een maand later verscheen zijn artikel 'Spelen met menschen'. In
juni zijn stuk 'Het bankroet van een stelsel'. Niet duideIijk is of de arti-
kelen door hem speciaal voor De Eendracht geschreven werden. Zijn bij-
drage aan het blad is slechts van zeer beperkte betekenis geweest.

124) De Eendracht; 25 december 1909, 'Codsdienst en zedelijkheid'.
125) De Eendracht ; 5 maart 1910, 'Aan de Brabantsche arbeiders'.
126) Heerding, a.ui., dJ. II, 278.
127) De Eendracht, 4 februari 1910, 'Aan de lezers'.
128) De Eendracht; 4 februari, 5 rnaart, i juni 1910.
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Iemand die zijn stukken ondertekende met 'Jopie' volgde Smit als schrij-
vel' van de 'Eindhovensche Kroniek' op. Waarschijnlijk was het de spoor-
wegbeambte J.M. ten Napel.F" Ook hij behoorde tot de nieuwkomers, de
talrijker wordende en wat fanatiekere socialisten in de Eindhovense SDAP
Bij de I-mei-optocht door Eindhoven waren zij prominent van de partij,
zoals blijkt uit zijn verslag: "We hadden graag de vanen meegenomen,
maar we had den ons te schikken naar de meerderheid en die vond betel'
van niet ... "130 Aan het einde van zijn artikel liet Jopie zich kennen als
een zeer enthousiast lid van 'de rode familie', die aile lezers opriep zich
aan te sluiten:

"Strijdt! Strijdt! Strijdt! Zonder strijd geen overwinning. Zonder
strijd het slavenjuk niet afgewenteLd. Zonder strijd dat schandelijke,
menschonteerende bestaan voortgesleept. Zonder strijd, geen victo-
ne.
Leve de Sociaal- Democratie! "

Eindhoven nam in deze periode in De Eendracht weer een veel promi-
nentere plaats in dan Tilburg of welke andere plaats in Brabant dan ook.
Op 2 juli 1910 stond in De Eendracht te lezen dat met ingang van die
datum de administratie van het blad weer in Eindhoven was gevestigd,
en wei op het adres Kerkweg F 111 (n) te Woensel. Dat was het ad res
van Ten Napel. De nieuwe administrateur werd echter spoedig geconfron-
teerd met een enorm financieel tekort van De Eendracht.

§ 9. Een enorm financieel tekort

a. Muller en Smit over de administratie

De uit Tilburg vertrokken propagandist A.F. Muller gaf op verzoek van
het Iandelijk partijbestuur op 19 juli 1909 zijn visie op de administratie
van De Eendrnchtr" Hij had daarover nogal wat klachten en steide voor
dat Jansen de administratie zou afgeven aan G. Smit: "Ik ben ervan
overtuigd dat het met 'De Eendracht' veel beter zou gaan ais thans ..."
am te illustreren dat Jansen de administratie niet goed beheerde gaf hij
enkele voorbeelden. Zo waren er door hem destijds abonnees geworven,
129) USC, Archief SDAP, Afdel.ing Eindhoven, inv.nr.1016, brief van H.J. van de Criend aan het
partijbestuur, 21 juli 1912. 1. ten Napel werd h.ierin "ambtenaar bij S.S." genoemd. Blijkens De
Eendracht, 15 april 1910, 'Mededeling', woonde hij toen op het adres Kerkweg F 111 (n) in
Woensel.
130) De Eendracht, 7 mei 1910, 'Eindhoven'.
131) USC, Archief SDAP, De Eendracht Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van A.F. Muller te Arnhem
aan het partijbestuur, 19 juli 1909.
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die vooruitbetaalden, maar nooit een blad toegestuurd kregen! Sommigen
ontvingen geen blad en anderen geen kwitantie voor hun betaling. Het
betrof mensen uit Bergen op Zoom, Breda, Goirle, Boxtel en Roosendaal.
Ook nu hij al enkele maanden uit Brabant weg was, kwamen bij Muller
nog k1achten uit Arnhem en Enschede binnen!

Niet duidelijk is wat het partijbestuur precies met deze informatie deed.
Enkele maanden later echter was C.J.H. van Eck, de penningmeester van
de Tilburgse SDAP-afdeling, belast met de adrninistratie van De Een-
dracht.132 Hij vroeg in september 1909 een deel van de toegezegde sub-
sidie voor het blad. Kort daarop kreeg hij een positieve reaktie uit Am-
sterdam, maar tegelijk werd meegedeeld dat men daar nu "voor het
laatst" een bedrag voor De Eendracht op de begroting had gezet. Met de
overgang van redaktie en administratie naar Tilburg waren de problemen
nog niet opgelost. Zij zouden nu pas in hun volle omvang duidelijk gaan
worden.

In januari 1910 stuurde Jan van den Brink over De Eendracht een brief
naar het partijbestuur.l+' Op de Bredase afdelingsvergadering was beslo-
ten aan het landelijk partijbestuur te verzoeken de Iinanciele situatie van
De Eendracht door te lichten. Van den Brink schreef dat er, bij de over-
gang van het blad van Eindhoven naar Tilburg, al een tekort was van
400 gulden. Aangezien "de partijorganisatie te Tilburg heel wat zwakker
is dan te Eindhoven", verwachtte men in Breda een toename van de
tekorten.

De Eindhovense SDAP-voorzitter G. Smit onderzocht de hele situatie
aldaar en rapporteerde vervolgens aan het partijhestuur.l'" Nadat hij in
de Eindhovense SDAP een funktie had aanvaard was hem "dadelijk de
janboel in de diverse adrninistratien, o.a. ook in die van de 'Eendracht'"
duidelijk geworden. Hij had pogingen in het werk gesteld om een en
ander te verbeteren, maar aile pogingen faalden. Toen had hij op de
jaarvergadering van de federatie voorgesteld een andere administrateur
te benoemen en C. van Eck te Tilburg werd gekozen.

Dat was in september 1909. Toen werd eveneens vastgesteld dat De
Eendracht een tekort had van 600 a 700 gulden. "Met zekerheid was dit

132) nsc,ArchiefSOAP,Oe Eendraeht Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van C. van Eek te Tilburg
aan het partijbestuur, 17 september 1909. IISC, Archief SOAP, Secretariaat, Kopieboeken, met
kopieen van uitgaande brieven, 1908-1909, inv.nr. 506, brief aan C. van Eek te Tilburg, 20
september 1909.
13.3) IISC, ArehiefSOAP,De Eendracht Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van 1. H. van den Brink te
Breda aan het partijbestuur, 19 januari 1910.
134) IISC, ArehiefSOAP,De Eendraeht Eindhoven, inv.nr, 1016, brief van C. Smit te Eindhoven
aan het partijbestuur, 11 februari 1910.
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niet te bepalen, omdat [uit] de gegevens niet voldoende wijs te worden
was." Men besloot toen om het blad voorlopig voor cen jaar te continueren
en in dat jaar niet aileen de stand van zaken op te rnaken, maar tevens
"de onzinnig hooge oplaag" naar een normaal niveau terug te brengen.

In februari 1910 was er opnieuw een federatievergadering, waarbij De
Eendracht ter sprake kwam. De inning van het abonnementsgeld bJeek
erg achter te lopen en een goed inzicht in de financiele situatie ontbrak
nog steeds: "Voor zoover mij over een en ander gegevens ten dienste
staan, is het tekort meer dan de oorspronkelijk geraamde 600 a 700 gld.
en zal het + f 1000 blijken te zijn ... ,,135

Smit verwachtte dat het aantal abonnees, dat op dat moment circa
vierhonderd bedroeg, weI zou kunnen gaan stijgen. Zelfs was het mogelijk
dat De Eendracht zichzelf ZOIJ kunnen hedruipen, maar dan waren er ten
minste vijfhonderd abonnees nodig. Dan nog zat men met een enorme
schuld. En hoe dat verder moest, wist hij ook niet.

Opmerkelijk was de ontboezeming van Smit, die inmiddels zijn benoe-
ming tot vakbondsbestuurder in Amsterdam op zak had, over het socia-
lisme in Brabant, dat " ... per slot van rekening heel weinig te beteekenen
heeft en in hoofdzaak drijft op eenige niet-Brahanders, omdat de Bra-
banders zelf, krachtens hun volksaard heel moeilijk mobiel te maken
zijn".136Hetzelfde gold voor De Eendracht, volgens Smit. Naar zijn me-
ning zou er pas weer een opleving van het blad komen "wanneer er een
fel stuk klassenstrijd in een der centra wordt gestreden".

b. Tilburger Van Eck stelt orde op zaken

In maart 1910 had C. van Eck, de administrateur van De Eendracht,
de zaken onderzocht en hij berichtte daarover naar het partijbestuur in
Amsterdam.F" In zijn rapport vermeldde Van Eck dat in 1907 door toe-
doen van de afdelingsvoorzitter van Tilburg, Van der Veen, een reglement
voor De Eendracht gemaakt werd en dat het blad toen het officieel orgaan
was van de Brabantse SDAP-afdelingen. Het blad werd gedrukt bij de
firma Reidel in Dordrecht, maar toen A. Muller als propagandist naar
Tilburg kwam en de redaktie in handen kreeg, wilde deze van drukker
veranderen De krant verscheen namelijk regelmatig te laat en kon goed-
koper. Bovendien had Muller diverse niet nader genoemde grieven tegen

135) Idem.
136) Ibidem.
137) nSG,Archief SDAP, De Eendracht Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van C. van Eck aan het
partijbestuur, rnaart 1910.
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Reidel. De uit Arnhem afkomstige A. Muller stelde voor om van drukkerij
te veranderen en over te stappen naar drukkerij Misset in Arnhem! Aldus
werd besloten.

Medio 1909 wilde het federatiebestuur een duidelijk overzicht van de
stand van zaken rond het blad, maar "Jansen, aangemaand om ons in
te lichten, bleef bij voortduring in gebreke". In augustus moest Jansen
ten slotte redaktie en administratie van het blad afstaan.

Op 15 augustus 1909 had de overdracht van een en ander plaats. Wat
bleek toen? Niet aileen stond er bij de firma Reidel nog driehonderd
gulden schuld, de firma Misset had pas zeventig gulden ontvangen voor
een jaar lang drukken van het blad! De abonnementenlijst verkeerde "in
wanhopige wanorde" en er viel zelfs bij benadering niet uit op te maken
wie abonnee was, en wie niet. Ook bleek niet tezien wie weI en wie niet
betaald hadden. Van het vierde kwartaal van 1908 moesten nog schulden
gemd worden! Van Eck schreef: "Mij werden eenige expeditielijsten ge-
geven, met de mededeeling dat dat nu de abonnees waren. Met deze
rommel + f 33,90 kasgeld, trok ik naar Tilburg."

Van Eck heeft daarna de bezorging van het blad eerst zelf een tijdje
verricht en daarna uitbesteed. Het in orde maken van de lijst van abon-
nementen kostte veel tijd: "Het bleek toen dat enkelen al betaald hadden,
anderen nooit abonnee geweest waren, enz." Een aantal van 75 abonnees
werd afgevoerd van de lijst van vierhonderd. Begin november 1909 waren
er circa 325 over.

Daar Jan van den Brink uit Breda geweigerd had de redaktie van het
blad op zich te nemen en de Tilburgse socialist J.H. Elfers naar Limburg
vertrokken was, moest Van Eck in die tijd niet aileen de administratie,
maar ook de redaktie, de correctie en de expeditie van De Eendracht
verzorgen! Begin november 1909 echter kon de verzending van het blad
voor Eindhoven en omgeving naar die stad zelf overgebracht worden.

Een abonnementenwervingsaktie zorgde ervoor dat er in enkele maan-
den tijds vijftig nieuwe abonnees bijkwamen, zodat er op 1 maart 1910
in totaal weer circa 375 waren.

Tussen 15 augustus 1909 en 1 maart 1910 leverde de exploitatie een
batig saldo op van f 111,18. Verder had men nog ongeveer tweehonderd
gulden tegoed. Maar de schulden aan drukkerij Reidel te Dordrecht be-
droegen f 308 en die aan drukkerij Misset te Arnhem waren inmiddels
opgelopen naar f 1025. AI bij al was er toen een tekort van in totaal circa
duizend gulden.

Van Eck zag verschillende oorzaken voor dit tekort: allereerst was er
nu niet meer net als VToeger"een particulier (Philips?) [die] de tekorten
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dekte". Verder was toen de partijsubsidie groter dan nu, meende Van Eck,
evenals het aantal abonnees. Dat er daar een aantal van verloren ging,
lag zijns inziens aan de slordige administratie van de laatste twee jaar en
aan de ongeregelde toezending.

Van Eck wilde per kwartaal steeds 375 exemplaren laten drukken en
een aantal voor de losse verkoop. Hij stelde voor om de oplage naar
achthonderd stuks te brengen. Dat zou voorlopig per kwartaal nog 65
gulden verlies opleveren. Om dat tekort te dekken, deed hij een beroep
op het partijbestuur:

"Wij gelooven dat gij het met ons eens wit zijn, dat het weekblad
niet mag verdwijnen, dat zou al heel slechte propaganda maken,
terwijl we beslist over een eigen orgaan in Brabant moeten kunnen
beschikken. ,,138

Hij veronderstelde dat, als de drukker regelmatig een deeIvan de schul-
den betaald kreeg, deze wei zou willen blijven werken voor De Eendracht.

Interessant is zijn visie op de problemen die het blad in Brabant ont-
moette: Een groot deeI van de arbeiders kon niet lezen en aan hen die
dat wei konden, verbood de pastoor het blad te lezen. Verder was er in
diverse plaatsen een colportageverbod. Daarbij kwam nog dat de lonen
ontzettend laag waren, zodat zelfs georganiseerde arbeiders niet alles kon-
den bekostigen. Bovendien vermeldde Van Eck dat het aantal abonnees
op Het Volk in Tilburg groter was dan die van De Eendracht: "Zoodra
we nl. de lui zoover hebben gebracht dat ze 'Het Volk' gaan lezen, be-
danken ze voor 'De Eendracht"', omdat ze niet voldoende geld had den
om beide bladen te betalen.

Van Eck suggereerde de oprichting van een 'Carantiefonds'. Hij ver-
zocht het partijbestuur om een jaarlijkse subsidie van 125 gulden en zegde
toe dat de Federatie ook zelf zo'n bedrag zou proberen binnen te krijgen.
Voor wat betreft de grote schuld van duizend gulden suggereerde hij dat
deze misschien door enkele "gefortuneerde partijgenoten" en/of de coope-
ratie kon worden aangezuiverd.

Het partijbestuur van de SDAP dankte Van Eck voor zijn uitvoerig rap-
port139 en constateerde dat de adrninistratie nu blijkbaar in goede handen
was. Voorkomen moest worden "dat de wanorde van vroeger terug keert".
Met Van Eck was men van mening dat het blad inderdaad op termijn
levensvatbaar zou kunnen zijn en men was bereid hieraan mee te werken.

138) Idem.
139) lISe, Archief SOAP, Secretariaat, Kopiehoeken, met kopieen van uitgaande brieven, 1909-
1911, inv.nr. 507, briefaan C. van Eck.,11 maart 1910.

375



Voor het jaar 1910-1911 zegde men dan ook de gevraagde steun toe,
mits het eerstkomende congres hiertegen geen bezwaar zou hebben.
c. De Eendracht en Bredase plannen

Ondertussen reageerde men in Breda ontdaan op de financiele situatie
van De Eendracht. De duizend gulden schuld bracht de afdeling van de
SDAP aldaar tot de conclusie "dat deze toestand in plaats van te verbe-
teren, slechts kan verergeren" 140 Men verzocht het landelijk partijbestuur
dan ook om ervoor te zorgen dat het blad zou worden opgeheven!

In een reaktie rechtstreeks aan het afdelingsbestuur van Breda gaf Van
Eck echter te kennen dat de Bredase SDAP niet aileen afwezig was ge-
weest bij een vergadering over De Eendracht, maar zich bovendien niet
inspande om iets van het blad te maken: elders werden abonnees gewor-
ven, maar in Breda ging het aantal aIleen maar achteruit. In die stad
kon het blad volgens de administrateur gemakkelijk honderden abonnees
hebben! En Van den Brink ontving het verwijt dat hij nooit kopij voor
het blad leverde.

Blijkbaar kreeg Jan van den Brink gelegenheid zich teweer te stellen
tegen deze beschuldigingen.l'" Hij schreef onder andere dat het blad in
Breda slechts 27 abonnees had, die het blad aIleen aanhielden om het te
steunen. Men las daar Het Volk wanneer men op de hoogte wilde zijn.
Dat blad had circa 70 abonnees. Te stellen dat er dan wei een paar
honderd abonnees op De Eendracht zouden kunnen komen in Breda was
onzm.

Op 22 april schreef hij een uitvoerige brief naar het landelijk secreta-
riaat van de SDAP142 Deze onthulde meer over de interne verhoudingen
met betrekking tot De Eendracht. VolgensVan den Brink "liep het zaakje",
toen het blad nog een Eindhovens weekblad was. A. Muller zou een grote
fout gemaakt hebben door de redaktie en later ook de administratie uit
Eindhoven weg te halen. Jan Jansen werd meer en meer opzij gezet. Dat
gebeurde nota bene ook door partijgenoten die door Jansen bij de firma
Philips aan werk geholpen waren. "De fout van partijgenoot Jansen is
zijne bescheidenheid", volgens Van den Brink. "Hij laat zich helaas iets
uit de hand nemen." Over de Tilburgse socialisten merkte hij op dat het

1'10) [(SC, Archief SOAP, De Eendracht Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van 1. van den Brink aan
het partijbestuur, 13 april 1910.
141) Idem. Bij bedoeld schrijven zijn in een ander handschrift in de marge opmerkingen toege-
voegd. Waarschijnlijk zijn deze van de hand van VaJ1 den Brink.
142) nsc, Archief SOAP, De Eendracht Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van 1. VaJ1 den Brink aan
het partijbestuur, 22 (?) april 191 O.
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"aardige, prettige mensen" waren, maar het waren wei amhtenaren, ter-
wijl Jansen veel meer zakelijk en praktisch was ingesteld. Van den Brink
suggereerde dan ook De Eendracht weer het blad te laten worden van
afdeling Eindhoven. Over de Tilburgse SDAP-afdeling was hij niet erg
positief; deze was "al bijzonder weinig waard, terwijl Jansen en Rooijmans
in Eindhoven iets solieds tot stand brachten".

In mei 1910 bleef onduidelijkheid bestaan over de werkelijke financiele
positie van De Eendracht. Op 5 juni zouden de boeken nagezien wor-
den.H3 Er was echter "een volslagen gebrek aan bescheiden". Achterhaald
kon worden dat er een totale schuld van 1400 tot 1600 gulden moest
zijn, waarvan het grootste gedeelte gemaakt was in de laatste twee jaren.
Een vertegenwoordiger van de Bredase SDAP-afdeling vond de zaak maar
"een rommel".

In Amsterdam zat het partijbestuur met de hele situatie rond het blad
danig in zijn maag. Aan Van Eck, de adrninistrateur, werd verzocht om
een reaktie op deze berichten.l " Het werd nog ingewikkelder toen de
Bredase SDAP'ers in september opperden een eigen weekblad te willen
beginnen. Zij deelden mee dat daarvoor de gelden aanwezig waren. 145

Door de cooperatie en door individuele partijgenoten en geestverwanten
waren al toezeggingen gedaan tel' waarde van 460 gulden per jaar. Men
rekende aJ op circa tweehonderd abonnees. De Eendracht zou in Breda
slechts 21 abonnees hebben, het blad zou te weinig plaats inruimen voor
Bredase aangelegenheden en voor het overige waren de artikelen in het
blad te lang, te langdradig en niet populair genoeg geschreven.

Aangezien de Bredase SDAP nooit enig voordeel had gehad van het blad
noch van de federatie van de Brabantse SDAP-afdelingen, wilde men uit
deze federatie stappen. Blijkbaar gebeurde dat ook. In november besloot
men afgescheiden te blijven.146 Tegelijk verzocht men het hoofdbestuur
van de SDAP om toestemming voor het uitbrengen van een eigen blad
gedurende een jaar. Zover zou het voorlopig nog niet komen, maar dui-
delijk was, dat Breda de fakkel van Tilburg en Eindhoven over wilde
nemen.

143) USC, Archief SOAP, De Eendracht Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van J. van den Brink aan
het partijbestuur, 9 juni 1910.
14<) IISC, Archief SOAP, Secretariaat, Kopieboeken, met kopieen van uitgaande brieven, 1909-
1911, inv.nr. 507, brieven van het partijbestuur aan C. van Eck te Tilburg, 19 mei en 11 juni
1910.
145) USC, Archief SOAP, De Strijd Breda, inv.nr. 2762, brief van de afdeling Breda aan het
partijbestuur, 27 september 1910.
146) USC, Archief SOAP, De Strijd Breda, inv.nr. 2762, brief van H. Koomans te Breda aan het
partijbesruur, 30 november 1910.
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§ 10. Onenigheid in de Eindhovense SDAP-afdeling

a. Antiklerikalisme en neo-malthusiani me

In september 1909 verschenen er in De Eendracht enkele hoofdarikelen
met een duidelijk antiklerikaal karakter: 'Clericale schunnigheden of de
waarheidsliefde van een Bisschop! ,1-t7 Het was de feUe bespreking van
een brochure van een zekere Schmitz: De acht zaligheden en de beLoften
der sociaal-democratie door een niet nader bekende medewerker uit Til-
burg.

In 1910 stonden er diverse antiklerikale artikelen of uitlatingen in het
blad.148 Een Eindhovense socialist die problemen met de colportage van
De Eendracht ondervond, merkte in juni in het blad op: "Het was weer
de geestelijkheid ook hier, die deze arbeiders ophitst, opzwiept". In juli
werden de lezers van het blad opgeroepen tot "de strijd tegen het clericale
kapitalisme". In augustus was de 'Roomsche kinderroof' te lezen; een
stuk waaruit moest blijken dat "de Roomsche kerk" nog altijd geen middel
schuwde, om "geen harer schaapkens" te verliezen. In hetzelfde nummer
werd een geestelijke "die ik nog niet zooveel tel als de minste loonslaaf"
bekritiseerd. Eveneens in augustus stond een oproep in het blad tot strijd
tegen de drieeenheid van "Beurs, Troon en Altaar".

Ingezonden stukken van 16 juli en 27 augustus protesteerden echter
tegen dit soort artikelen: "Overal de geestelijkheid achter zoeken Ieidt tot
oppervlakkige en onjuiste beweringen", zo werd daarin gesteld. De verder
onbekende briefschrijver merk:te nog op: "Tegen deze anti-papistische
tendenz (... ) die er in de Eendracht tegenwoordig zoo dik op ligt, wilde
ik (... ) even waarschuwen't.l""

Aan de ene kant Iijkt het erop dat De Eendracht feller werd met be-
trekking tot de geestelijkheid. Aan de andere kant bleef men appelleren
aan de godsdienstige gevoelens van de Brabantse lezers. Tweeslachtig ook
was de houding van het blad inzake het neo-malthusianisme.

Op 29 april 1910 stond er in De Eendracht een uitvoerig verslag over
relletjes in Woensel rond de woning van een vrouw die propaganda maak-
te voor het gebruik van voorbehoedmiddelen.P'' In de door haar versprei-

147) De Eendracht, 11 en 18 september 1909.
148) De Eendracht; 25 juni, 30 juli, 13, 20 en 27 augustus, en 3 september 1910.
149) De Eendracht, 16 juli 1910, 'lngezonden'.
150) De Eendracht, 29 april 1910, 'Brieven van Janus Zorgvliet'.
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de folders ging het over "beperking van gezinsuitbreiding" en over "mid-
delen die met name genoemd werden".

Op een avond in april trok een groepje mensen, bij het vaUen van de
duisternis, op naar de woning van bedoelde vrouw Valk aan 't Eindje.
De avond tevoren hadden de relschoppers de ruiten van de woning al
ingegooid. Ditmaal waren ze met stokken, blikken en ketels gewapend,
"terwijl ze oorverdoovend op hunne blikken beukten en luidkeels brulden
'00 Neerland' en Kluijtmans' 'Julianalied". Door het optreden van de
politie beperkten de herriemakers er zich toe een kordon te vormen op
de weg. Daar kwamen steeds meer nieuwsgierigen bij, "die gelukkig voor
't meerendeel in gepaste termen dit banale gedoe afkeurden".

Onder de massa bevonden zich leden van Katholiek Leven. Vermoed
werd dat het een van bovenaf georganiseerd relletje was. Als er genoeg
geprotesteerd werd tegen die mensen, "dan zouden ze er weI uit trekken",
zo luidde de opvatting van een aantal katholieken. Volgens De Eendracht
had de politie pas op de derde avond dat er zo'n kabaal gemaakt werd,
een kijkje genomen. Men vroeg zich dan ook af of die aktie stilzwijgend
door de plaatselijke overheid was goedgekeurd.

In de aprilaflevering van de 'Brieven van Janus Zorgvliet' werd gesteld
dat de propaganda voor voorbehoedmiddelen geen onderdeel kon zijn van
de socialistische propaganda. Men was niet tegen grote gezinnen, maar
de maatschappij moest socialistisch geregeld worden en het kapitalisme
moest van zijn voetstuk. Alles wat leefde had recht op leven en er moest
geen gebrek zijn. Algemene gezinsbeperking zou "aileen het kapitalisme
ten goede komen, omdat het den arb eiders in het gunstigste geval toch
niet meer betaalt, dan zij precies nodig hehben."

Deze opvatting, van 1. Jansen, stemde overigens niet overeen met de
visie op geboortebeperking die eerder in het blad te lezen was.151 In no-
vember 1909 had G. Smit de Eindhovense paters, die geboortebeperking
afkeurden, gehekeld. Hij stelde dat een groter kindertal juist goed was
voor het kapitalisme, immers: hoe meer arbeiders er waren, hoe lager
het loon kon zijn.

De katholieke socialist Jansen keurde het weliswaar niet goed dat er
"voor gezinsbeperking speciale propaganda gemaakt wordt", maar tegen
de bovengemelde wijze van bestrijding van het neo-rnalthusianisme en
ander afwijkend gedrag had hij grote bezwaren. Als alles wat de goed-
keuring van de geestelijkheid niet had en hen ergerde "... op zuIke ruwe,

151) De Eendracht, 6 november 1909, 'Eindhovensche Kroniek'.
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beestachtige wijze bestreden moet worden, dan zouden zij ook goed kun-
nen keuren, dat de woning van een socialist bestormd wordt".

b. De administratie van het blad weer naar Eindhoven

In juli 1910 ontving het partijbestuur bericht van de overdracht van
de administratie en van de kas van De Eendracht door C. van Eck te
Tilburg aan J.M. ten Napel te Eindhoven.P'' Een kwitantie ontbrak echter,
alsook de abonnee-lijst en de afrekening van de abonnementsgelden van
Tilburg. Het werkeIijke tekort van het blad bedroeg op dat moment niet
minder danf1545,60! Tien dagen later stuurde de nieuwe administrateur
opnieuw een bericht naar Amsterdam.P" Hij verzocht om een jaarlijkse
steun van 125 gulden. Door krachtige propaganda, door de verkoop van
veel losse nummers en door een verhoogde partijbijdrage zou het blad
binnen niet al te lange tijd zelfstandig kunnen voortbestaan en kon zelfs
gedacht worden aan het aflossen van de schuld. In november ontving
men de beloofde steun van het partijbestuur.P" Verder werd nog bekeken
of honderd gulden als extra steun zou kunnen worden gegeven.

In de laatste maanden van 1910 was De Eendracht regelmatig onder-
werp van gesprek in het hoofdbestuur van de SDAP155 Dat deed een
beroep op de Tilburgers en Eindhovenaren om de goede verhoudingen te
handhaven. Men constateerde dat de verhoudingen in Eindhoven "niet
zoodanig zijn, als deze behoorden te wezen", en bond de Eindhovense
socialisten op het hart de afdeling niet te beschadigen.

Landelijk SDAP-secretaris J.G. van Kuijkhof, bezocht in november 1910
een vergadering van de federatie van Brabantse SDAP-afdelingen, waarbij
Breda overigens weer ontbrak.l'" Belangrijk onderwerp van gesprek was
een extra subsidie voor het blad. Een daartoe strekkend verzoek diende
schriftelijk te worden ingediend, samen met een financieel overzicht van
het blad. Overigens zou een eventuele extra subsidie niet voor februari

152) IISC, Archief SOAP, De Eendraeht Eindhoven, inv.nr. 1016, brief Vall 1. ten Napel aan het
partijbestuur, 1 juli 1910.
153) IISC, Archief SDAP, De Eendraeht Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van J. ten Napel aan het
partijbestuur, 11 juli 1910.
154) IISC, Arehief SDAP, Secretariaat, Kopieboeken, met kopieen van uitgaande brieven, 1910-
1913, inv.nr. 508, brief van het partijbestuur aan J. ten Napel te Woensel, 22 november 1910, met
bankbiljetten en een postwissel.
155) IISC, Arehief SOAP, Seeretariaat, Kopieboeken, met kopieen van uitgaande brieven, 1910-
1913, inv.nr. 508, brief van het partijbestuur aan de redaktie van De Eendraeht te Tilburg, 23
(24?) november 1910 en aan H.J. van der Criend te Eindhoven, 24 november 1910.
156) IISC, Arehief SDAP, Secretariaat, Kopieboeken, met kopieen van uitgaande brieven, 1910-
1913, inv.nr. 508, brief van het partijbestuur aan 1. ten Nape! te Woensel, 30 november 1910.
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1911 overgemaakt kunnen worden. Tegen die tijd waren er niet minder
dan zeventig abonnementen op De Eendracht bijgekomen.l'"

Terwijl het blad met alle mogelijke middelen trachtte de financiele eind-
jes aan elkaar te knopen en het landelijk SDAP-bestuur blijkbaar ook over
onvoldoende middelen beschikte om echt bij te springen, was de Bredase
SDAP-afdeling, die zich niet meer met het blad bemoeide, druk doende
geld in te zamelen voor de uitgave van een eigen socialistisch blad.

c. Jansen en Rooijmans tegenover 'de Hollanders'

Eind 1910 leken de interne verhoudingen tussen de oude en rueuwe
Eindhovense socialisten een (nieuw) dieptepunt bereikt te hebben. In het
nummer van De Eendracht van 29 oktober had de Eindhovense mede-
werker een denigrerend artikel geschreven over de verkiezingsresultaten
van Jan Jansen, over de houding van Hendrik Rooijmans en over de
relatie met Philips.P'' In het daaropvolgende nummer werd een boos in-
gezonden stuk van Hendrik Rooijmans opgenomen, waarin hij forse kri-
tiek leverde op inhoud, taal en stijl van bedoeld artikel. Hij veronderstelde
dat iedere objectieve lezer "... de krant met verontwaardiging op tafel zal
gesmeten hebben, met den uitroep: 'Is dit nu taal voor ons blad!' en met
een zucht voegen we er bij: 'Waar gaan wij toch heen?,,,159

Het ingezonden stuk leidde tot een vijandige reaktie van de Eindhovense
medewerker van De Eendracht, genoemde Jopie. Achter dat pseudoniem
verschool zich, zoals vermeld, de voorzitter van de Eindhovense SDAP-
afdeling van dat moment, J.M. ten Napel.l'" Deze trachtte Rooijmans in
diskrediet te brengen door diens nevenaktiviteit als huurophaler van de
huizen van Eindhoven Vooruit zeer negatief te beschrijven. Hij maakte
Rooijmans uit voor "kapitalistenknechtje'T''"

Maar ook Jan Jansen liet in dit nummer van zich horen. In een uitvoerig
ingezonden stuk richtte hij zich tot de Eindhovense medewerker, "jong
en vurig uit Holland gelmporteerd". 162Mild spottend vermeldde hij dat

157) De Eendracht, 29 oktober 1910, 'Eindhoven'.
158) De Eendrachi ; 29 oktober 1910, 'Eindhoven'. Het stuk 'De huisjesmelker Philips aan het
woord' zou volgens Heerding het begin vormen van een campagne van de Eindhovense socialisten
tegen Philips, die zou uitmonden in de grote staking en nederlaag van 1911-1912.
159) De Eendracht, 5 november 1910, 'Ingezonden'.
160) De Eendrachi, 19 november 1910. In het stuk 'Eindhoven' zou 'Jopie' reageren. Toen was
zijn stuk onderlekend met 't.N.'.
161) De Eendrucht, 12 november 1910, 'Eindhoven' (door Jopie).De huizen van woningbouwver-
eniging Eindhoven Vooruit waren inmiddels eigendom van de firma Philips.
162) De Eendrachi; 12 november 1910, 'lngezonden' (door J. Jansen).
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deze "ons telkens in gloeiende, hartstochtelijke taal, ziedend en bruischend
van strijdlust" allerlei zaken in De Eendracht beschreef. Hij wees op een
aantal fouten en onbehoorlijkheden in diens stukken. Dat waren zaken,
waarvoor deze onlangs in een afdelingsvergadering al eens gekapitteld
was, maar waar deze zich blijkbaar niets van aan meende te moeten
trekken.

Jansen memoreerde dat de laatste twee jaren veel socialisten uit Holland
in Eindhoven terecht waren gekomen en daar heel aktief werden in de
SDAP-afdeling. Hij had daar veel waardering voor, maar constateerde te-
gelijkertijd dat er bij een aantal van hen sprake was van betwetetij en
van

"... een zucht, om alles wat gedaan is door anderen en oudere paT-
tijgenooten, te kleineeren en als minderwaardig, onsocialistisch werk
te bestempelen. Dat gebeurde hier he1aas en wierp bekende ijverige,
stoere en taaie werkers achteruit. ,,163

Hij was het niet eens met de stelling dat het socialisme in Eindhoven
minder principieel was dan elders. Verwijtend richtte hij zich tot de Eind-
hovense correspondent die verzuimd had zich te verdiepen in de oude
literatuur van de Eindhovense socialisten. Jansen alleen bezat aile num-
mers van De Eendracht, "vanaf 't eerste, 't christelijke orgaan!" Hij ver-
weet zijn 'Hollandse' partijgenoot: "Gij hebt nog immer verzuimd een
polshoogte te nemen van onze theorie." De correspondent zou veel kunnen
leren uit die artikelen, "vooral waar onze vriend E.R de pen in heeft
gehad". Daarmee stelde Jansen het Eindhovense socialisme toch enigszins
tegenover de landelijke SDAP-ideologie en maakte hij duidelijk dat er nog
steeds sprake was van een Eindhovense variant op het landelijk socialisme
van de SDAP

Jansen vermeldde nog zijn opvatting dat het industrieel kapitalisme in
Eindhoven meer een stevige moderne vakorganisatie vreesde dan eel) af-
deling van de SDAP,want die deed geen direkte aanval op de werkgevers.
Daarmee zat hij op een Iijn met een figuur als de Tilburgse socialist A.
Michielsen, net als Jansen Brabander, vakbondsman, wars van SDAP-
theorieen, partijdiscipline en Hollandse aanmatiging.l'" Hij besloot zijn
grote stuk met de oproep:

"Laat ons verder met met den centimeter uit meten, wie 't beste
ijverde, wie 't meeste deed voor onze mooie beginselen, laat ons de

163) Idem.

1M) Over Michie!sen, zie Wagemakers, a.ui., passim. In april 1910 verliet deze vakbondsman de
SDAP.
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handen in een slaan en werken zonder ons te laten afleiden door
kleinigheden in of buiten de organisatie. ,,165

Daarbij raadde hij aan geen schreeuwende taal te gebruiken: "waardige,
kalme, hooge taal maakt indruk".

d. Verwijten aan Jansen en herstel van de eenheid

In het nummer van 19 november ging de polerniek tussen de oude en
nieuwe socialisten in Eindhoven door.l'" Bijna een hele pagina gebruikte
Ten Napel voor zijn verdere aanval op Jansen, die "eindelijk C.·) weer
eens eenig teeken van leven" zou hebben gegeven. Een twaalftal uitvoerig
beargumenteerde verwijten werden nu in de richting van Jansen geslin-
gerd. Over De Eendracht schreef hij dat die toestand moest veranderen
en ook veranderd is door de jongeren, "de soms wat onbekookten". Toen
door het vertrek van G. Smit een nieuwe voorzitter gekozen moest wor-
den, stelde Jansen zich beschikbaar, werd gekozen maar "durfde het na
zijn benoeming niet te aanvaarden vanwege zijn baantje, en wederom
was het een der jongeren, der Hollanders, die de zware taak op zich
narn". Oat was "verraad": "want gij zelve mocht immers nocb Voorzitter
noch Redacteur zijn van uw patroon, waaraan ge gevolg gaaft".

In een ingezonden stuk kregen Jansen en de andere oudere socialisten
er nog meer van langs.167 1. Loenen, die sinds juni secretaris van de
SDAP-afdeling was, yond dat Jansen en zijn medestanders de laatste tijd
vrijwel niets gedaan had den voor de afdeling: "Gij oudere partijgenooten,
hebt uw plicht verzaakt op schromelijke wijze. Vandaar dat wij gekoomen
zijn waar wij nu zijn." Hij verweet hun, zich aan hun verantwoordelijk-
heid te hebben onttrokken en daarmee het partijbelang te hebben ge-
schaad. Zij hadden "die jonge, vurige, dartelende veulens" in het goede
spoor kunnen houden. Ten slotte deed Loenen een beroep op de oudere
Eindhovense socialisten om weer aktief te worden in de strijd voor het
socialisme:

"La at schijnen die felle zon; tactisch, beleidvol komen wij ouderen
en jongeren, Brabanders en Hollanders, weer op ons oude goede
proletarische spoor. ,,168

In het hieropvolgende nummer reageerde de Eindhovense correspondent
van De Eendracht niet zelf. Een zekere 'Leo' maakte nu gewag van de

1(5) De Eendracht, 12 november 1910, "lngczonden (door 1. Jansen).
11:>6) De Eendradu, 19 november 1910, 'Eindhoven'.
167) De Eendrachi, 19 november 1910, 'Ingezonden. Nog een bescheiden raad' (door J.Loenen).
168) Idem.
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gevaren van scheuring en de nadelen van verdeeldheid. Feitelijk deed ook
hij hiermee een oproep aan de ouderen om weer mee te doen en de
gelederen te sluiten.l'"

Met een ingezonden stuk wilde Jansen reageren op de "zeer persoonlijke
aanvallen en insinuaties" van zijn partijgenoot Ten Napel.170Op het ogen-
blik dat hij zijn schriftelijke reaktie klaar had, kreeg hij echter het besluit
van de Eindhovense afdelingsvergadering te horen dat de openbare po-
lemiek in De Eendracht onmiddellijk gestaakt moest worden. Besloten was
dat er over de hele kwestie een speciale afdelingsvergadering belegd zou
worden.

Resteert nog een enkele vraag: Was het waar wat Jopie (ten Napel) aan
Jansen verweet, dat hij van Philips geen voorzitter mocht worden van de
SDAP-afdeling, noch redakteur van De Eendracht? We zullen het nooit
weten. Juist toen Jansen zijn uitvoerige reaktie op de dupliek van Ten
Napel klaar had, kreeg hij post van het afdelingsbestuur. Het bericht hield
in dat de polemiek in het blad onmiddellijk moest stoppen.

Jansen had er blijkbaar niet veel vertrouwen in dat de zaak afdoende
besproken zou kunnen worden en hij behield zich het recht voor om indien
nodig te reageren. Vooralsnog schaarde hij zich achter het besluit van de
partij -afdeling.

In De Eendracht verscheen een week later het bericht dat de polemiek
in het blad beeindigd werd.l " Ook kwam er een einde aan het Eindho-
vense correspondentschap van 1. ten Napel voor De Eendracht. iet dui-
delijk is, of hij vrijwillig is teruggetreden. In ieder geval werd zijn taak
overgenomen door een zekere Leo, die opnieuw een oproep deed aan
oude en nieuwe socialisten om de rijen te sluiten:

"Laat de oude genossen (...) weer met frissche kracht zich geven
aan de beweging en laten de uit Holland gemporteerde p.g. eens
bedenken dat wij allen gebreken hebben."172

Korte tijd daarop zou de rubriek 'Brieven van Janus Zorgvliet' plotseling
weer verschijnen in De Eendracht.173 Blijkbaar wilde men niet dat Jansen
zich via dat blad direkt tot de lezers richtte, maar zijn gezag was nog
wei zo groot dat een indirecte verdediging, via zijn onvolprezen rubriek
'Brieven van Janus Zorgvliet' wei toegestaan moest worden. In de afle-

169) De Eendracht, 26 november 1910, 'Eindhoven'.
170) De Eendracht, 26 november 1910, 'Ingezonden'.
171) De Eendracht, 3 december 1910, 'Eindhoven' (door Leo).
172) Idem.
173) De 'Brieven van Janus Zorgvliet' verschenen weer inDe Eendracht van 3, 10 en 24 december
1910, 14 en 28 januari 1911, 4 maart, 1 en 22 april 1911.
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vering van 10 december werd duidelijk dat er twee drukbezochte verga-
deringen van de SDAP-afdeling geweest waren, waarin Jansen gesteld had
"dat hem nirnmer en door niemand verboden werd zijne pen neer te
leggen" en dat hem nooit kwalijk genomen was dat hij een bestuursfunctie
in de SDAP had. Blijkbaar had Philips hem verzocht geen redakteur te
zijn van De Eendracht. Tegen medewerking was blijkbaar helemaal geen
bezwaar. Ten Napel was als medewerker aan De Eendracht vertrokken
en Jansen werkte ten slotte weer mee aan het blad.

§ 11. De laatste nummers van 'De Eendracht'

a. Bredase plannen en de financiele situatie

In december 1910 schreef de secretaris van de Bredase SDAP-afdeling
aan het hoofdbestuur in Amsterdam dat er al een redaktiecommissie was
gevormd voor een op te richten eigen SDAP-orgaan.174 Men hoopte spoe-
dig de toestemming daarvoor binnen te krijgen. De SDAP-afdeling ging
onverdroten voort op de weg naar een eigen socialistische krant. Op 30
december deelde men aan het landelijk partijbestuur mee dat er een de-
finitieve redaktie was gevormd. Men beschikte al over een garantiefonds
van niet minder dan 500 gulden! Bovendien had den zich al honderd
personen opgegeven als abonnee voor het nieuwe blad.

Ondertussen stuurde de penningmeester van de federatie van Brabantse
SDAP-afdelingen in februari 1911 een berichtje over de situatie rond De
Eendracht naar Amsterdam.l" In Eindhoven en Bergen op Zoom consta-
teerde hij vooruitgang. De situatie van het blad in Den Bosch was "sta-
tionnair" terwijl er in Tilburg sprake was van achteruitgang. De admini-
stratie zelf was in orde en "het eerste kwartaal drukkersgeld is prompt
betaald".

Diezelfde maand ontving men in Amsterdam een financieel overzicht
van De Eendracht, opgemaakt door de administrateur Ten Napel.!" Het
tekort bedroeg op dat moment f 1459,87. Uit de bijgevoegde begroting
voor het jaar 1911 bLeekdat de uitgaven van 950 gulden gedekt moesten
worden door onder andere 100 gulden uit een garantiefonds (van de fe-

174) nsc,ArchiefSOAP,De Strijd Breda, inv.nr. 2762, brieven van de secretaris van de afdeling
Breda aan het partijbestuur, 22 en 30 december 1910.
175) liSe, ArchiefSOAP,De Eendracht Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van C.1-1. Bendien te Bergen
op Zoom aan het partijbestuur, 13 februari 1911.
176) nsc, Archief SOAP, De Eendracht Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van 1. ten Napel aan het
partijbestuur, 19 februari 1911.
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deratie van Brabantse SDAP-afdelingen) en 200 gulden steun van het
partijbestuur. Dat deed zelf ook zijn best om het blad overeind te houden
en beloofde nog wat extra financiele steun voor De Eendracht.Y'"

Enige tijd later, op 12 maart, vond er opnieuw een vergadering plaats
van de federatie van Brabantse SDAP-afdelingen.178 De redakteur van De
Eendracht was naar elders vertrokken; men wilde het partijbestuur ver-
zoeken om geregelde toezending van "een politiek artikel", totdat in de
redakteursvaeature zou zijn voorzien. Inmiddels was iemand gevonden,
maar deze zou pas over zes weken kunnen beginnen. Ondertussen zou
C. Bendien uit Bergen op Zoom de redaktie voeren. Deze was kennelijk
bang als socialist bekend te worden, aangezien stukken voor hem aIleen
zijn adres op de enveloppe moehten bevatten. Aan het partijbestuur werd
medewerking gevraagd "daar het eenigste, wat Brabant nog bij elkaar
houdt, is het weekblad de Eendraeht".

De financiele nood van het blad werd steeds hoger. Diezelfde maand
stuurde Ten Napel een dringend verzoek om de toegezegde 100 gulden
zo snel mogelijk over te maken, "daar het dient tot afbetaling van den
drukker, die alleen voort gaat met drukken, indien wij bij betaald blij-
ven".179Deze noodkreet werd in Amsterdam gehoord. Nog diezelfde week
werd het gevraagde bedrag overgemaakt.

b. De Eendracht weer volledig in Eindhoven

Op 17 maart 1911 vergaderde de Tilburgse SDAP-afdeling onder andere
over De Eendracht. Daar werd een amen dement van de Bergen op Zoom-
se soeialisten aangenomen, luidende:

"Het partijbestuur spreekt zich uit over het voortbestaan van 'De
Eendraeht', dit met het oog op de financiele toestand en de meening
der afdeeling Tilburg dat het met het oog daarop wensehelijk is om
of de 'Volkstribuun' of de 'Baanbreker' of 'De Arbeid' voor twee pro-
vincien geeombineerd uit te geven. ,,180

In feite pleitte men dus voor opheffing van De Eendracht. Het socialisti-
sehe blad van een der aangrenzende provincies zou Noord-Brabant voor-
taan ook moeten bestrijken.

177) USC, Archief SDAP, Secretariaat, Kopieboeken, met kopieen van uitgaande brieven, 1910-
1913, inv.nr. 508, brief van het parujbestuur aan J. ten Napel te Woensel,8 maart 1911 .
178) nsc, Archief SDAP, De Eendracht Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van 1. Hoorenman te
Woensel aan het partijbestnur, 15 maart 1911.
179) nsc, ArchiefSDAP,De Eendracht Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van J. ten Napel te Cestel
bij Eindhoven aan het partijbestuur, 23 maart 1911.
180) De Eendracht, 25 maart 1911, 'Tilburg'.
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Inmiddels was niet aileen de administratie maar ook de redaktie van
De Eendracht opnieuw in Eindhoven gevestigd.l'" Tegelijk werd in de
Eindhovense kerken weer gepreekt tegen het blad. Mogelijk werd dat
veroorzaakt door deze verhuizing en de naderende paastijd, waarin de
katholieke socialisten opnieuw voor de vraag zouden komen te staan of
ze hun paasplichten konden vervullen.182

Op 15 april deed de redaktie een dringende oproep aan de lezers om
berichten te sturen naar het blad183 Er gebeurde immers zoveel in Eind-
hoven, Breda, Tilburg en Den Bosch, dat de moeite waard was gepubli-
ceerd te worden. De arbeiders van Brabant moesten worden wakker ge-
roepen uit hun duffe slaap, "zoodat zij onze strijdkameraden worden voor
het Socialisme".

Het Iijkt erop dat er een nieuwe redakteur was aangetreden. Wie dat
was, is niet duidelijk. WeI werkte Jan Jansen inmiddels weer mee aan het
blad. Onder het pseudoniem Argus deed hij een oproep aan de lezers tot
deelname aan de vakheweging.l''" Tegelijk dienden de arb eiders "immer
nobel en groot in 't gebruik uwer wapenen" te bIijven. In dit artikel
appelleerde Jansen duidelijk aan het christen-zijn van vele van zijn lezers.
Dat deed hij ook in zijn 'Brief van Janus Zorgvliet,.185 Janus' nicht richtte
het woord tot degenen die De Eendracht lazen, en daardoor niet hun
Pasen zouden kunnen houden: "Goeie menschen, troost je, en laat de
schuld aan hen die de schuldigen zijn" En hij oefende opnieuw kritiek
uit op het feit dat aan katholieken die het blad lazen, biecht en communie
werden onthouden. Zij hoefden zich echter niet bezwaard te voelen. Hij
richtte zich rechtstreeks tot de geestelijkheid:

"Gij zijt de schuldigen! gij! die mij onthield het 'eenige geneesmid-
del', de heiligmakende genade der Cornmunie. Want zelven hebt gij
gezegd en geschreven en gepredigt dat daar zedeIijk verval is waar
te nemen waar niet of weinig gecommuniceerd werd en gij hebt het
mij verboden ... "186

Gedurende korte tijd was De Eendracht opnieuw een blad waar de ver-
houding tussen godsdienst en social isme duidelijk aan bod kwam. Ook
bevatte het blad weer goede artikelen over Eindhoven, Tilburg, Den
Bosch en Bergen op Zoom. Breda ontbrak nog steeds.

181) De Eendracht, 18 maart 1911: Redaktie-adres: Volksgebouw Woensel; adres van de admi-
nistratie: J. ten Napel in Cestel.
182) De Eendracht, 1 april 1911 , 'Eindhoven'.
183) De Eendracht, 15 april 1911, 'Een woord van de Redactie der Eendracht'.
184) De Eendracht; 15 april 1911 , 'Het is volbracht! Alleluja!'.
185) De Eendracht; 22 april 1911 , 'Brieven van Janus Zorgvliet'.
186) Idem.
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c. Het doek valt

Op 7 mei werd op een vergadering van de federatie van Brabantse
SDAP-afdelingen meegedeeld dat de Bredase socialisten weer mee wilden
doen.187Dat zou blijken op de juni-vergadering, waarbij dan ook iemand
van het partijbestuur aanwezig zou zijn. Onderwerp van gesprek was
dan: de "mogelijke wijziging in de exploitatie der 'Eendracht'". Inderdaad
bracht het blad op 27 mei het bericht dat Breda weer toetrad tot de
Brabantse SDAP-federatie: 'Coed nieuws voor de SDAP in Brabant en De
Eendracht', was de kop boven het desbetreffende artikel. Of een en ander
inderdaad ook goed nieuws voor De Eendracht zou betekenen, stond nog
te bezien.

Op 10 juni 1911 kwamen vertegenwoordigers van de SDAP-afdelingen
Bergen op Zoom, Den Bosch, Breda, Eindhoven en Tilburg bijeen in
laatstgenoemde plaats, om te praten over redaktie en administratie van
De Eendracht.188 Ook landelijk partijvoorzitter W Vliegen zou bij deze
belangrijke bijeenkomst aanwezig zijn, zo was rneegedeeld.l'" Uiteindelijk
kwam aileen de landelijk secretaris J. van Kuijkhof naar Brabant.

Over het verloop van die bijeenkomst is niet veel bekend. De financiele
toestand van De Eendracht was weliswaar verbeterd, maar de schulden
waren wei - zij het slechts met 25 gulden - vergroot. Van Kuijkhof stelde
een verhoging van de subsidie aan het blad in het vooruitzicht, maar de
bedoeling bleef dat men op termijn aIle schulden zou afbetalen.l'" Aan
het einde van de vergadering was in ieder geval afgesproken dat Breda
zo snel mogelijk de redaktie op zich zou nemen. De Eendracht zou naar
die stad verhuizen om daar voortgezet te worden onder de naam De
Strijd. De hoop werd uitgesproken dat het blad "flinke strijders moge
kweeken voor de Brabantsche sociaal-democratische arbeidersbewe-
ging".191

Over de plaats van de administratie vieI nog geen besluit. Men vond
dat de huidige Eindhovense administrateur zeer goed werk deed. Tegelijk
werd echter vastgesteld dat de afdeling Breda zowel de redaktie als de

187) De Eendracht, 13 mei 1911, 'Tilburg'.
188) De Eendracht, 17 juni 1911, 'Federatievergadering'.
189) nsc, Archief SDAP, Secretariaat, Kopieboeken, met kopieen van uitgaande brieven, 1910-
1913, inv.nr. 508, brief van het partijbestuur aan 1. Hoorenman te Eindhoven, 29 mei 1911 .
190) De Eendracht, 17 juni 1911, 'Federatievergadering'.
191) Idem.
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administratie in een plaats wilde. En Breda beschikte nu eenmaal over
een groot fonds voor het nieuwe blad ...

Het allerlaatste nummer van De Eendracht verscheen op 24 juni 1911.
Een week later kwam het eerste nummer van het nieuwe blad van de
Noordbrabantse SDAP-afdelingen van de pers: De Strijd. De naamsver-
andering markeerde een nieuwe opstelling van het socialisme waarmee
men ook in Eindhoven spoedig te maken zou krijgen.
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HOOFDSTUK IX

DE SOAP EN DE STAKINGE BU PHILIPS;
ECHEC VAN HET KONFLIKTMODEL, 1911-1912

§ 1. Philips en de socialisten

Gerard en Anton Philips waren in de beginjaren van hun onderneming
bondgenoot en steunpilaar van vooruitstrevend Eindhoven: van Eindho-
ven Vooruit en van de mannen van De Eendracht. Cerard Philips was
penningmeester van Eindhoven Vooruit. Daar was hij aktief samen met
onder andere Louis en Eduard Hedele. Anton Philips zat samen met Hen-
drik Rooijmans in een ziekenfondscommissie van Eindhoven Vooruit. De
echtgenote van Gerard Philips, Johanna van del' WLlligen,abonnee van
De Sociaaldemokraat, zat in het bestuur van de woningbouwvereniging
van diezelfde vereniging. De gebroeders Philips verleenden financiele
steun bij de oprichting en uitbreidingen van de arbeiderscoperatie Helpt
Elkander. In 1907 was er sprake van het gezamenlijk nachtelijk aanplak-
ken van verkiezingsaffiches ten behoeve van het HBS-comite door Anton
Philips samen met zijn hoofdportier, de SDAP'er Jan Jansen, en diens
plakploeg. Van Gerard Philips werd gezegd dat hij zo niet 'rood' dan toch
'rose' was.' Waarschijnlijk was hij ook degene die verschillende keren de
tekorten op de exploitatie van De Eendracht aanzuiverde.

Eind 1911 zou het tot een grote botsing komen tussen de firma Philips
en de plaatselijke afdeling van de socialistische Algemene Nederlandsche
Metaalbewerkers Bond. Daarrnee eindigde ook de uitstekende verstand-
houding die er steeds geheerst had tussen de gebroeders Philips en de
Eindhovense socialisten. Hoe kwam het zover?

Het in 1891 opgerichte bedrijf Philips & Co. bereikte in 1902 qua
personeelsomvang een voorlopig hoogtepunt met zeshonderd arbeiders.
Een jaar later daalde dat aantaJ, maar steeg de omzet. In 1905 bedroeg
het aantal arbeiders nog maar driehonderd, de helft van 1902. Dankzij
een verdere mechanisatie was de jaarproduktie lampen echter gelijk ge-
hleven: 3,7 miljoen.f In deze jaren bestond er een familia ire band tussen
de gebroeders Philips en hun werknemers:

1) Heerding, a.w., dl. Il, 304.
2) Heerding, a.w., dl. Il, 261 .

390



"Bij het uitgaan der fabriek op St. Nicolaas, deelden de dames Phi-
lips aan ieder een speculaaspop uit. Dit heeft opgehouden toen er
3000 arbeiders warenl Ook kersen uit de Betuwe, ieder kreeg een
pond. ( ... ) Op Nieuwjaarsdag gaf ieder Gerard de hand."3

In 1907 was besloten tot oprichting van de metaaldraadlampenfabrieken.
Dit besluit is volgens Heerding van overheersende invloed geweest op de
ontwikkeling van Philips en haar omgeving." Werden aanvankelijk kool-
draad-gloeilampen geproduceerd, vanaf genoemd jaar zouden lampen van
getrokken metaaldraad gemaakt worden. Enorme fabrieksuitbreidingen
volgden in de periode tot 1911 en het aantal personeelsleden nam ge-
weldig toe. In 1908 waren er al duizend werkers, en in 1911 was dat
aantal al gegroeid tot 2672.5 De bedrijfsresultaten stegen tussen 1907 en
1911 van ruim een half miljoen naar bijna 13,5 miljoen gulden!

De firma Philips & Co. was definitief de grootste werkgever van Zuid-
oost-Brahant geworden. De hieruit voortvloeiende investeringen, de mo-
dernisering van het produktie-apparaat en de daarop volgende geweldige
omzet- en winststijgingen zouden de verhouding tussen de gebroeders
Philips en hun werknemers beinvloeden. Geleidelijk verrninderde hun wel-
willend-patriarchale houding ten opzichte van de arbeiders en hun zaak.
Er zou uiteindelijk een zeer zakelijke verstandhouding groeien en niet
aileen met socialistisch georganiseerde arbeiders in Eindhoven. Bij die
laatste groep was een steeds groter aantal geschoolde arbeiders uit Hol-
land en de rest van het land gekomen. Uit de stad en wijde omgeving
kwamen vooral ook meisjes af op de goed betalende lampenfahriek. Zo-
veel zeIfs dat de andere Iabrikanten in Eindhoven en omgeving klaagden
over de oneerlijke concurrentie die Philips op de arbeidsmarkt zou be-
drijven." In 1908 signaleerde de Arbeidsinspectie overigens dat de gees-
telijkheid steeds meer bezwaren ging maken tegen fabrieksarbeid van
vrouwen en meisjes.!

Het beleid van de firma was heel sociaal, In 1908 was er een redelijk
fabrieksreglement van kracht geworden, zonder "den stempel der gewe-
tenlooze profijtjagers, zooals dat bijvoorbeeld het geval is met de contrac-
ten in de metaalindustrie", schreef De Fabrieksarbeider. Orgaan van de

3) PCA, Personeelsdossiers, dossier P. Staal, 'Cegevens van de heer P.N.L. Staal over het sociaal
beleid'.
-I) Heerding, a.io.; dl. n, 421.
5) Heerding, a.w., dl. 11,265,345 en 370.
6) Oat werd althans opgetekend uit de mond van twee kapucijner parers in de tram van Eindhoven
naar Helmond onderweg. De Eendraclu; 24 december 1908, 'Van verre en nabij'.
7) Verslag van den lnspecteur van den Arbeid, Eerste In pectie, 1907-1908, 26-27, geciteerd bij
Heerding, a.w., dI. n, 266.
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Nederlandsche Vereeniging van Fabrieksarbeiders. 8 Deze bij het NW aan-
gesloten bond was er tevreden over.

De arbeiders waren allen verplicht lid van het ziekenfonds van de firma,
dat financiele ondersteuning gaf aan werknemers die door ziekte of on-
geval niet in staat waren te werken. Dat gebeurde bovenop de uitkering
in het kader van de Ongevallenwet. Door deze in 1901 in werking ge-
treden wet werd aan een zieke arbeider 70 procent van het loon uitbe-
taald. De firma betaalde bij en zo kwam een werknemer bij Philips al
gauw op 90 procent van zijn gewone 100n.9 Bovendien werden de ziek-
tekosten van Philipswerknemers en hun gezinsleden ook volledig vergoed!
Wellicht kon hier dan ook gesproken worden van "een modelfabriek".

Mede door de enorme expansie van het bedrijf en de vraag naar ge-
schoolde krachten kwam er behoefte aan een Eindhovense afdeling van
de A1gemeene Nederlandsche Metaalbewerkersbond. Die werd op dinsdag
1 september 1908 opgericht, na een redevoering van WE Dekkers, de
landelijke voorzitter van de ANMB. Men ging van start met twaalf leden.
Verder werd de eerste tijd niet veel over die vakvereniging vernornen.l''

Op maandag 17 mei 1909 trad de socialistische voorman Frank van
der Goes voor de Eindhovense SDAP-afdeling op met een rede over mo-
delfabrieken.!' Hij noemde hierbij Philips niet, maar had het over de
firma's Van Marken, Stork en Van Houten, die ook ziekenfondsen, verze-
keringen, winstdeling en fabriekswoningen kenden. Van der Goes vond
dat alles een goede zaak zolang de arb eider er maar beter van werd.
Toch bleef hij er toch wantrouwend over: het was en bleef een zaak van
het kapitalistische systeem!

Over de Eindhovense SDAP werd verder in die periode weinig goeds
vernomen. Zoals gemeld liepen de interne tegenstellingen tussen autoch-
tone en allochtone socialisten hoog op. Jansen en Rooijmans kwamen aan
de zijlijn te staan en bestuursleden wisselden elkaar regelmatig af. De
eerdergenoemde G.J.A. Smit was voorzitter van de Eindhovense SDAP-
afdeling tot zijn vertrek uit Eindhoven in januari 1910.12 Daarna vervulde

8) De Fabrieksarbeider, 15 augustus 1908, geciteerd bij Heerding, a.w., dl. n, 271.
9) PCA,personeelsdossiers, dossier P. Staal, 'Gegevens van de heer P. .L. Staal over het sociaal
beleid'.
10) De Eendracht; 5 september 1908, 'Md. Eindhoven SDAP'.
11) De Eendracht, 22 mei 1909, 'Modelfabrieken'.
12) G.JA Smit was Hendrik Rooijmans in september 1909 opgevolgd als voorzitter. De Eendracht,
28 eptember 1909. Smit was blijkbaar ook voorzitter van de Federatie Brabant van de SDAP
blijkens een bericht in De Eendracht van 21 januari 1910. Door zijn vertrek moest op 30 januari
1910 een nieuwe voorzitter gekozen worden. Dat werd A. Wiecherink, tot diens vertrek door de
Philipsstaking, eind december 1911, blijkens De Strijd van 17 februari 1912.
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1. van der Linden, de voorzitter van de plaatselijke afdeling van de si-
garenmakersbond NISTB, de functie van secretaris van de SDAP-afdeling.
In korte tijd traden nog diverse andere personen als secretaris Op.13

Was er binnen de Eindhovense SDAP-afdeling blijkbaar vee! onenigheid,
over het nieuwe blad van de katholieke arbeiders bij Philips bestond wel
eenstemmigheid.

§ 2. 'De Eendracht' en 'De Lamp'

a. Een katholiek blad voor Philipswerknemers

Op 15 juli 1909 was er in Eindhoven een nieuw blad verschenen: De
Lamp. Orgaan o/h.R. Katholiek VereenigdePersoneel der Electr. Oloeilam-
penfabriekeri in Nederlond+"

In de 'Eindhovensche Kroniek' van De Eendracht van 7 augustus werd
hierop gereageerd.l'' Het eerste deel van het artikel was overgenomen uit
De Fabrieksarbeider, Hierin werd geschetst dat de arbeiders van de gloei-
lampenfabrieken in Eindhoven (en Venlo) een eigen blad De Lamp had-
den opgericht. Aanvankelijk was de werkgever tegen zo'n initiatief geweest
maar tenslotte was het blad er toch gekomen. Het stond vol van harmo-
nie, liefde en rechtvaardigheid, technische verhalen over de gloeilamp en
"ouwe wijven-kletskoek". Volgens de auteur was het geen vakbondsblad,
maar een kerkelijk blad.

Ook de redakteur van De Eendracht constateerde dat er "een luchtje"
zat aan de agitatie in De Lamp. Hij stelde dat de katholieken nog niet
eerder zo opkwamen voor het recht van vereniging en voor het recht zijn
vrije tijd zelf te bepalen: "'De Lamp' schreeuwt om vakorganisatie, die
'vooral op de bedoelde fabriek zoo nodig is'." De Eendracht erkende na-
tuurlijk de noodzaak van vakorganisatie, maar vroeg zich af waarom die
vooral bij Philips nodig zou zijn. Lonen, arbeidsomstandigheden en sociaJe
toestanden waren hier immers "van dien aard dat zij waarachtig wei
naast die der andere fabrieken kunnen gesteld worden". Er bestond veel

13) De Eendracht van 28januari 1910 noemde J. v.d. Linden aJs voorzitter van de socialistische
sigarenmakers.ln het numrner van 15 april werd deze ook nog aJssecretari van de SOAP-afdeling
vermeld. Vanaf die datum was KL. Srnit secretaris. Op 27 juni volgde J. Loenen hem op blijkens
De Eendracht van 30 juli 1910. Vanaf 12 november 1910 was 1. Hoorenman secretaris en per 15
oktober 1911 was dat H.J. van de Criend. asc, Archief SOAP,De Eendracht Eindhoven, inv.nr.
1016, brief van 1. Hoorenman aan het partijbestuur, 15 oktober 1911.
H) Een aantal exemplaren van De Lamp wordt bewaard in het SARE, CAE. Overigens besteedt
Heerding vrijwel geen aandacht aan het ontstaan van De Lamp en de reakties daarop.
15) De Eendracht, 7 augustus 1909, 'Vit Eindhoven. Een nieuwe krant'.

393



meer noodzaak voor vakorganisatie bij de katholieke fabrikanten! De met
nader bekende Eendracht-redakteur stelde:

"Eerst willen we afwachten of de R.K Volksbond van Eindhoven,
die den muil zoo vervaarlijk heeft opengesperd en z'n tanden angst-
aanjagend van elkaar spalkt, ook bijten durft. ,,16

De Eendracht verdedigde het bedrijf tegen zowel de kritiek van De Lamp
als die van de socialistische Fabrieksarbeideri Op dat ogenblik zat Jansen
zelf - voor het laatst aktief als redakteur van De Eendracht - als socialist
en als employee van Philips, in een moeilijke positie. Zijn blad ging een
week later verder met de bespreking van De Lamp, maar nu was C. Smit
aan het woord.!" In zijn eerste bijdrage aan De Eendracht stelde deze dat
vakorganisatie nodig was, maar dan vooral bij katholieke sigarenfabri-
kanten, textielfabrikanten, sigarenkistjes-fabrikanten en timmerfabrieken.
Volgens hem kwam de vakvereniging daar juist met van de grond, omdat
de geestelijken goede maatjes waren met die katholieke fabrikanten.

De nieuwe Eendracht-medewerker dacht dat de katholieke aktiviteiten
bij de firma Philips ontstaan waren, omdat de fabrikanten van de gloei-
lampenfabriek bij het aannemen van nieuw personeel met keken naar
de godsdienstige of politieke overtuiging van de mensen. De gebroeders
Philips, zo werd gesteld, waren sterke ijveraars voor het liberalisme en
het (openbaar) onderwijs. Daarom waren de katholieke leiders zo tegen
hen: "Op aile mogelijke wijzen is geprobeerd de firma tegen de rooien
op te zetten." Dat was echter zonder noemenswaardig resultaat gepro-
beerd.

Volgens de redakteur van De Eendracht had de katholieke geestelijkheid
een vakorganisatie van vooral vrouwen en meisjes in het leven geroepen.
En de krant die in elkaar gezet was, had als plaats van de redaktie het
adres dat van Janus Vervoort van de zeer katholieke Eindhovensche Cou-
rant.

De firma Philips had inmiddels enkele bestuurders van de katholieke
bond ontslag gegeven. De Eendracht had dat "ten sterkste" afgekeurd,
en De Lamp ging nu enorm tekeer tegen Philips. De bedoeling was blijk-
baar om de sociaal-democraten mee te trekken in een aktie tegen het
bedrijf " ... en men hoopt daardoor van de firma represaille-maatregelen
te krijgen tegen de rooien. Die vuile taktiek ligt boven op bet gedoe van
den katholieken kant. ,,18

16) Idem.
17) De Eendracht; 1-t augustus 1909, 'Eindhoven che Kroniek'. G.JA Smit verzorgt die rubriek
in het blad met ingang van genoemde datum. IISG,ArchierSDAP, De Eendracht Eindhoven, inv.nr.
1016, brief van C. van Eck aan het partijbestuur, maart 1910.
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De schrijver in De Eendracht voorspelde dat het niet tot een aktie zou
komen van de katholieke organisatie tegen Philips. Daarin zou hij ongelijk
krijgen. De verhouding van die firma met de socialisten was redelijk. De
relatie tegenover de katholieken was duidelijk anders, harder geworden.
Het wantrouwen was funk gegroeid.

b. Een konflikt dreigt

De relatie tussen de katholiek georganiseerde arbeiders en arheidsters
aan de ene kant en de firma Philips aan de andere kant werd gespannen.
Bij het bedrijf werkten inmiddels erg veel katholieke mannen, vrouwen,
jongens en meisjes. Hun werd niets in de weg gelegd, integendeel! Zo
werd elk jaar op Goede Vrijdag door de hele fabriek '5 middags om drie
uur de rozenkrans gebeden. Dat gebeurde ook wanneer iemand van een
afdeLing was overleden.""

Op zon- en feestdagen lag het werk stil. Nu was er in het bisdom
's-Hertogenbosch nog een aantal kerkelijke feestdagen, waarop katholie-
ken ook niet dienden te werken. De firma Philips, waarvan de beide
eigenaren niet-katholiek waren, zou daar te weinig begrip voor hebben.
Kapelaan F Werners, geestelijk adviseur van de katholieke "Gloeilichtgil-
den", had daarover in januari 1910 gesprekken gevoerd met de heren
Philips. Blijkbaar was het probleern niet op een - voor de geestelijke -
bevredigende wijze opgelost. 20 Tegelijk was er in het Eindhovense nog
steeds sprake van veel aversie van conservatieven en katholieke geestelij-
ken tegen het bedrijf, dat men onder andere ook als de drijvende kracht
achter het comite voor de oprichting van een openhare HBS in Eindhoven
zag.21 Er werd aangestuurd op een konflikt.

Op 8 januari 1910 hield het katholieke raadslid mr. Jan van Best in de
gemeenteraad een interpellatie over het zijns inziens afkeurenswaardige
feit dat op 6 januari, Driekoningendag, bij de firma gewerkt was.22 En
precies een week later stuurde deken A. Damen aan aIle pastoors van het
dekenaat Eindhoven een brief die op 16 en 30 januari van de preekstoel
moest worden voorgelezen. Kern van de boodschap was dat geen gelovige

18) Idem.

19) PCA, Personeelsdossiers, Dossier P. Staal. 'Ccgcven van de heer P.N.L. St.aal over het sociaal
beleid'.
20) De visie van de gecstelijke adviseur blijkt ook uit zijn rnernoires: Wcrners, Twintig jaar
kapelaan. Schetsen ui! dorp en stad, 1904-1924,49-59.
21) Zie hoofdstuk VI], par. 5.

22) SARE, CAE, Notulcn van de gemecnteraadsvergaderingen, otulen van de vergadering van
22 januari 1910.

395



werk mocht aanvaarden "bij menschen door wie bij het opleggen van
arbeid feitelijk met den dienst aan God verschuldigd, geene rekening
wordt gehouden". Bovendien, zo werd gesteld, moesten de arbeiders zich
katholiek verenigen.23

Zoals vermeld, de gesprekken tussen kapelaan F. Werners, de R.K
Volksbond en Anton en Gerard Philips, leidden niet tot resultaat. En voor-
zover dat nog nodig was, wakkerden diverse artikelen in De Lamp en de
zeer katholieke Eindhovensche Courant het vuurtje tegen het bedrijf ver-
der aan. Deze laatste krant was flink van leer getrokken tegen de firma
Philips:

"Wat in onze stad als een kanker knaagt aan het religieuse en hui-
selijk leven van vele arbeiders, is het verrichten van slafelijken arbeid
op Zon- en Feestdagen op de gloeilampenfabriek des heeren Phi-
li ,,24IpS.

Volgens De Eendracht preekte Vervoort. hiermee de klassenstrijd en ruide
hij de zaak op. Het blad wees erop dat Driekoningen niet in aIle bisdom-
men een feestdag was. Men twijfelde aan de oprechtheid van de katholieke
aktievoerders en stelde dat dezen tot nu toe niets gedaan hadden in het
belang van de arbeiders: "Maar niet zoodra wordt er door een fabrikant
iets gedaan tegen een particuliere liefhehberij van een paar bisschoppen,
of de heele arbeidende klasse wordt gemobiliseerd, om daar tegen van
leer te trekken. ,,25

Inmiddels was op 22 januari 1910 in de R.K Volksbond een Eindho-
vense Mdeling van St. Eloy, de katholieke metaalbewerkersorganisatie,
opgericht.i" De ANMB, waarvan de Eindhovense afdeling circa honderd
leden telde, was bezig met onderhandelingen met de firma Philips. Nu
trachtte de katholieke geestelijkheid de socialistische arbeiders in de wie-
len te rijden, volgens De Eendracht. Men probeerde "de strijd voor hen
te bemoeilijken. Daarom wordt nu een R.K organisatie opgericht. Walge-
hjker gedoe is wei niet denkhaar."

Ook bij de gebroeders Philips heerste het idee dat de R.K Gloeilicht-
gilden zich feitelijk veel meer bezighielden met godsdienstige zaken, dan
met legitieme vakbondsaktiviteiteri." Gerard Philips merkte op dat de
katholieke organisaties op zijn fabriek werden geleid door mensen die

23) SAHE,Archief van het Dekenaat Eindhoven, brief van de deken aan de pastoors van het
dckenaat Eindhoven, 13 januari 1910. Vgl.Heerding, a.to., dl. n. 280-282.
2'1) De Eendracht, 14 januari 1910, 'Janus gaat tekeer".
23) De Eendracht, 21 januari 1910, 'Heilige dagen'.
26) De Eendracht, 28 januari 1910, 'R.K Metaalbewerkers'.
27) Heerding, a.w., dl. n, 280-300.
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helemaal buiten het vakbondswerk stonden. Daar waren "persoonlijke
vijanden" van de firma bij. Mensen die negatief tegenover het bedrijf
stonden, "om redenen die op generlei wijze met de arbeidsverhoudingen
samenhingen't.r"

Op 14 mei 1910 kregen de arbeiders bij Philips een formulier ter on-
dertekening aangeboden, waarin het person eel verklaarde af te zien van
het lidmaatschap van een bij de RK Volksbond aangesloten vakorgani-
satie. Wie daar niet op inging, zou ontslagen worden! Een staking was
het gevolg.

Ondertussen was er onder leiding van de voorzitter van het Bureau
voor de RK Vakorganisatie, J. van Rijzewijk, en secretaris van de Arbeid
in het bisdom 's-Hertogenbosch, A. van Rijen, een "Leidingscomite" voor
katholieke stakers opgericht. Hierin zaten ook de directeur van de Eind-
hovense RK Volksbond, kapelaan W Kluijtmans, en geestelijk adviseur
kapelaan F Werners. Tegelijk ontstond er op aanbeveIing van de deken
van Eindhoven een RK Steuncommissie, waaraan gedeputeerde jhr. rnr.
Th. Smits van Oyen en raadslid mr. Jan van Best leiding gaven. In dertig
kerken kregen de katholieke arbeiders van Philips te horen dat zij elders
werk dienden te zoeken "waar zij met gedwongen werden de kerkelijke
voorschriften te overtreden't.i" In totaal zouden er 583 stakers c.q. uit-
geslotenen komen. Meer dan de helft van hen was nog geen twintig jaar
oud. Het zou voornamelijk een staking van meisjes en vrouwen worden;
zij vormden tachtig procent van de stakers.i'"

c. Sukses voor de ANMB

Over de problemen bij Philips stond in september 1909 in De Eendracht
al iets te lezen.I' De Fabrieksarbeidersbond had toen schriftelijk aan de
firma Philips verzocht over een aantal zaken met haar te kunnen verga-
deren. Verder was er toen een grote bijeenkomst uitgeschreven voor NVV;
hoofdbestuur ANMB, de Eindhovense afdeIing van de ANMB, hoofdbe-
stuur van de SDAP, de Eindhovense SDAP-afdeling en de Eindhovense
Bestuurdersbond, om gezamenlijk de stand van zaken te bespreken.F

28) Gerard Philips, geciteerd in de NRC, 15 mei 1910, venneld bij Heerding, a.w., dl. II, 288.
29) De Lamp, 21 mei 1910; vgl. Heerding, a.w., dl. II, 295.
30) Heerding, a.w., dJ. 11,295.
31) Inmiddels had Jansen definitief al zijn rnedewerking aan De Eendracht stopgezet. In het
nummer van 18 september 1909 ver cheen zijn laatste bijdrage, de 'Brieven van Ianus Zorgvliet'.
32) De Eendracht, 25 september 1909, 'Eindhoven'.
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De zaak was dat al in 1909 veel druk werd uitgeoefend op katholieke
arbeiders (bij Philips) om zich ook bij de katholieke organisatie aan te
sluiten. Eerste slachtoffer van die aeries was de (socialistische) Fabrieks-
arbeidersbond, die zijn ledental in Eindhoven flink zag teruglopen. De
voorzitter, R. Stenhuis, had daarover op 21 september 1909 een verga-
dering met Philips gehad. Diezelfde dag voerde hij ook ovedeg hierover
met J. Oudegeest, de voorzitter van het NVY, en met bestuursleden van
de ANMB. Volgens Stenhuis zocht de firma Philips toen mogelijkheden
om "van de katholieken vrij te komen". Oudegeest huldigde de opvatting:
"Philips en de katholieken moeten de zaak maar uitvechten". Hij wilde
zich in de tegenstelling die zich aftekende tussen Philips en de katholieke
organisaties afzijdig houden.P

Eind 1909 heerste er ontevredenheid onder het person eel Vall de werk-
plaats: "Om de nietigste redenen werden arbeiders ontslagen.P" Er waren
klachten over "Iastige hulpmiddelen bij den arbeid", zoals stofbrillen. Die
moesten op straffe van ontslag gedragen worden. Over de arbeidstijden
bestond ontevredenheid en als klap op de vuurpijl wilde Philips ook nog
het stukwerkstelsel invoeren.

Op 30 december hielden WE Dekkers van de landelijke ANMB en de
Eindhovense afdelingspenningmeester, een zekere Van Meurs, met de fir-
ma een conferentie.i" Vier uur lang werd gesproken over een CAO, over
vakantiedagen, een vroeger einde van de werkweek, de verkorting Vall

de proeftijd en een toeslag op de ongevallenpremie. "Om verschillende
redenen moest het sJuiten van een collectief contract nog een jaar worden
uitgesteld." WeI werden andere resultaten geboekt, zo meldde De Metaal-
bewerker: "Het is nu de taak van onze Eindhovensche vrienden te zorgen
dat wij spoedig 100% van het personeel georganiseerd hebben, dan is de
invoering van een collectief contract voor het einde van 1910 verwezen-
lijkt. "

De verhouding tussen de socialistische arbeiders en de firma Philips
leek betel' geworden te zijn, maar de eerstgenoemden wensten nogal wat
verbeteringen. Op 24 maart had den zij een buitengewone ledenvergade-
ring, waarbij circa honderd leden aanwezig waren.i''' Inmiddels hadden
137 arbeiders een verzoekschrift getekend, waarin zij de firma verzochten

33) Heerding, a.ur., dl. n, 287.
34) De Metaalbewerker, 8 januari 1910, 'Van hier en ginds. Eindhoven'. Het nieuws over de
aktiviteiten van de ANMB werd geschreven door W.F. Dekkers persoonlijk en gepubliceerd in zijn
rubriek 'Van hier en ginds'. Elk artikel werd voorzien van een kopje mel de naam van de
desbetreffende plaats.
35 ) ldem.
36) De Metaalbewerker, 2 april 1910.
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het werk op zaterdagen om half vijf stop te zetten.37 De vergadering
besloot opnieuw een conferentie met Philips aan te vragen. W Dekkkers
constateerde bij die gelegenheid dat de nu 115 leden telJende afdeling de
sterkste organisatie in het Zuiden was.

Enkele weken later konden de resultaten van de onderhandelingen met
Philips aJ gemeld worden: om de veertien dagen een vrije zaterdagmiddag
vanaf half 5 en drie vakantiedagen per jaar, met behoud van loon, behalve
voor "'hen die hun plicht verwaarloosden tegenover de firma". 38 Over de
betaling van het gereedschap zou een reglementenwijziging komen en er
kon een commissie die regelmatig met de firma besprekingen 'ZOuvoeren
worden ingesteld.39 De ANMB was tevreden. De bond had een goede
verstandhouding met Philips, zoals ook blijkt uit het feit dat men aanbood
mee te zoeken naar door het bedrijf zeer gevraagde geschoolde vaklieden.
Een aanbod waar het bedrijf zeer dankbaar voor was.40

In overleg met de EBB werd op 13 april 1910 besloten om naast de
organisatie voor vaklieden van de werkplaats ook een vakgroep voor de
gloeilampenmakers zelf op te gaan richten." Op donderdag 27 april werd
er eerst nog een vergadering in het Volksgebouw belegd voor de oprichting
van een ''Vakgroep N', voor de onderbazen, van wie er zich al meteen
tien opgaven aJs lid.42 Korte tijd later werd er opnieuw een openbare
vergadering belegd. Ditrnaal gebeurde dat in de zaal van Habraken, om-
dat "vooral onder de meisjes, door de agitatie van R.K zijde, nogal an-
tipathie bestaat tegen het Volksgebouw't.P Bij die gelegenheid sloten zich
veertien meisjes en veertien mannen aan bij de nieuwe vakorganisatie van
gasgloeilampenmakers. Het begin was ook hier gemaakt. Het totaal aantal
leden van de ANMB was hiermee inmiddels tot 163 gestegen.""

Voor de katholieke arbeidersorganisatie bij Philips was er mindel' reden
tot feestvreugde. Zij konden niet bogen op zo'n goede relatie en dergelijke
onderhandelingsresultaten. Bovendien waren de socialisten bij Philips nu

37) PCA, dossiernr. 661, ANMB-correspondentie met Philips. Hierin zijn diverse brieven, waar-
onder de brief van maart 1910 met de 137 handtekeningen.
38) De Eendracht, 29 april 1910, 'Vakactie dcr Metaalbewerkers' (door A. W. [= A.. Wiecherink]).
39) De Metaalbeuierker, 23 april 191 O.
-to) PCA, dossiernr. 661. ANMB-correspondelltie, brief van W. F. Dekkers namens de ANMB aan
de firma Philips, 20 april 1910, en een alschrift van een brief van de firma Philips aan de ANMB,
24 april 1910.
41) Idem.
~2) De Metaalbewerker, 14 mei 1910, 'Eindhovensche kiekjes', door een zekere B.
-13) Idem.
H) Ibidem.
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ook al begonnen met pogingen om een organisatie voor de meisjes bij het
bedrijf op te zetten.

§ 3. Het 'feestdagenkonflikt' en de socialisten

a. Het verenigingsrecht

Op zaterdag 14 mei 1910 brak het konflikt tussen Philips en de ka-
tholieke geestelijkheid en haar organisaties uit. Overigens maakte de firma
al op 17 mei tweede pinksterdag, bekend dat iedereen vrij was om al
dan niet op de katholieke feestdagen te komen werken.45 De staking van
de katholiek georganiseerden bij Philips was toen echter al begonnen.

Twee dagen later, op donderdag 19 mei, yond een vergadering plaats
tussen het katholieke Leidingscomite aan de ene kant en vertegenwoor-
digers van de plaatselijke bij het NW aangesloten bonden aan de andere
kant: de eerdergenoemde ANMB, de Algemeene Nederlandsche Opzich-
ters- en Teekenaarsbond en de Algemeene Nederlandsche Bond van Han-
dels- en Kantoorbedienden. Ook waren vertegenwoordigers van het NW
en van de landelijke ANMB aanwezig.

Dekkers zou hebben verklaard dat de handelingen van Philips feitelijk
gericht waren tegen aile arbeiders en aIle organisaties. Dat er aanvankelijk
biljetten waren gedrukt, waarbij aile arbeiders moesten afzien van lid-
maatschap van een organisatie en later aileen de katholiek-georganiseer-
den, zou hij "een zuivere kapitalistenstreek" genoemd hebben.P Van na-
ture en uit solidariteit moest de katholieke vakbeweging door de ANMB
worden gesteund. Dat wilde hij echter nu nog niet doen, zolang de strijd
nog hopeloos was, maar "... zoodra de katholieken een voldoend aantal
uit de fabriek gehaald hebben, by. 1000, en er o.i. voldoende zekerheid
van winnen is, dan zullen we, als men het ons verzoekt, direct onze
mannen uit de fabriek halen. ,,47

Er ontstond een diskussie tussen Dekkers en de plaatselijke voorzitter
van de ANMB, die mede namens de twee andere NW-bonden sprak. Deze
wilde geen enkele vorm van steun geven en voerde daarvoor allerlei re-
denen aan. Zo werd het optreden van de katholieke organisaties in de
voorbije tijd ontactisch gevonden. Daarbij kwam nog dat de socialisten
meerdere malen door hen op grievende wijze bestreden waren. Bovendien
aanvaardden de katholieke organisaties hulp van enkele kapitalisten. Het

45) Heerding, a.w., dI. 11,295.
'16) De Katholieke Tabaksbewerker,juni 1910, 'De strijd teEindhoven'.
47) Idem.
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Leidingscomite meende daarmee voldoende te weten over de houding van
de socialistische bond en en zou weI zien of er nog hulp van de NW-bon-
den werd ingeroeperi."

Diezelfde dag nog werden vijfduizend exemplaren van een manifest 'Aan
de burgerij van Eindhoven en omstreken' verspreid door de ANMB.-+9
Hierin werd geschreven over de bovengenoemde gezamenlijke vergadering
met het Bureau der R.K Vakorganisatie. Er stond in dat de landelijke
voorzitter van de ANMB, WF. Dekkers, zijn bereidheid tot steun aan de
katholiek-georganiseerden had uitgesproken. Zoals opgemerkt had de
plaatselijke ANMB-afdeling een afwijkende visie op het konflikt en voelde
deze niets vOOJ' ondersteuning van de kathoLiek-georganiseerden,
aangezien "de Noord-Brahantsche clericale reactie, (...) tracht door
tusschenkomst van de geestelijkheid haar oude macht over een gedwee
proletariaat te doen hernemen en behouden. ,,50 In genoemd manifest werd
de tegenstelling tussen ANMB en NW enerzijds en de plaatselijke
afdelingen anderzijds gebagatelliseerd.

Op 21 mei echter deelde de plaatselijke ANMB aan de besturen van de
stakende katholieke organisaties mee dat de tegenstelling niet slechts on-
derdelen betrof. Men bleef bij zijn standpunt, zodat "geen samenwerking
in het bestaande konflikt der R.K Vakbond met de firma Philips van ons
te verwachten is,,.51

De Eendracht van 21 mei verstrekte onder de titel 'De uitsluiting te
Eindhoven' het laatste nieuws dat katholiek georganiseerde arbeiders bij
de gloeilampenfabriek uitgesloten waren. De redaktie bracht begrip op
voor Philips' standpunt betreffende het werken op "heiligendagen", maar
keurde deze maatregel die in strijd was met het verenigingsrecht af. De
redaktie deed dan ook een oproep aan katholiek en niet-katholiek om te
protesteren tegen de aantasting van het recht op vereniging. Tegelijkertijd
riep De Eendracht de katholieken op in te willen zien dat ze gebruikt
werden in de strijd van de geestelijkheid voor de machtspolitiek van de
kerk.

In een stukje 'Ergerlijke dwang', overgenomen uit Ret Volk werd erkend
dat de ANMB weliswaar begunstigd was door Philips, maar dat deze bond

<8) Ibidem.
49) De Metaalbewerker, 28 mei 1910, 'De uitsluiting te Eindhoven' (door A. Jantzen, secretaris
van de landelijke ANMB).
50) Idem.
51) De Katholieke Tabaksbewerker, juni 1910, 'De strijd te Eindhoven'. Hierin werd de brief van
J. Otten, namens het bestuur van de A1gemeeneNederlandsche Opzichters- en Teekenaars Bond
aan de besturen van het St. Laurentius- en het St. Emerentiane-gilde, 21 mei ]910, in extenso
gepubliceerd.
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toch protesteerde tegen de aantasting van het verenigingsrecht voor ka-
tholieken.F De redaktie van Het Volk protesteerde bovendien tegen het
feit dat er naast een Leidingscomite ook een Perscomite was gevormd dat
aIleen toegankelijk was voor de Meierijsche Courant en de Eindhouensche
Courant. Genoemde socialistische krant hield zijn lezers dagelijks op de
hoogte van de ontwikkelingen in Eindhoven. De situatie werd beschreven,
een geestelijk adviseur ge'interviewd en een van de gebroeders Philips om
kommentaar gevraagd.53

Op vrijdag 27 mei vond er een openbare vergadering van de ANMB
plaats. De zaal van cafe Habraken was overvol. Zeshonderd tot zeven-
honderd belangsteIlenden waren er aanwezig. De voorzitter van de ANMB,
WF Dekkers, besprak de vraag "Waarom moet het geheele personeel bij
Philips georganiseerd zijn in de ANMB?,,5'1 Hij keurde de aanvaI van Phi-
lips op het verenigingsrecht van de katholieke arbeiders af, hoewel hij
vond dat er door hen slechte dingen gedaan waren. Hij bleek ook van
mening dat de leiding van de katholieke arbeiders in verkeerde handen
was. Bovendien werd het konflikt door de katholieken gepresenteerd alsof
het een strijd van Philips tegen de godsdienst betrof. 55 Inmiddels bleek
dat er in totaal circa 250 Philips-werknemers bij de socialistische bonden
waren aangesloten.P"

In Het Volk van 31 mei verscheen opnieuw een groot artikel over Eind-
hoven.57 Er was veel kritiek op de katholieke gilden, met name op de
weigering met het NW te confereren. Ook probeerde de katholieke vak-
organisatie zoveel mogelijk vakarbeiders van de firma Philips te bewegen
het werk neer te leggen. Deze bankwerkers, instrumentenmakers, draai-
ers, electriciens en dergelijke waren echter "voor de meerderheid niet
roomsch en modern georganiseerd". Zij bleven aan het werk "... daar de
strijd niet zuiver lag".58 Ondertussen werd - volgens Het Volk - "de ge-
loofstrijd zoo fel mogelijk aangestookt" en het blad vroeg zich af, of dat
in het belang van de arbeiders was.

52) De Eendracht; 21 mei 1910.
53) Het Volk, 26 mei 1910, voorpagina: 'Het konflikt te Eindhoven'; 27 en 28 mei 1910,
'Vakbeweging. He! konflict te Eindhoven'. In het laatstgenoemde artikel werd legengesproken dat
minister Talma in Eindhoven geweest zou zijn in verband met het conflict.
54) De Eendracht, 4 juni 1910, 'Eindhoven'. Het opgegeven aantal belangstellenden lijkt mij aan
de hoge kant.
55) Het Volk, 29 mei 1910, 'Laatste berichten. Het konflikt te Eindhoven'; De Eendracht, 4 juni
1910, 'Eindhoven'.
56) De Metaalbewerker, 4 juni 1910.
57) Het rsu: 31 mei 1910, 'Het konflikt te Eindhoven' ell 'Manifest NVV'.
58) Het rsu; 3 januari 1912, 'De staking bij Philips & Co'.

402



b. Socialisten door katholieken belaagd

Niet alleen de tegensteUingen tussen Philips en de katholieke bonden
waren hoog opgelopen. Ook die tussen katholieken en de socialisten. Dat
bleek eens te meer bij het colporteren met De Eendracht. Op maandag
30 mei zouden katholieke mannen, vrouwen en kinderen door schreeuwen
en het gooien met zand in Woensel de verkoop van het blad hebben
gehinderd.i" Het blad commentarieerde later: "Zij, de R.K schreeuwen
gansch Nederland bijeen, voor erkenning van hun grondwettelijke rechten
en zij zclve ontnemen ons Sociaal-Democraten diezelfde rechten."

In De Eendracht van 4 juni werd de aetuele situatie gesehetst.60 De eis
van de erkenning van de R.K Vakorganisatie was ingewilligd. Voor wat
betreft het werken op katholieke feestdagen kon het personeel ervoor kie-
zen om dat al dan niet te doen. AIleen op de eis van terugname van aile
ontslagenen hield de firma een eigen vrijheid.

Blijkbaar werkten de bijeenkomsten van de ANMB en het verschijnen
van De Eendracht in deze weken meer dan anders op het gemoed der
tegenstanders want ook op zaterdag 4 juni werden weer relletjes geschopt
rond het colporteren met het blad. Een aardige schets van deze gebeur-
tenissen is te lezen in De Eendracht van een week later61 In twee groepjes
van drie of vier socialisten trok men door een deel van Woensel: door de
Lijmbeekstraat en over de Boschdijk. Spoedig waren er enkele schreeu-
wende jongens die de colporteurs hinderlijk volgden. Vooral kinderen tra-
den op en de groep die de colporteurs volgde, werd steeds groter: "De
eerste steenen vlogen reeds door de lucht, doch misten doel." Toen de
beide groepjes socialisten weer bijeen waren, gingen ze kalm verder, maar:
"Men schreeuwde, raasde, tierde en zelfs een verbood ons het roepen; we
moesten eerst maar pennissie vragen aan den burgemeester." Dat deden
ze maar niet. De jonge socialisten kenden de weg nog nauwelijks in Woen-
sel. Ze wilden een zijweg inslaan en kwamen toen ineens in het hoi van
de leeuw: "op 'VoIksbelang' van de R.K ". Ze werden van een open erf
afgejaagd en "reeds raakten ons enkele steenen". Ze besloten zich toen
te verdelen, maar dat lukte niet. Plotseling zag men zich

". .. ingesloten tusschen 2 ons vijandig gezinde groepen. Straatkeien
werden ons toegeworpen, waarvan verscheidenen ons raakten. Steen-
brokken, slijk, modder, zand, alles was goed. Geroep van: 'Verzuip

59) De Eendracht, 4 juni 1910, 'Het conflict te Eindhoven',
60) De Eendracht, 11 juni 1910, 'Hel conflict te Eindhoven',
61) De Eendracht; 11 juni 1910, 'Eindhoven'.
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ze, srrijd ze in stukken, maak ze van kant', gepaard met de meest
vijandig gezinde blikken en daarbij gegooi met steenen. ,,62

De jonge sociaIistische colporteurs werden op de vlucht gejaagd. "Een
echter vertikte het een stap harder te loopen. Het gevolg was dat hij
bemodderd en gegooid werd, zoodat hij onherkenbaar was." Een ander
liep nog de nodige stompen op en zo kwamen de colporteurs terug in het
Volksgebouw, waar men bij aankomst een van de jonge sociaIisten miste.
Daarop werd de hulp van de marechaussee ingeroepen. Juist toen die
agenten aankwamen, kwam de nog ontbrekende colporteur opdagen. Blij-
kens het verslag in De Eendracht had men temidden van de "zoo vijandig
gezinde bevolking" nog 21 nummers van het blad verkocht. Men nam
zich voor om de week daarop weer naar dat deel van Woensel te gaan!

In de raad van die gemeente werd naar aanleiding van genoemde rel-
letjes op 14 juni 1910 een interpellatie gehouden. Het plan was om het
colporteren te verbieden voor zover dat met luidkeels roepen gepaard ging
en de gemeenteraad nam dit voorstel over.63Overigens werd in De Een-
dracht van 25 juni nog opgemerkt dat men zaterdags er weer gewoon op
uit was getrokken om te coJporteren. In Woensel, zo werd geschreven,
werden er die dag 40 exemplaren van De Eendracht verkocht, en in Eind-
hoven 75 stuksl'"

c. Socialisten over het konflikt

Op 21 mei was er in De Eendracht al een heel kritische beschouwing
over het feestdagenkonflikt verschenen, van de hand van een oud-mede-
werker aan het blad, Matheus van de Ven te Wormerveer.65 Hij had in
de NRC een en ander gelezen, uit Eindhoven zelf wat vernomen en zag
in het hele konflikt een strijd tussen conservatieven en vooruitstrevenden.
Tot die laatste categorie rekende hij ook de firma Philips. Hij was van
mening dat de bedoelde tegenstelling al dateerde van ruim tien jaar te-
voren, "met de uitsluiting der andersdenkenden" in Apollo's Lust, toen
daar "den fanatieken Baron van WIjnbergen en onzen beminnelijken E.
Hedele" tegenover elkaar stonden.

Van de Ven was blij dat er door de "Iampenfabriek" tegen het "gestook"
van de R.K Volksbond werd opgetreden. Hoewel hij dwangmaatregelen

62) Idem.
63) De Eendracht; 25 juni 1910, 'De Cerneenteraad van Woensel'.
6-+) De Eendracht; 25 juni 1910, 'Gemeenteraad van Woensel'. De genoemde aantallen van de
losse verkoop lijken mij aan de hoge kant.
65) De Eendrachi, 21111ei1910, 'Ingezonden'.
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afkeurde yond hij dat het in dit geval om "geoorloofd noodweer" van de
kant van de werkgever ging. Hij riep de bevoLking van Eindhoven op,
zich politiek aan te sluiten bij de SDAP en bij de moderne vakbonden.

Inmiddels was het konflikt beeindigd en werd er in De Metaalbewerker
nogmaals op gereageercl." Tegenover een artikel in De Lamp werd de
houding van de ANMB opnieuw verdedigd. In De Eendracht van 18 juni
1910 stond nog meer over het konflikt. Spottend vermeldde de redakteur
dat er onderzocht werd of er - naast de ANWB - niet ook een katholieke
wielrijdersbond moest komen! Overigens suggereerde hij dat er bij de
firma Philips mensen uit hun fabriekswoningen gezet zouden zijn. Daarbij
maakte hij een vergelijking met het schandelijke voorbeeld dat de firma
P van Thiel in Beek en Donk in dezen had gegeven67

In het stuk 'Katholieke persmanieren' werd een artikel uit de Eindho-
vensche Courant overgenomen en bekommentarieerd. Dat artikel verweet
de neutraal- en socialistisch-georganiseerden gebrek aan solidariteit. Zij
werden in die krant beschuldigd van onderkruiperij, van onder een hoedje
spelen met het kapitaal. Een zekere Leo reageerde daarop door nadere
uitleg te geven. Wanneer er door de katholieken steun gevraagd zou wor-
den, voor een goede aktie, zo was toen gesteld, dan zouden zij steunen.
Herhaald werd dat het NW aan het Leidingscomite om een vergadering
gevraagd had, maar dat verzoek was afgewezen. "En nu worden wij uit-
gemaakt voor 'verraders'." De socialist concludeerde: "Er is geen sprake
van vakbondsst.rijd, maar van geloofsstrijd. ,,68

In het volgende nummer van De Eendracht werd melding gemaakt van
de ongunstige afloop van het konflikt. Weliswaar was er sprake van er-
kenning van de katholieke organisatie en van het recht de katholieke Ieest-
dagen te vieren. Maar ten koste waarvan? 150 mensen hadden nu geen
werk meer. Dat was een vierde deel van het totaal der betrokkenen, in
een strijd die slechts vier tot vijf weken duu.rde. "De patroon heeft er bij
verdiend", zo luidde de conclusie.

In ditzelfde nummer zette men zich nogmaals af tegen een uitlating van
de voorzitter van het Bureau voor de R.K Vakorganisatie, J. van Rijzewijk.
Deze zou - volgens het verslag van de Meierijsche Courant van 18 juni
- over de socialistische bond gezegd hebben dat deze niet bereid was

66) De Metaalbewerker, 9 juli 1910.
67) ln de periode van 19 december 1909 tot 4 juli 1910 was er sprake van een groie staking bij
de spijkerfabriek van de firma P. van Thiel & Zonen te Beek en Donk. In mei 1910 werden daar
dertien gezinnen uit hun huizen gezet. Op 29 en 31 mei verschenen hierover heel dramatische
verslagen in Ret Volk, In juni zouden nog vierentwintig andere gezinnen op straat worden gezet.
Over de geschiedenis van de firma Van Thiel en deze staking hoop ik in de toekomst te publiceren.
68) De Eendracht ; 18 juni 1910, 'Katholieke persmanieren'.
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geweest de katholieke stakingsaktie te ondersteunen. De socialisten zouden
zo gereageerd hebben omdat ze volgens hem door de katholieke organi-
saties niet netjes bejegend waren. Daardoor stonden de katholieken dus
aUeen tegenover Philips.

Volgens genoemde Leo, schrijver van dit artikel, was dat een pertinent
onjuiste voorstelling van zaken. Nogmaals werd omstandig verhaald hoe
op de bijeenkomst van 19 mei de voorzitter van de afdeling van de ANMB
verklaard had, dat de daad van Philips werd afgekeurd en dat men bereid
was de katholieke gilden te steunen. Alleen de Afdeling van de Opzichters-
en Teekenaarsbond was het daarmee niet eens geweest.P" Toen dat gere-
geld was had het NW een gesprek met het katholieke Leidingscornite
aangevraagd, hetgeen geweigerd was. In De Eendracht werd dan ook ge-
concludeerd: "Wij zijn valselijk beschuldigd". 70

d. De afloop

Op 17 juni 1910 was het feestdagenkonflikt beeindigd. Nadat de eerste
twee eisen van het katholieke Leidingscornite waren ingewiUigd, bereikte
men ook een akkoord over het terugnemen van ontslagen person eel. In
augustus waren nog zestig ontslagenen zonder werk, maar ook voor dat
probleem kwam spoedig een oplossing. Philips en de R.K Vakorganisatie
erkenden elkaars positie.

De socialisten zouden later na hun verloren CAO-konflikt in 1912 een
eigen cynische visie op de afloop van het konflikt ontwikkelen: 71 De sta-
king ging verloren, maar de firma Philips deed vervolgens haar uiterste
best zoveel mogelijk niet-katholieke arbeiders van buiten te krijgen. Hele
gezinnen werden uit aIle delen van het land gehaald. Met koortsachtige
ijver werd doorgebouwd aan de moderne woningen van het Philipsdorp,
"waar die goeie brave patroons uit liefde voor haar arbeiders ruime fris-
sche woningen bouwden". Er bestonden zelfs plannen in het bedrijf om
een protestantse kerk en school te bouwen.

Opmerkelijk is dat de katholieke organisaties meer zelfbewustzijn toon-
den in deze jaren. Navrant is dat zij voor de strijd in Eindhoven juist
een sociale onderneming uitkozen, waarvan de eigenaars overigens niet

69) Voorziuer van de Opzichters- en Teekenaarsbond was 1. Otten, elektricien bij Philips. Otten,
a.to., 86.
70) De Eendmcht, 25 juni 1910, 'Leugen en nog eens leugen'. In De MetaaLbewerker van 11 juni
1910 werd expliciet verrneld dat de landelijke ANMB zich - onder voorwaarden - bereid verklaard
had tot steun aan de katholiek-georganiseerden, hoewel de plaatselijke afdeling van de Opzichters-
en Teekenaarsbond het daarmee niet eens was.
71) Het Volk, 3 januari 1912, 'De staking bij Philips & Co.'.
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katholiek waren. Waarschijnlijk was die keuze niet toevallig. Evenmin als
het feit dat juist bij Philips, waar de socialistische vakorganisatie sterk
geworden was en nog betere vooruitzichten had, de strijd met een on-
derneming aangebonden werd.

Resteert nog de vraag of het inderdaad zo is dat de socialisten een
voorkeursbehandeling bij Philips kregen. Of het inderdaad zo is, dat er
aanvankelijk een stuk ter ondertekening lag, waarmee aile werknemers
moesten verklaren geen lid te zullen zijn, van welke vakorganisatie dan
ook. En dat die verklaring later veranderd werd in een die aileen het
lidmaatschap van katholieke organisaties verbood en niet dat van de 50-

cialistische bonden.F Op die vraag is vooralsnog geen definitief antwoord
te geven.

Dat ook de socialistische vakbondsleden te maken zouden krijgen met
een zeer groot konflikt bij Philips, konden op dat moment nog maar wei-
nigen vermoeden.

§ 4. Partij- en vakbondsaktiviteiten

a. Een socialistische optocht door Eindhoven

Op 1 mei 1910 yond er ook in Eindhoven een socialistische betoging
plaats. Vol trots meldde De Eendracht dat men met een stoet van ongeveer
tweehonderd arbeiders, mannen en vrouwen, door de straten was getrok-
ken en had "gedemonstreerd zooals in grootere steden".73 's Middags te-
gen drie uur was men in de zaal gekomen, waar brochures en kranten
te koop waren. Het versierde zaaltje zag er kleurrijk uit. Overal vaandels
van de verschillende organisaties: van de sigarenmakers en van de hout-
bewerkers, van de SDAP, de EBB, de metaalbewerkers, van de Neder-
landsche Vereeniging tot Afschaffing van alcoholhoudende dranken en van
de handels- en kantoorbedienden. Voor in het zaaltje stond tegen het
spreekgestoelte een schild met de bekende woorden: 'Proletariers aller
landen vereenigt U!'

Vol trots werd de route van de grote optocht in De Eendracht beschre-
ven. Men trok door de gemeente Strijp, "het bolwerk der reactie", en bij
een partijgenoot "klonk ons uit een grammophone de Internationale te-
gen". Het was zeer rustig in dat dorp. Was er een oproep naar de ka-
tholieke inwoners uitgegaan om de deuren en ramen gesloten te houden,

72) Dit werd gesteld in De Lamp van 21 mei 1910. Jan Jansen werd hierbij zelfs opgevoerd als
getuige.
73) De Eendracht, 7 mei 1910, 'Eindhoven'.
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en niet langs de weg te gaan staan? Dit teken van rouw of afkeuring
moeht de soeialisten niet hinderen: "Zingende verlieten we Strijp naar
Eindhoven. Daar werd ons het zingen ras verboden." Twee agenten kwa-
men vertellen, dat er een verordening bestond, waarbij dat was verboden.
Daar de socialisten niet mochten zingen, trokken ze, 'De lnternationale'
fluitend, door de straten naar Stratum. Toen ze daar aankwamen begon-
nen ze weer: "We zongen met nog meer bezieling dan eerst." Door Stra-
tum ging het naar Tongelre, waar ze de zieke penningmeester van de
Bestuurdersbond een serenade brachten. Vanuit Tongelre trok men langs
het station terug naar Woensel, naar het Volksgebouw.

Ook in de zaal werd 'De InternationaIe' nog eens gezongen en korte
tijd later, om zes UUf, begon een feestvergadering. Er waren ongeveer
vierhonderd belangstellenden voor de redevoering van Jan van den Brink,
de spreker van die avond. Om negen UUf volgden nog wat voordraehten
en om elf UUf ging iedereen naar huis. "Ons lied ruisehte ons nog in de
ooren, maar allen wisten we en weten we nu, van Eindhoven begint in
Brabant de victorie."

b. De nasleep van het 'feestdagenkonflikt'

Toen het feestdagenkonflikt de wereld uit was, bleven De Lamp en de
katholieke vakbondsorganisatie zieh riehten tegen de socialisten en hun
relatie met Philips. In genoemd blad werd in juni 1910 duidelijk gemaakt
dat geen enkele Philipswerknemer verplicht was te gaan wonen in huizen
van het bedrijf, noeh dat hij verplieht was zijn inkopen te doen bij eo-
operatie Helpt Elkander.I" De Eendracht was het eens met het eerste en
benadrukte bij het tweede dat Helpt Elkander neutraal was en ook vOOI'
de katholieke arbeider nuttig kon zijn. Verder eonstateerde het blad dat
de geestelijkheid aktief was in het stimuleren van eigen organisaties. Ge-
steld werd, dat Philips de onderbazen in een aparte organisatie wilde
onderbrengen en dat de katholieken al bezig zouden zijn met het oprieh-
ten van zo'n organisatie. Het hlad vroeg zieh dan ook af: "Snappen ze
nu nog niet, dat ze den strijd verloren hehben?" De firma Philips wilde
de vonn van organisatie bepalen en de arbeiders in zoveel mogelijk ver-
schillende bondjes hehben. Eendracht-redakteur Jopie yond dat een werk-
gever daar niets mee te maken had.

Het lijkt erop dat De Eendracht zich niet aileen afzette tegen elke vorm
van katholieke arbeiders-organisatie, maar bovendien geleidelijk Philips

74) De Eendrachi, 2 juli 1910, 'Eindhoven'.
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ging zien zoals elke andere werkgever, die gewantrouwd moest worden;
een hele verandering met de tijd dat Jansen nog redakteur van het blad
was!

Op 24 augustus organiseerde de Eindhovensehe Bestuurdershond een
bijeenkomst, waar Hendrik Spiekman een rede hield met de titel: 'De
gevoerde aetie bij de Firma Philips & Co. en de RK Vakorganisatie'.75
Opnieuw was er sprake van een stampvoLle zaal. Het katholieke Leidings-
cornite was sehriftelijk uitgenodigd, maar zou "te laf" zijn geweest om
zijn houding te komen verdedigen. In het verslag, dat waarsehijnlijk van
de hand van Jan Jansen was, bleek de visie van Spiekman op dit soort
zaken. Het konflikt bij Philips stond niet op zich, maar dit soort tegen-
stellingen kwam overal voor. Het was volgens hem geen eeonomisehe
kwestie. Het ging om feestdagen en de erkenning van de katholieke or-
ganisatie. Spiekman, die kranten, pamfletten en andere informatie uit
Eindhoven had gekregen, gaf zijn mening over de ehristelijke vakvereni-
gingen. Deze waren "opgerieht met de bedoeling, als de arbeiders zieh
dan toch moeten organiseeren, dat de patroon en de kerk hen het dichtst
bij zich houden". In het verslag kwam vrijwel geen onvertogen woord
over de firma Philips voor!

Overigens zou Hendrik Spiekman korte tijd later voor de verkiezingen
van de Tweede Kamer de SDAP-kandidaat zijn voor het district Eindho-
ven76 Daarbij behaalde hij slechts 447 stemm en, minder dan de 513 van
Jansen het jaar tevorerr" De Eindhovensche Courant eoncludeerde dat,
ondanks het feit dat "hier voortdurend nieuw aanvoer is van sociaal-de-
mocratische elementen, die hier werk krijgen op een zekere fabriek", het
socialisme in Eindhoven niet aansloeg en "dat onze Meierijsche bodem
geen geschikte grond voor het socialistisch onkruid is". De krant meende
dat het met het socialisme alhier bergafwaarts ging:

"Want als ge die deftige stoet van de SDAP'ers op den len Meidag
door de straten van Eindhoven en omliggende gemeenten hadt zien
trekken, zoudt ge gedacht hebben, dat ons industrie-centrum min-
stens voor de helft SDAPeeseh was! En nu blijkt de Eindhovensche
SDAP een zeer bloedarrn wichtje te zijn, dat de tering heeft en na
korter of langen tijd daaraan sterven zal. ,,78

75) De Eendracht, 3 september 1910, 'Eindhoven'.
76) De Eendracht, 24 september 1910, 'Eindhoven'. Over deze verkiezingsstrijd zijn enkele
pamfletten bewaard in het SARE, CAE, Collectie Melssen, nr. 380: een verkiezingskrant van
oktober 1910; en nr. 546: een 'Manifest van SDAP Eindhoven aan de burgers betreffende de
kandidaat Hendrik Spiekman', van 3 oktober 1910.
77) De Eendracht, 29 oktober 1910, 'Eindhoven'.
78) Geciteerd in De Eendracht van 29 oktober 1910.
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De versehillende interpretaties van de verkiezingsnederlaag in De Een-
dracht braehten opnieuw de bestaande tegenstelling aan het licht tussen
de oudere en gematigde Eindhovense socialisten, zoals Jan Jansen en Hen-
drik Rooijmans, en de jonge en meer fanatieke generatie onder leiding
van SDAP-afdelingsvoorzitter en Eendracht-correspondent Jopie (Ten Na-
pel) en secretaris J. Loenen.

e. Aktiviteiten van de ANMB

Kort na het feestdagenkonflikt had de firma Philips opnieuw laten weten
dat de bazen en onderbazen geen lid van dezelfde organisatie behoorden
te zijn als het gewone fabriekspersoneel. De ANMB had moeite met die
zienswijze. Op 28 juni sehreef WF. Dekkers dan ook dat zijn bond zich
niet met dat standpunt kon of wilde verenigeu."

Twee maanden later, op vrijdag 19 augustus, had de ANMB een eon-
ferentie met de firma Philips. Daarbij stonden de loonregeling, de ver-
vroegde beeindiging van het werk op zaterdag en de organisatie van de
bazen en onderbazen weer op de agenda. In een onderhoud "van eenige
uren" verdedigden Dekkers, Bleeker en Langenberg het reeht der hazen-
organisatie in de ANMB.80 Men kwam tot een vergelijk. Bovendien be-
loofde de firma binnen afzienbare tijd de fabriek op zaterdagmiddag om
vier uur stop te zetten. Een en ander werd in het vakbondsblad gemeld,
evenals de aamnelding van zestien nieuwe leden. Men stelde vast dat er
in de werkplaats van Philips aileen al 180 a 190 leden waren: "Het gaat
best in Eindhoven, ondanks geniepige laster."

In september was er een buitengewone ledenvergadering voor de be-
handeling van enkele voor het werkplaatspersoneel van Philips heel be-
langrijke aangelegenheden, waaronder "georganiseerd verzet tegen de po-
gingen der firma om het stukwerkstelsel in te voeren,,81 Dekkers vertelde
dat het hoofdbestuur zieh met aile mogelijke middelen wilde verzetten
tegen invoering van het stukwerk. Oat was immers "de bron van aile
misere, voor de organisatie zowel als voor het personeel".

Een maand later was er opnieuw een bespreking met de firma.82 Maan-
dag 3 oktober vergaderden W Dekkers en de afdelingsbestuurders A. Wie-
eherink en A. Langenberg "geruimen tijd met den heer A. Philips". De

79) PCA,dossiernr. 661, ANMB-correspondentie Philips, brief van W.F. Dekkers aan Philips, 28
juni 1910.
80) De Metaalbeuierker, 3 september 1910.
81) De Metaalbewerker, 1 oktober 1910.
82) De Metaalbewerker, 15 oktober 1910.
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resultaten stelden niet helemaal tevreden. Er kwam voorlopig nog geen
arbeidstijdverkorting. De tien-uren dag was, vanwege de grote drukte,
nog niet mogelijk. WeI kregen aIle werklieden een cent loon meer per uur.
Na 1 januari 1911, zo werd beloofd, zouden de tien-urendag en de ar-
beidsweek van 57,5 uur worden ingevoerd.

Tijdens het onderhoud had Anton Philips erop gewezen dat men bij het
stellen van eisen ook rekening moest houden met de belangen van het
vrouwelijk fabriekspersoneel, "ook voor deze categorie moesten verbete-
ringen aangebracht worden in den werktijd". Inmiddels waren de lonen
van de meisjes in de lampenfabricage verlaagd, zoals bleek op de ANMB-
vergadering van 22 november! 83

§ 5. De Eindhovense SDAP-afdeling

a. Interne situatie en de verhouding met Philips

Nog altijd waren de interne verhoudingen in de Eindhovense SDAP niet
in orde. De jonge socialisten hadden zich tamelijk denigrerend over het
socialisme van Jansen en Rooijmans uitgelaten. In oktober 1910 was de
Eindhovense correspondent van De Eendracht, 1. ten Napel, in een afde-
lingsvergadering daarover gekapitteld, maar in november leverde hij op-
nieuw felle kritiek op de genoemde oudere socialisten. In de vergadering
van 13 november 1910 was het tot een soort van wapenstilstand geko-
men. Afdelingssecretaris C. Sollaart, die in oktober niet langer zijn functie
wilde vervullen, was opgevolgd door 1. Hoorenman, die eveneens werk-
zaam was bij Philips. Deze schreef op 25 november 1910 aan het landelijk
secretariaat dat in het archief van de afdeling "hoegenaamd niets" te
vinden was.84 In zijn brief maakte hij gewag van de bestaande tegenstel-
ling tussen de ouderen en de jongeren die feller en principieler waren.
Het konflikt tussen de twee kampen leek toen bijgelegd te worden, maar
enkele maanden later moest hij erkennen: "Onze afdeling (is), naar ik
hoop, de slechtste afdeling onzer partij".85 Hij schreef over "Iaksheid en
gemakzucht" en was tot de ontdekking gekomen dat de vorige bestuurs-
leden "de boel maar hebben laten loopen". De afdeling zat in "een mod-
derpoel" en de laatste tijd was er zelfs helemaal geen contributie opge-

83) De Eendracht, 3 december 1910, 'Eindhoven'.
8'1) IISC, Archief SDAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van J. Hoorenman aan het
partijbestuur, 25 november 1910.
85) IISC, Archief SDAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van J. Hoorenman aan he!
partijbestuur, 15 januari 1911.
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haald! Hij moest dan ook verzoeken tot uitstel van de betaling van de
schulden van de afdeling.

Diezelfde maand werden de leden van de Eindhovense SDAP aangezet
tot deelname aan de akties voor het Volkspetitionnernent.f'' Duidelijk werd
gemaakt aan "menschen die hun tijd voorshands willen besteeden aan
toneel en muziek" dat zij verplicht waren om avond na avond voor die
aktie te werken. De plannen van de Eindhovense Bestuurdersbond om
een eigen muziekcorps op te richten, moesten daarvoor voorlopig maar
wijken.

Inmiddels was het weer Driekoningen geweest, een katholieke feestdag,
waarop Philips toch weer had laten werken.87 Volgens de Eindhovensche
Courant had het bedrijf zijn fabrieken dicht moeten houden. De Eendracht
nam het echter op voor het bedrijf. Bovendien meldde het blad dat een
geestelijke aan "een arbeiderskind" de biecht geweigerd zou hebben, om-
dat dat meisje op Driekoningen wilde gaan werken. Retorisch vroeg het
blad: "Wie drijft de arbeiders uit de kerk?"

In de weken die volgden nam De Eendracht het bedrijf in bescherming.
In het nummer van 18 februari voelde de redaktie van het blad zich
genoodzaakt haar houding ten opzichte van Philips duidelijk te maken.
Dit naar aanleiding een bericht in Het KathoLieke Volk dat katholieken
die geweigerd hadden op 2 februari - een katholieke feestdag - te werken,
ontslagen zouden zijn. Gesteld werd: "nooit en nirnmer zijn wij er voor
te vinden om Philips te verdedigen, waar hij ongelijk heeft".88

De Metaalbewerker maakte melding van een ledenvergadering voor het
Philipspersoneel op 24 februari 1911.89 Dekkers sprak daar over de in te
brengen onderhandelingspunten metde firma Philips. Men wilde een "be-
hoorlijke premie" voor overwerk, doorbetaling van christelijke feestdagen
en doorbetaling van een kwartier schafttijd voor en na de middag. De
overwerkpremie was dringend nodig. De arbeidsdag eindigde bij Philips
normaal om zeven uur 's avonds, maar de laatste tijd moest er vaak
overgewerkt worden tot negen uur. Daar kreeg men dan geen extra premie
voor. Voorheen werd er wei twee avonden tot twaalf uur 's nachts gewerkt.
Dat was aantrekkelijker, 'want dan kreeg men na negen uur 50 procent
extra loon, Door Dekkers werd gesteld dat de bond eigenJijk tegen over-
werk was, Enkelen merkten op dat het leven in Eindhoven "verbazend
duur" zou zijn. Anderen vonden dat overwerk gewoon geweigerd moest

86) De Eendracht, 14 januari 1911, 'Eindhoven'.
87) Idem.
88) De Eendracht, 18 februari 1911, 'Eindhoven'.
89) De Metaalbewerker, 4 maart 1911.
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worden. In ieder geval besloot men "ditrnaal de actie zeer krachtig te
voeren".

Korte tijd daarna was Dekkers weer in Eindhoven. Op donderdag 9
rnaart leidde hij een vergadering voor het gewone fabriekspersoneel van
Philips.i" A1lerlei grieven en misstanden dienden te verdwijnen. Hoewel
zich nieuwe leden aansloten, en men ook in de fabriek zelf langzamerhand
"een flinke kern van strijders en strijdsters" kreeg, werd ook vastgesteld
dat het niet meeviel om "het talrijke vrouwelijk proletariaat dat hier werkt
te overtuigen dat het bij onzen Bond behoort". Twee dagen later werd
Philips in De Eendracht gehekeld vanwege de wijze waarop het bedrijf
omsprong met zijn jonge arbeidsters, die's morgens om vijf uur al moes-
ten beginnen: Als er veel drukte was dan werd er druk geadverteerd om
meer meisjes van dertien tot twintig jaar de fabriek in te krijgen. Die
moesten dan om vijf uur 's morgens beginnen: "Is het druk, vroeg op,
weinig schafttijd, langer werken. Is het slap, ga maar naar huis, zonder
een cent tegemoetkoming. Zoo kan men spoedig rijk zijn. ,,91

b. De eerste mei en nieuwe bestuursproblemen

Op 22 april 1911 vierde de Eindhovense ANMB-afdeling haar tweejarig
bestaan. Bij die gelegenheid trad voor het eerst de eigen Arbeidersmu-
ziekvereeniging 'Voorwaarts' in het openbaar Op.92Op de eerste mei ge-
beurde dat nogmaals. "Vol bewondering waren allen voor het kranige
korps dat reeds 20 goed geoefende muzikanten telt. ,,93 Toen de muziek
was opgehouden, open de voorzitter Van del' Linden de vergadering. Na
zijn toespraak over de betekenis van de eerste mei kon men enkele "mooie
viool- en pianonummers" beluisteren. Vervolgens werd een toneelstukje
'Jonge strijders', geschreven door de Eindhovense socialist 1. Loenen, op-
gevoerd. Dat gebeurde onder leiding van de regisseur van toneelvereniging
Kunst na Arbeid, de heer Schildmeijer, die daarmee "uitstekend werk"
had verricht. De inhoud van het stuk betrof het ontstaan van een vak-
organisatie. Een werkgever ontsloeg enkele oude werklieden, waarna het
tot een vergadering met de werkgever kwam. Uiteindelijk streden zoon
en dochter van de fabrikant mee met de arbeiders. Het verslag over die
avond in De Eendracht is alleraardigst. Blijkbaar had het publiek opge-
merkt dat het onwaarschijnlijk was dat de kinderen van een fabrikant

90) De Metaalbewerker, 18 maart 1911.
91) De Eendrachi, 25 maart 1911, 'Eindhoven'.
92) De Eendracht, 27 april 1911, 'Eindhoven'.
93) De Eendracht, 2 mei 1911, 'Eindhoven'.
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meestreden met de arbeiders van hun vader. a afloop van het stuk
verscheen de auteur echter zelf op het toneel en deelde aan het publiek
mee dat hij het stuk geschreven had naar aanJeiding van een gebeurtenis
die hij zelf had meegemaakt. De recensent, Argus, concludeerde: "Loenen
heeft eer van zijn eerste werk". Tegelijk pleitte hij echter wei voor wat
meer variatie in het stuk.

Deze eerste-rnei-avond werd door de muziek van de nieuwe harmonie
Voorwaarts besloten. Op de kapitalistische feestdag van 30 april, "Prin-
cessendag", was er veel lawaai, dronkenschap en gelal in de straten te
horen geweest, maar "op het 1 Mei feest heb ik de jeneverlucht niet
geroken", merkte een verslaggever in De Eendracht Op94 Trots meldde
hij ook dat een veertigtal metaalbewerkers op die dag niet gewerkt had
en zonder toestemming van hun werk bij Philips was weggebleven. Het
was een blijk van groeiend zelfvertrouwen. Mogelijk had de firma Philips
hierop van derden kritiek gekregen, want in juli werd schriftelijk aan de
ANMB meegedeeld dat aan degenen die nog eens op de eerste mei on-
gevraagd verlof zouden nemen, geen betaalde vakantie meer zou worden
toegestaan.P

Enkele maanden later, op 13 oktober 1911, vond de jaarvergadering
van de Eindhovense SDAP-afdeling plaats." Er moesten toen ook enkele
nieuwe bestuursleden gekozen worden. Voorzitter 1. Loenen zou binnen-
kort naar Rotterdam verhuizen en secretaris J. Hoorenman stelde zich
niet meer herkiesbaar. De voorzittersfunctie werd aangehouden omdat
niemand zich beschikbaar stelde. Secretaris werd H.J. v.d. Griend. Pen-
ningmeester bleef A.A. de Jong. De rest van het bestuur werd met veel
moeite aangevuld. In het verslag van deze vergadering in De Strijd werd
hierop kritiek geuit: "Zeer veel goede werkkrachten trekken zich zonder
meer terug en schijnen te denken, laat een ander de zaak nu maar eens
opknappen." Dat schaadde de beweging.

Ook op de volgende ledenvergadering van 20 november lukte het niet
een nieuwe voorzitter te kiezen.97 De benoeming van een correspondent
voor De Strijd kon eveneens niet doorgaan. Het bestuur zou zorgen voor
invulling van die vacature want er was nogal wat kritiek op de corres-
pondentie over Eindhoven in genoemd blad. Waarschijnlijk waren de be-
stuursproblemen terug te voeren op onenigheid tussen allochtone en au-

94) De Eendracht, 6 mei 1911, 'Princessefeest en 1 Mei-feest', en 13 mei 1911, 'Eindhoven'.
95) PCA, dossiernr. 661, ANMB-correspondentie Philips, brief van de firma Philips aan de ANMB,
1 juli 1911.
96) De Strijd, 21 oktober 1911, 'Jaarvergadering der SDAP'.
97) De Strijd, 25 november 191'1, 'Uit Eindhoven. SDAP-afdeling'.
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tochtone socialisten. Op 8 december kreeg de SDAP-afdeling eindelijk een
nieuwe voorzitter. KL. Smit, magazijnmeester bij Philips, werd toen bij
acclamatie benoemd.?" Verder werd het bestuur aangevuJd met mevr. Van
de Griend-Mathijsen, de echtgenote van de nieuwe secretaris. De autoch-
tone Hendrik Rooijmans zou de afdeling op 14 december vertegenwoor-
digen op een landelijke protestmeeting van de SDAP

c. De socialistische arbeidersbeweging

In 1911 waren er in Eindhoven bij NVV-bonden ongeveer vierhonderd
leden aangesloten: 11 bakkers, 7 bouwvakkers, ruim 100 metaalbewer-
kers, 8 meubelmakers, 9 spoorwegmannen, 21 handels- en kantoorbe-
dienden, 20 opzichters en tekenaars, 6 schilders en 202 sigarenmakers."?
Ongeveer de helft van deze georganiseerden waren dus sigarenmakers.
Op 15 oktober waren velen van hen aanwezig bij een concert en toneel-
uitvoering dat in het Volksgebouw gegeven werd voor de aan tuberculose
lijdende collega J. van Clabbeek.l'"

De Eindhovense afdeling van de Algemene Nederlandsche Sigarenma-
kers- en Tabaksbewerkersbond zette in november 1911 samen met de
katholieke sigarenmakersbond een aktie op touw voor loonsverhoging.l'"
Sinds de sigarenmakersstaking van 1907 was er geen loonsverhoging meer
gegeven, terwijl de prijzen flink gestegen waren. De afloop hiervan is niet
bekend. De aktiviteiten van de ruim honderd socialistische metaalbewer-
kers bij Philips zouden echter ruime bekendheid krijgen.

§ 6. De ANMB en de ontwikkeLing bij Philips

a. De vraag om een GAO

AI in 1908 was er gedurende korte tijd een afdeling van de ANMB in
Eindhoven.l'f Het jaar daarop werd nogmaals geprobeerd een afdeling
van de metaalbewerkersbond op te richten. Opnieuw leek ook deze af-

98) De Strijd., 16 december 1911, 'Oit Eindhoven. SOAP'.
99) De Strijd, 18 mei 1912, 'De groei der moderne vakbeweging'. Dezegetallen komen in dit artikel
vooren geven de situatie per 31 december 1911 weer. Er werden echter slechts 48 rnetaalbewerkers
vermeld. Kort daarvoor waren er 60 vertrokken, wegens de staking en uitsluiting bij Philips. We
mogen er dus van uitgaan dat er circa 100 metaalbewerkers waren halverwege 1911.
1(0) De Strijd, 7 en 14 oktober 1911, 'Oit Woensel'. Liefdadigheidsconcert en toneeluitvoering
brachten 22 gulden op voor "onzen vriend Van Clabbeek".
101) De Strijd, 18 november 1911, 'Oit Eindhoven. Sigarenmakers in aetie'.
10"1) De Eendracht, 4 juni 1910, 'Eindhoven'.
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deling niet levensvatbaar te zijn, maar doordat er zich diverse metaalhe-
werkers uit Holland en andere streken aansloten, leidde dit initiatief uit-
eindelijk toch tot een krachtige afdeling.103 De beweging kon alleen be-
staan waar andersdenkenden werden getolereerd. Dat was in Eindhoven
eigenlijk alleen bij de firma Philips het geval.

In december 1909 probeerde de ANMB te bereiken dat er bij Philips
een collectief arbeidscontract zou worden afgesloten.l'" De firma stond
daar toen niet afwijzend tegenover, maar eiste weI dat het personeel van
de werkplaats c.q. machinefabriek dan voor het grootste deel bij de ANMB
moest zijn aangesloten. De bond zelf moest ook wat inschikkelijk zijn met
betrekking tot de invoering van stukloon, waartoe Philips wilde overgaan.
Die bereidheid bestond toen weI. Geconcludeerd kon worden dat er een
goede verstandhouding heerste tussen Philips en de werknemers die lid
waren van de ANMB.

De Iandelijke voorzitter van de ANMB, W Dekkers, toonde zich in juli
1910 nog erg content over de erkenning van zijn bond door Philips. Maar
in de loop van dat jaar was men over de eventuele invoering van het
stukloon anders gaan denken. De Eindhovense afdeling van de ANMB
wilde zich nu verzetten tegen invoering van het stukwerk. Dat was con-
form het streven van de landelijke ANMB om de invoering van het stuk-
werk tegen te gaan "op aile fabrieken waar dit tot heden niet is inge-
voerd".105

Langzaam maar zeker veranderde de houding van een deeI van de
Eindhovense socialisten tegenover Philips. Dit bleek onder andere ook uit
diverse artikelen in De Eendracht. In 1910 was men nog redelijk positief
over Philips in dat blad. Men had, zoals hierboven beschreven, zaken
kunnen doen met de firma en omgekeerd had men afstand gehouden van
de strijd van de katholieken-georganiseerden tegen Philips in het Ieest-
dagenkonflikt. In 1911 werd de houding tegenover het bedrijf in het Bra-
bantse SDAP-orgaan duidelijk anders. Sinds 1 juli 1911 was dat blad in
een nieuwe uitvoering en onder een nieuwe naam verschenen: De Stri:id.
In een redaktioneel stuk dat handelde over die verandering werd in mi-
litante bewoordingen opgeroepen tot strijd voor "de verovering van de
rnacht" en tot de "bevrijding van het proletariaat" van het kapitalisme.
In militante bewoordingen spoorde de Bredase redaktie de lezers aan om
de strijd steeds feller en "opdringender" te voeren.106

103) De Metaalbewerker, 17 december 1910, 'Eindhovensche kiekjes'.
1(4) Heerding, a.w., dl. 11,302.
105) De Metaalbewerker, 1 oktober 1910, 'Van hier en ginds. Eindhoven'.
106) De Strijd. WeekbLad van de federatie Noord-Brabant der Sociaaldem. Arbeidersparuj, 1e jrg.,
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b. Kritiek, problemen en conferenties

In 1910 hadden de metaalbewerkers unaniem de invoering van stuk-
werk bij Philips geweigerd. In april 1911 echter werd het door enkele
arbeiders in de werkplaats aanvaard. Onder hen was een lid van de
ANMB107 Naar aanleiding van deze nieuwe pogingen van Philips om
stukwerk in te voeren had de ANMB een onderhoud met de firma aan-
gevraagd. De reaktie van het bedrijf was kenneljk niet bevredigend, want
op 12 april kwamen er aktieplannen ter sprake.l'" De leden wilden alle-
maal dat er aktie kwam, die "op stevige wijze doorgezet" zou worden.

Een maand later kon Dekkers verslag doen van de stand van zaken.109

Philips weigerde aanvankelijk te onderhandelen met het hoofdbestuur van
de ANMB, maar Dekkers wilde zich nu niet laten wegdringen. Driekwart
van het personeel van de werkplaats was inmiddels georganiseerd en de
eisen waren zijns inziens redelijk. Onredelijk echter was het om overwerk
tot 9 uur 's avonds te laten verrichten zonder dat dat extra betaald werd.
Ook de stukwerkregeling was een belangrijk punt: "Wij hebben te zorgen
dat dit kwaad hier niet ingevoerd wordt", was de opvatting van Dekkers.

Eind mei bleek de onwiJ van de firma om te praten over de voorstellen
van de ANMB.ll0 Daarop besloten de leden een dergelijk schriftelijk ver-
zoek in te dienen en dat te laten tekenen door aile betrokkenen. Daarbij
kon men op papier laten zien wie er allemaal lid waren van de bond.
Inmiddels werkten er circa 250 metaalbewerkers bij Philips, waarvan dus
ongeveer driekwart in de ANMB georganiseerd was.

Het bedoelde verzoekschrift was getekend door 168 personen.l!! Ove-
rigens had nadere bestudering van de lijst met ondertekenaars door Phi-
lips uitgewezen dat twintig van hen geen lid waren van de bond. Toch
was het bedrijf nu bereid tot onderhandelingen. Op donderdag 29 juni
zou een conferentie plaatsvinden. W Dekkers, 1. Hoorenman en A. Wie-
cherink voerden op die dag namens de ANMB het woord.112

nr. 1, zaterdag 1 juli 1911, 'STRUD. Ons eerste nummer'. De redaktie was gevestigd in Ginne-
ken/Breda en de administratic in Gestel/Eindhoven.
107) De Metaalbeioerker, 1 en 8 april 1911. In het laatste nummer werd bedoelde persoon met
name genoemd en feitelijk aan de schandpaal genageld.
108) De Metaalbewerker, 22 april 1911.
1(9) De Metaalbewerker, 27 mei 1911.
110) De Metaalbewerker, 17 juni 1911 en 8juli 1911, 'De waarheid'.
111) PCA, dossiernr. 661, ANMB-correspondentie Philips, brief van J. Hoorenman en 167 anderen
aan Philips, juni 1911. Naast een aantal handtekeningen staat in een ander handschrift de
vermelding dat zij geen lid waren van de bond.
112) De Metaalbewerker, 8juli 1911 .
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In eerste instantie bracht het overleg nog niet het gewenste resultaat.
Namens de firma Philips werd gesteld dat doorbetaling van christelijke
feestdagen niet aUeen kon gelden voor het werkplaatspersoneeI, maar voor
de hele fabriek. Dat was drieduizend man en dat kostte het bedrijf te
veel. Wei kwamen er drie vakantiedagen voor het werkplaatspersoneel dat
meer dan veertien cent per uur verdiende, en twee dagen voor hen die
minder verdienden. Overwerk zou voortaan extra worden betaald: tot 9
uur 25 procent, nachtarbeid 50 procent, zondags 100 procent en 25 pro-
cent extra voor nachtploegen.

De jaarlijkse promoties zouden plaatsvinden op 1 juli en 1 januari. Bo-
vendien zou, voor zover het werk het toeliet, aan degenen die op dinsdag
19 september mee wilden naar de demonstratie voor het Volkspetition-
nement in Den Haag, vrij gegeven worden! Een mooi resultaat.U'' Enkele
weken later yond er nog een onderboud met Philips plaats. Bij die gele-
genheid constateerde Dekkers

"dat de firma Philips ten slotte er de voorkeur maar aan gaf de
organisatie officieel te erkennen, ondanks [dat] de firma door ver-
klaarde vijanden van de mod erne vakorganisatie bewerkt wordt de
leiding te negeeren".l14

Alles leek positief in de verhouding tussen de ANMB en Philips. In au-
gustus 1911 bleek toch dat dat niet helemaal zo was. Een maand eerder
was in De Metaalbewerker geschreven over "verklaarde vijanden van de
moderne vakorganisatie", die er bij Philips blijkbaar ook waren. Wie wer-
den daarmee bedoeld? Dat blijkt uit een brief van de ANMB aan Philips
van 9 augustus 1911.115 Een gasfitter, een zekere Breitenbach, had aan
de bond meegedee1d te zijn vertrokken bij Philips vanwege een menings-
verschil met de bedrijfsleider direkteur P. Staal. De gasfitter zou recht
hebben op verhuiskosten, maar genoemde direkteur weigerde deze te ver-
goeden "omdat B. lid van den Metaalbewerkersbond was". A1sdat juist
was, dan was dat, volgens de ANMB "een directen aanval op de Vakor-
ganisatie".'!" Twee weken later ontkende de firma dat zijn direkteur P.
Staal iets dergelijks verklaard zou hebben. Ook later zou echter nog ge-
noteerd worden dat Staal in de ogen van diverse bestuursleden van de
ANMB een tegenstander van vakorganisatie was.l17 Mogelijk waren door

113) Idem.
114) De Metaalbaoerker, 22 juli 1911 .
115) PCA, dossiernr. 661, ANMB-correspondentie Philips, brier van de ANMB aan Philips, 9
augustus 1911 .
116) PCA, dossiernr. 661, ANMB-correspondentie Philips, kopie van de brief van Philips aan de
ANMBte Amsterdam, 26 augustus 1911
117) De Strijd, 3 februari 1912, 'Rijke ervaringen' (terugblik op de staking van 1911-1912 door
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de vele conferenties die de ANMB aanvroeg en door de regelmatige en
uitvoerige correspondentie van de bond met de firma, irritaties ontstaan.
Blijkbaar liet Gerard Philips het onderhandelen met de bond steeds meer
over aan zijn direkteur P Staal.

In augustus had de ANMB zich in een uitvoerige brief aan Philips be-
klaagd over het feit dat de bij de bond aangesloten voormarmen niet de
gebruikelijke zes vakantiedagen kregen, maar slechts driel18 Volgens het
bedrijf lag dat aan de wens dat de bazen en onderbazen in een aparte
bond zouden worden georganiseerd, los van de gloeilampenmakers en het
werkplaatspersoneel, iets waar de ANMB'ers niet voor voelden.

In september 1911 was er slapte in het bedrijf ontstaan, wat het ontslag
betekende voor circa 50 metaalbewerkers en 175 rneisjes.'!" De Strijd
schreef dat de goede werkers konden blijven en slechte arbeiders niet. De
moraal van het verslag was: "Sla de hand en aan de ploeg om aan dit
maatschappelijk euvel een einde te maken." Een onversneden marxisti-
sche visie op het konflikt bij Philips lag hieraan ten grondslag: "Een
kapitalistisch verschijnsel is dat goede vlugge werkkrachten blijven en
slechte eruit gaan. De firma Philips heeft een fabriek om winst te schep-
pen, en daarmee uit."

De Strijd nam het een week later - toen het bedrijf door de Eindho-
vensche Courant werd aangevallen - feitelijk toch weer op voor Philips.P?
De Eindhovensche Courant schreef over de grote aantallen ontslagen bij
Philips, waar meisjes werkten van twaalf en dertien jaar: "Ia, daar is
werkelijk kinderexploitatie op uitgebreide schaal in onze gloeilampenfa-
briek." De Striid commentarieerde dat de socialisten tevergeefs allerlei
voorstellen had den gedaan met betrekking tot arbeidsomstandigheden
voor dit soort jeugdige arbeiders, maar die waren allemaal afgewezen.
De reden dat de Eindhovense krant het nu voor de kinderen opnam was
volgens De Striid "omdat Philips niet katholiek is". Het blad zou moeten
protesteren tegen kinderarbeid bij de (katholieke) sigarenfabrikanten en
niet selectief zijn in zijn verontwaardiging. De Striid concludeerde: "Wij
gaan door tegen kinderexploitatie, maar wei bij elke fabrikant."

In De Metaalbewerker verscheen eind september ook een kritisch artikel
over Philips.l'" De fabriek zou twee dagen stil staan, ter gelegenheid van

1. Hoorenrnan).
118) PCA, dossiernr. 661, ANMB-correspondentie Philips, brief van deANMB aan de firma Philips,
9 augustus 1911.
119) De Slrijd, 9 september 1911, 'Harde lessen '.
120) De Strijd, 16 september 1911, 'Schijnheilige demagogen'
121) De Melaalbewerker, 30 september 1911, 'Eindhovensche kiekjes. De crisis bij de Firma
Philips' (door A.W [= A. Wiecherink]).
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de Woenseise kermis. Twee dagen, die niet werden doorbetaald. Bovendien
bestond er kritiek op de wiIlekeur die bij ontslagen blijkbaar werd toe-
gepast.

§ 7. Konflikten op de gloeilampenfabriek

a. De Strijd over willekeur en ontsiagen

Bij de firma Philips werden in het algemeen hogere Ionen ontvangen
dan bij andere werkgevers. Maar vanwege de concurrentie moest er voI-
gens De Strijd wel steeds harder worden gewerkt.122 Een groot Ieger van
opzichters, controleurs, ingenieurs enz. zorgde ervoor dat aIles uit de ar-
beiders gehaald werd, wat mogelijk was. Volgens het blad moesten de
opzichters c.s. bewerkstelligen dat tal van arbeiders ontsiagen werden.
Hun eigen hoge salarissen moesten er uitkomen en de firma wilde haar
winst gehandhaafd zien. De socialistische krant steide vast dat de gebroe-
ders Philips met hun onderneming goede zaken deden. Zo zou het inko-
men van Gerard Philips van 1907 tot 1911 gestegen zijn van f 80.000
tot ca. f 310.000. Het blad commentarieerde:

"Dit is de meerwaarde van uw arbeid, fabrieksslaven. En nu er geen
werk meer is, nu houdt Philips de meerwaarde van uw arbeid in
zijn zak, en gij allen gaat naar huis met de onzekerheid voor uw
bestaan."

In oktober 1911 werd het ontsiag van zestig metaalbewerkers aangekon-
digd. Kart daarop bLeek dat een deel van hen toch weer kon blijven. De
Strijd protesteerde tegen dergelijke "misieiding" en waarschuwde iedere
Iezer ervoor om voor werk naar Eindhoven te komen.l+'

De Eindhovensche Courant nam ill die maand een bericht over irit het
blad St. Eloy als zouden metaaibewerkers bij Philips onder druk gezet
worden om lid te worden van de ANMB.124 Als ze dat niet deden, dan
werden zij er - met medewerking van opzichters - uitgewerkt. Het so-
cialistische blad nuanceerde deze berichten en stelde "dat onze mannen
er ais de kippen bij zijn zoo er een vakgenoot de werkplaats betreedt".

Toch liepen aanname en ontsiag van personeel bij het bedrijf blijkbaar
niet van een leien dakje.125 Volgens Teulings hield dit weinig consistente
personeelsheleid verband met de invoering van het stukloon, de veran-

122) De Strijd, 30 september 1911, 'Kapitaal en arbeid'.
123) De Strijd, 30 september 1911, 'Uit Eindhoven. Werkeloosheid'.
12+) De Strijd, 30 september 1911, 'Uit Eindhoven. Lasterpak'.
12~) De Strijd, 7 oktober 1911, 'Uit de gloeilampenfahriek'.
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deringen in techniek en de invoering van nieuwe machines.V" Georgani-
seerde werknemers weigerden dat stukwerk, en vervolgens kregen de on-
georganiseerde die opdrachten. Ook de invoering van nieuwe machines
in het bedrijf veroorzaakte wispelturigheid in het aanname- en ontslag-
beleid.

Degenen die ornstreeks 8 oktober ontslag kregen aangezegd, zouden de
dagen tot hun ontslag inging, mogen verzuimen, maar kregen dan ook
niet uitbetaald. Die arbeiders waren het daarmee niet eens, spanden een
procedure aan bij het kantongerecht en kregen alsnog de uitgesloten da-
gcn uithctaald. In diczclfde pcriodc zou Philips mctaalarbcidcrs aan laton
werven door chefs, aldus De Strijd.127 Was dat om betrouwhaarder per-
soneel te krijgen, dat meer geneigd was om tegen stukloon te werken en
overwerk te verrichten?

b. Konflikten over overwerk en andere zaken

In augustus had het hoofdbestuur van de ANMB schriftelijk een reeks
van k1achten aan Philips doorgegeven. Bovendien kregen de bazen en
onderbazen, die lid waren van de ANMB, niet meer de normale zes
vakantiedagen. In de periode augustus-september kregen 45 metaal-
bewerkers ontslag. Volgens de firma omdat de bouw waaraan zij werk-
ten, klaar was. De ANMB en Philips stonden nu vaker tegenover elkaar.
Volgens De Metaalbewerker waren er inmiddels ongeveer even veel ge-
organiseerden als ongeorganiseerden ontslagen.128 En de Eindhovense
ANMB-afdeling was mede daardoor teruggelopen tot circa tachtig leden!
Half oktober gaven zich echter weer zeventien nieuuie leden op.

In die periode weigerden de plaatwerkers het verrichten van stukwerk
en werd er onderling vergaderd. Nog waren de problemen niet over.
Zo kregen sommige metaalbewerkers onverwacht te horen dat ze over-
werk moesten verrichten tot twaalf UUI' 's nachts en dan '5 morgens
niet hoefden terug te komen. Dan weer moesten ze overwerken tot half
twaalf en vervolgens weer weI de volgende ochtend aan het werk. Ook
was er verzet tegen de prikklok, die ook 's avonds gebruikt moest
worden bij het uitgaan van de fabriek. In het vakbondsblad werd ver-
k1aard dat er meer dingen bij Philips gebeurden, die niet door de beu-
gel konden.129

126) Teulings, a.ur., 45.
127) De Slri.id, 21 oktober 1911, 'Uit Eindhoven. Ergerlijk'.
128) De Melaalbewerker, 21 oktober en 24 november 1911, 'Eindhooensche Kiekjes'.
129) De Metaalbeuierker, 21 oktober 1911, 'Eindhovensche kiekjes",
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In oktober 1911 leidden de tegenstellingen tot een kortstondige sta-
king]30 Die maand kregen degenen die avond-overwerk verrichtten, hun
schaftuur niet meer uithetaald. Tussen zeven en acht uur gingen die ar -
beiders gewoonlijk thuis eten om vervolgens weer enkele men voor Philips
aan het werk te gaan. Dat schaftuur zou nu niet meer betaald worden,
aJs ze tot twaalf uur 's nachts moesten werken.

A. Wiecherink, de secretaris van de Eindhovense ANMB-afdeling, vroeg
hierover een onderhoud met de firma aan. Op maandag 23 oktober yond
dat gesprek pJaats, maar na korte tijd kwam het bestuur van de Eind-
hovense ANMB-afdeling, bestaande uit 1. Hoorenman, A. Wiecherink, en
H. van de Criend, onverrichter zake al weer terug. Die avond besloot de
ledenvergadering van de ANMB nagenoeg unaniem een tegenvoorstel te
doen aan de firma. A1s dat niet aanvaard werd, dan zou men in het
vervolg aile overwerk weigeren.131

Philips ging de volgende dag niet in op de eisen. Wei beloofde men het
overwerk zoveel mogelijk te beperken. Die avond werd er niet overge-
werkt. Vervolgens vaardigde de firma vreemd genoeg zelf een verbod t.ot.
overwerk uit! De Strijd, die steeds meer een kritische en negatieve toon
aansloeg t.egen Philips, comrnentarieerde:

"Zou dan wei werkeLijk het bazenstelletje zoo absoluut onschuldig
zijn geweest aan het maken van de vele nachtjes, waartegen de Me-
taalbewerkersbond altijd zoo heeft gestreden? Wij zeggen neen!"

Weer een dag later, op woensdag 25 oktober, kregen de gasfitters de op-
dracht tot overwork. Wiecherink, secretaris van de ANMB-afdeling, was
een van hen. Hij weigerde, werd geschorst en na rien minuten op staande
voet ontslagen.

De chef beval ook de andere fitters een voor een om over te werken,
maar stuitte "op de saamgeslotenheid dier arbeiders". De gasfitters, leden
van de ANMB, gingen in staking, totdat Wiecherink weer zou zijn aan-
genomen. A1s andere metaalbewerkers gedwongen zouden worden het
werk van de gasfitters te doen, zouden die ook weigeren. Het hoofdbe-
stuur van de ANMB werd van een en ander in kennis gesteld en dreigde
met een algemene staking van al zijn leden.

Donderdagmorgen gingen de gasfitters dus niet aan het werk, op twee
na. Om kwart over zeven werd het ontslag van Wiecherink al ingetrokken.
Voorzitter Hoorenman moest erop uit om de stakers op te halen en om

130) Voor het hiernavolgende zie: PCA, dossiernr. 66], ANMB- eorrespondentie Philips, brieven
van de ANMBaan Philips en kopieen van brieven van Philips aan de ANMB, 17 tot en met 25
oktober 1911 .
131) De Strijd, 28 oktober 1911, 'Metaalbewerkers in aetie'.
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acht uur was de staking alweer over. In de loop van die dag stemde de
firma ook nog in met doorbetaling van het schaftuur.132 De Strijd noemde
het verloop van deze korte strijd "een mooie overwinning" en riep de
lezers op tot aansluiting bij de bond.

Op 7 en 12 november vergaderden de metaalbewerkers onder leiding
van bondsvoorzitter Dekkers. Men zou de firma Philips een CAO-aanbod
doen. Veel arbeiders waren echter verhinderd. Daarom werd de vergade-
ring verdaagd naar zondag 12 november.P'' Niet duidelijk is hoe deze
vergadering afliep. Een ander incident trok echter al weer de aandacht.

Een voorman van de firma Philips, een zekere C. Biezen, zou op het
werk gevochten hebben met een 23-jarige bankwerker.l'" De laatste ging
zijn beklag hierover doen bij zijn chef en bij het bestuur van de ANMB.
Korte tijd later stuurde het bedrijf aan de ANMB-afdeling een brief, waar-
in het gedrag van genoemde voorman ernstig werd afgekeurd. Deze baas
zou inmiddels "duchtig onderhanden" zijn genomen.

Even leek het erop dat er in de verhouding tussen Philips en haar
(socialistische) werknemers geen problem en meer bestonden. De Metaal-
bewerker vermeldde dat het in het bedrijf allemaal weer "heel kalm en
gemoedelijk ging" en dat er weer metaalbewerkers waren aangenomen.135

De medewerker van het blad was goed op de hoogte van de interne
situatie bij het bedrijf. Hij wist te melden dat er een fundamentele ver-
andering in het produktieproces van de gloeilampen aan zat te komen.
De fabriek stond klaar om "een groote ommekeer teweeg te brengen in
de gloeilampenindustrie, doordat ze thans bezig zijn om de tegenwoordige
lamp een groote verandering te doen ondergaan". De medewerker van
het vakbondsblad concludeerde dat, indien Philips in het nieuwe produk-
tieproces zou slagen, dat een hele reorganisatie op de fabrieken teweeg
zou brengen.

§ 8. Het uitbreken van het CAO-konflikt

a. Konflikt over stukwerk

Zoals vermeld trachtte de firma Philips al gedurende ongeveer een jaar
het stukwerk in te voeren en had de Eindhovense ANMB-afdeling steeds
gepoogd dit tegen te houden. Daarom waren voor het maken van onder-

132) De Metaalbewerker, 4 november 1911, 'Eindhovensche kiekjes'.
133) De Strijd, 11 november 1911, 'Uit Eindhoven. Metaalbewerkers'.
13.) De Strijd; 9 en 16 december 1911, 'Uit Eindhoven. Een voorman'.
135) De Metaalbewerker, 9 december 1911, 'Eindhovensche Kiekjes'.
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delen van apparaten steeds ongeorganiseerde plaatbewerkers benaderd,
die dat werk zonder protest aanvaardden en na verloop van tijd daaraan
gewend waren. Ook werden wei georganiseerde bankwerkers op die ma-
nier benaderd. Over deze mensen die wei in stukloon wilden werken en
zich leenden voor "onderkruiperswerk", werd later in De Strijd opgemerkt
dat het mensen waren van "Brabantsch bloed".136

Op 7 december 1911 overbandigde de ANMB-afdeling haar wensen aan
de firma. Men wilde uitbreiding van het aantal betaalde vakantiedagen
van drie naar zes. Ook doorbetaling van het loon op christelijke feestdagen
en op andere dagen waarop men niet kon werken, behoorde tot het pak-
ket. Verder wilde men een hoger loon voor overwerk en bet werken op
zondag. Voor aile vaklieden van twintig jaar en ouder wilde men boven-
dien een minimumJoon van twintig cent per uur. En dit alles moest wor-
den geregeld in de vorm van een colleetief arbeidscontract.P"

Overigens verzette men zich nog altijd tegen de invoering van stukwerk.
Op een vraag van 1. Hoorenman, voorzitter van de Eindhovense ANMB,
aan een van de direkteuren van de firma Philips waarom men toch zo
vasthield aan de invoering van het stukwerk, antwoordde de direkteur:
"Het is overal zoo", en: "De concurrentie.t'P"

Op woensdag 13 december werd de ANMB voor de derde maal gecon-
fronteerd met de bedoeling van Philips om het stukwerk in te voeren.
Een bij de ANMB georganiseerde instrumentenmaker kreeg ook zo'n
werkopdracht. Hij weigerde deze en stelde het afdelingsbestuur van de
ANMB hiervan in kennis. Een van de bestuurders vroeg bij de afdelings-
chef wat eigenlijk de bedoeling was, waarop de werkmeester antwoordde:
"Dit [stukwerk] moest en zou worden ingevoerd", en dus bielp geen verzet
daartegen, meende hij. Opnieuw probeerde de ANMB te ageren tegen
invoering van het stukwerk, maar weer waren er enkele arbeiders bereid
om stukwerk te verrichten: "het was natuurlijk weer Brabant, eenige
k1aploopers, die ermee begonnen waren".139

Diezelfde dag, woensdag 13 december, belegde de Eindhovense afdeling
van de ANMB een vergadering over de invoering van het stukwerk. Aan
de bazen werd verweten dat zij hadden geprobeerd de mensen VOOI" te
spiegelen dat stukwerk in het voordeel van de arbeiders was. Met slechts
een stem tegen besloot men via een chef naar de eigenlijke bedoelingen
van de firma te laten vragen. Wanneer het antwoord de volgende dag

136) De Strijd, 17 februari 1912, 'Uit Eindhoven. Rijke ervaringen!'.
137) Heerding, a.ui., dl. n 300-302.
138) De Strijd, 17 februari 1912, 'Uit Eindhoven. Rijke ervaringen!'.
139) Idem.

424



c...i ~
~~ "l

(;l
~....o~ 0

:n ~c -::J

'" bo
;:: -'" ;::
:-

N
'- .~
t '-

>

~ ~
==

'-

'" ~
'"0 ~
OJ)
c~

'-

Q:;

>~
-0 2
e ~
~""O

8"':
>
",S'

-0 (£
o..(;l
0·0

c
if)

v z;
v ~c vc
CJ} -0
Q:; "l0.. "l
(fJ

3-OJ.s ~
0.. if.;

-'<:
'-

"lV
3: ·0
V

0
<n

...;:: ;::

c v
:0 t>

iT.
'V '"'" '"-0 E v

'-'-
-'<: ~

13 '- <l-
V 0:::w ~ ~

C'l '"C'l v s.E
-o

-0 be
< en ;::



Algemeene Nederlandsche
Metaalbewerkersbond Afdeeling EINDHOVEN

EINDHOVEN. / I.j - /7..-- 191 ,

Alb. 23. De brief van A. Wiecherink, secretaris van de Eindhovense ANMB-afde-
ling, aan de firma Philips, 14 december 1912. In deze brief werd meegedeeld dat de
metaalbewerkers in staking gingen uit protest tegen het ontslag van hun bestuursle-
den.



(donderdags) zou uitblijven, dan zouden de georganiseerden vrijdagmor-
gen buiten de fabriekspoort op antwoord wachten.

b. "Jelui zijn reheLlen!"

De volgende dag, donderdag 14 december, vroeg het afdelingshestuur
om opheldering aan de werkmeester, C. Sollaart. am half tien werd de
afvaardiging bij Gerard Philips ontboden.U" Deze hestond uit het dagelijks
bestuur van de Eindhovense ANMB-afdeling: voorzitter 1. Hoorenman,
secretaris A. Wiecherink en penningrneester H.J. van de Criend.!"

Er werd gesproken over het gerezen probleem en J. Hoorenrnan vroeg
aan Gerard Philips of het hedrijf nu in de werkplaats geen uitstekende
arheiders had. Deze gaf dat volmondig toe, evenals het feit dat er prima
werk afgeleverd werd. Ook dat "bij de veelvuldig voorkomende haastkar-
weitjes, de werklieden, met bewonderenswaardige vlugheid, zich van het
hun opgedragene kweten, was waar, erkende G. Philips"'H2

Overigens hleek deze min of meer gedwongen expliciete erkenning van
de kwaliteiten van de georganiseerden in de werkplaats achteraf veel
kwaad bloed hij Gerard Philips te hehhen gezet.143 Deze verbeet zich en
was het sJechts ogenschijnlijk eens met de ANMB-voorman, toen hij deze
"zeer bereidwillig tegemoet kwam". Hij verklaarde de eis van het aan-
vaarden van het stukwerk voorlopig te laten varen. Het plan om er op
terrnijn toch mee door te gaan, liet hij echter niet los, "want in den
toekomst, zoo meende hij, was het nog weleens mogeIijk dat hij het in-
voerde". Verder deelde hij mee minder personeel nodig te zullen hebben,
aangezien hij het geweigerde stukwerk zou uithesteden. De georganiseer-
den werden daarmee overbodig, hij zou geen Jast meer van de ANMB
hebben en kreeg zelf dan ook wat meer rust.

Daartegen was niets meer in te brengen. Hoorenman zei nog dat hij
het hoofdbestuur van de ANMB van een en ander in kennis zou stellen,
waarop Gerard Philips antwoordde: "Ik wil met je hoofdbestuur ook niets
meer te maken hebben; Dekkers is een goeie kerel, maar jelui zijn rebel-
len." En daarmee konden ze gaan.

140) De Strijd, 23 december 1911, 'Een felle Strijd'. Heerding, a.ui., dl. n, 30~, noemt ook de
bijeenkomst met Gerard Philips, maar verrneldt niet dat Philips door uitbesteding geen last rneer
wilde hebben van de bond. Oat nagenoeg het hele bestuur van de ANMB ontslag aangezegd kreeg,
word! evenmin vermeld: Onder de ontslagenen waren "bestuursleden van de afdeling Eindhoven
van de ANMB".
HI) De Strijd, 24 Iebruari 1912,' it Eindhoven. Rijke ervaringen uit het Zuiden I'

142) De Strijd, 17 februari 1912, 'Uit Eindhoven. Rijke ervaringenl'.
1+3) De Strijd, 23 december 1911, 'Een felle Strijd'.
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Een uur later, om 11 uur, volgde het ontslag aan de bestuurders en
negentien anderen.l " De officiele reden luidde: "wegens inkrimping del'
werkzaamheden". Tot degenen die op straat zouden komen staan, be-
hoorden aile bestuursleden van de ANMB-afdeling: de eerste en tweede
voorzitter, de eerste en tweede secretaris, de eerste en tweede penning-
meester. Dit werd gezien als een aanval op het bestaan van de ANMB-
afdeling.

c. Reaktie van de ANMB-afdeling

Meteen na de bijeenkomst met Gerard Philips yond een vergadering
van de ANMB-leden plaats. Dat was in de middagpauze. De houding van
de firma werd sterk afgekeurd en er ging onmiddellijk een telegram naar
het hoofdbestuur van de ANMB te Amsterdam: "Direct komen. Toestand
gespannen. Veel ontslag gegeven."

Terwijl de secretaris van de ANMB-afdeling, A. Wiecherink, dit telegram
naar het postkantoor bracht, hadden de achterblijvers in zijn afwezigheid
al besloten met onmiddellijke ingang te gaan staken. Een schriftelijke
stemming daarover was geeindigd met slechts een tegenstem. Besloten
werd het werk niet te hervatten, totdat het aangezegde ontslag van de
25 zou zijn ingetrokken.lt''

Na de middag bleven 115 mannen buiten de fabriekspoort; zij trokken
om half twee naar het Volksgebouw in WoenselH6 "De stakers waren zeer
enthousiast", volgens De Strijd en werden door hun voorzitter Hoorenman
toegesproken. Een enkeling begon echter te twijfelen en zou de volgende
dag toch weer aan het werk gaan. Het aantal stakers bedroeg op dat
moment 105.

Diezelfde donderdagmiddag 14 december werd er een schrijven van de
rnetaalbewerkers bij de firma ingediend, met de mededeling dat men in
staking was:

"Door deze wordt U kennis gegeven dat het personeel der werk-
plaats, in een heden gehouden middagvergadering, besloten heeft,
de ontslagen niet te accepteeren en gaan niet eerder aan den arbeid

1"'*) De Strijd, 24 februari 1912, 'Uit Eindhoven. Rijke ervaringen uit her Zuiden!'
1<5) Dit deelde Wiecherink later mee op het jaarcongres van de ANMB.Zie: De Metaalbewerker,
29 jwli1912, 'Ver lag van het congres van de ANMB', van 16 en 17 juni 1912 in Amsterdam', en
De Strijd, 24 februari 1912, 'Uit Eindhoven. Rijke ervaringen uit het Zuiden!' iet duidelijk is, of
die ene tegenstem de opvatting van A.Wiecherink weergaI.
1'16) De Strijd, 23 december 1911, 'Een felle strijd'. Gesproken werd hier over 115 man. Enkele
stakers waren blijkbaar geen lid van de ANMB.
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als voren met ons bestuur over deze en andere aangelegenheden met
UEd. in overeenstemming is gekomen. ,,147

Het secretariaat van de stakende metaalbewerkers werd gevestigd in het
Volksgebouw in Woensel. Daar verwachtte men het antwoord van Philips.
Nog diezelfde middag berichtte de firma bereid te zijn tot een onderhoud,
hoewel ze daar "weinig heil" in zag. Het gesprek yond om vier uur plaats
maar bleef zonder resultaat: de ontslagen werden niet ingetrokken.148

Volgens De Strijd probeerde Philips die dag de stakers weer aan het
werk te krijgen door hen eerst schriftelijk te bedreigen met ontslag op
staande voet, vervolgens metinhouding van het weekloon en ten slotte
met uitzetting uit de woningen. VerschiLlendedesbetreffende brieven wer-
den door de stakers aan het ANMB-afdelingsbestuur overhandigd.!""
Daarbij zat zeker ook een aantal exemplaren van het rondschrijven van
Philips, dat de stakers die avond ontvingen. In die brief stond dat het
bedrijf de omstandigheden begreep waarom velen niet aan het werk ge-
gaan waren. Niettemin hadden de arbeiders daarmee kontraktbreuk ge-
pleegd. Dat zou men nog door de vingers zien, als ze vrijdagmorgen 15
december om zeven uur weer aan het werk waren.P''

d. De staking

Donderdagavond 14 december yond er om acht uur een vergadering
van de Eindhovense ANMB-afdeling plaats. Van het hoofdbestuur uit Am-
sterdam was secretaris A. Jantzen gearriveerd. Hij spoorde aan moed te
houden en de opdrachten van het hoofdbestuur op te volgen. Met nadruk
zei hij het konflikt vooralsnog niet te verscherpen.P'

ANMB-Voorzitter WE Dekkers zou het nieuws over de uitgebroken sta-
king pas vrijdag uit de krant vernemen, toen hij vanuit Deventer per
trein onderweg was naar Amsterdam. Onmiddellijk vertrok hij toen naar
Eindhoven. Daar aangekomen yond hij het stakende personeel "in en-

1i7) PCA, dossiernr. 661, ANMB-correspondentie Philips, brief van A.Wiecherink aan de firma
Philips, 14 december 1911 .
148) Het Polk, 15 december 1911, 'Slaking rnetaalbewerkers Eindhoven'.
149) De Strijd, 23 december 1911, 'Een felle Strijd'.
150) Idem. In Het Polk werd gesproken over een brief aan de niel-ontslagen arbeidcrs. Heerding,
a.ui., dl. Il, 303, venneldt een schrijven aan de stakers, waarin Gerard Philips zichbereid verklaarde
"de gepleegde contractbreuk als niet gedaan te beschouwen" als men de volgende dag maar weer
gewoon aan het werk ging. PCA. dossiernr. 661.1, Metaalbewerkersconfiict, 'Rondschrijven aan
de stakers, 14 december 1911 '.
151) De naam van het ANMB-hoofdbestuurslid wordt ook vermeld in de Meierijsche Courant, 16
december 1911, 'Cedeeitelijke staking Cloeilarnpen-fabriek'. De Strijd, 24 februari 1912, 'Uit
Eindhoven. Rijke ervaringen uit het Zuiden!'
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thousiaste stemming" bijeen.152De meeste stakers had den die vrijdag al
een brief van Philips ontvangen, waarin stond dat zij "wederrechtelijk
ontslag genom en" en het contract met de firma verbroken hadden. Mee-
gedeeld werd: "dat wij U, wegens eene dringende en wettige reden
(dienstweigering) bij dezen ontslaan" .153

Volgens Dekkers waren de stakers zich bewust van het feit dat ze met
hun spontane daad het hoofdbestuur van de ANMB voor een groot pro-
bleem hadden geplaatst. Hun "direkte aktie" was echter, zoals zijzeUvon-
den, door de omstandigheden onvermijdelijk geweest. Dekkers deelde zijn
bedenkingen daartegen aan de vergadering mee. Niettemin zou hij zijn
best doen. Hij was van mening dat men er naar moest streven "gezonde
eischen aan den werkgever te stellen" en verklaarde dat het op den duur
niet goed was om "stukwerk zonder meer te weigeren". Tegenover het
stukwerk moesten de tarieven in een collectief contract geregeld worden.
Aldus werd na een vergadering van vier uren besloten met slechts vier
stemmen tegen. Het hoofdbestuur van de ANMB had nu de leiding over
de staking overgenomen.

Diezelfde narniddag probeerde Dekkers telefonisch een afspraak met Ge-
rard Philips te maken. Deze weigerde echter "om voor ons onverklaarbare
redenen".154 De volgende dag, zaterdag 16 december, stuurde Dekkers
een zeer uitvoerige brief aan de firma, met de mededeling dat het sta-
kende personeel bereid was maandag 18 of uiterlijk dinsdag 19 december
het werk te hervatten; het personeel dat op de veertiende ontslagen was
en ook de overige stakers moesten weer in dienst genomen worden. De
firma moest afzien van eventuele rancune-maatregelen. Bovendien diende
Philips bereid te zijn een collectief contract aan te gaan, zoals eerder op
7 december voorgelegd was. Als het bedrijf op die eisen inging, dan was
het personeel bereid onder nadere voorwaarden in stukloon te gaan wer-
ken. Dekkers hoopte een positief antwoord te ontvangen voor zaterdag-
middag vier uur. Tot dat tijdstip was hij in het Volksgebouw in Woensel
aanwezlg.

Het antwoord van Philips kwam inderdaad die dag nog af, maar het
was kort, duidelijk en afwijzend.155 Het bedrijf kondigde een forse in-
krimping van de werkplaats aan. Daarom zou men slechts een beperkt

152) De Metoalbeuerker, 23 december 1911, 'De staking bij de firma Philips te Eindhoven'.
153) PCA, dossiernr. 661 , ANMB-correspondentie Philips, brief van de firma Philips aan de stakers,
15 december 1911.
154) PCA, dossiemr. 661, ANMB-correspondentie Philips, brief van W.F. Dekkers aan de firma
Philips & Co, 16 december 1911.
155) PCA, dossiernr. 661, ANMB-correspondentie Philips, kopie van de brief van Philips aan het
secretariaat van de ANMB in het Volksgebouw te Woensel, 16 december 1911.
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aantal werknemers opnieuw in dienst kunnen nemen. Bovendien werd
verklaard "dat wij deze werknemers in geen geval zullen kiezen uit leden
van Uwen Bond". De voorstellen van de ANMB waren onaanvaardbaar
en niet voor diskussie vatbaar.

Vrijdag 15 december was men dus niet aan het werk gegaan. Er werd
gepost voor de fabriek om eventuele onderkruipers tegen te houden. Ver-
der was alles rustig. In de machinefabriek van Philips werkten echter
ruim zeventig man gewoon door. Die dag veranderde de staking in een
uitsluiting, volgens de Peel- en KempenbodeP" Deze krant schreef dat de
werkzaarnheden "zonder interruptie" werden voortgezet. Op een vraag
van een medewerker aan een van de Iirmanten of de staking of uitsluiting
van invloed zou kunnen zijn op de nieuwe vinding [betreffende het trek-
ken van gloeilampdraad, HG], volgde het ontkennende antwoord: "Wat
er thans geschiedt kan niet de geringste vertraging brengen in de nieuwe
methode tot het trekken van draden, die spoedig in de fabriek algemeen
zal worden ingevoerd." Blijkbaar was de firma vol vertrouwen in een
goede afloop. Kon zij de werkzaamheden van de stakende metaalbewer-
kers bij het nieuwe precede misschien missen?

Zaterdag 16 december verschenen in de plaatselijke kranten kleine stuk-
jes over de staking c.q. uitsluiting. De Meierijsche Courant vermeldde dat
twee personen, aan wie ontslag was aangezegd, gewoon waren komen
werken. Hun ontslag was daarop ingetrokken. De firma had 22 anderen
per brief gewezen op "contractbreuk". De solidaire stakers hadden de
waarschuwing gekregen op tijd op hun werk te verschijnen, maar daarop
was niet gereageerd. Daarom waren er 74 stakers wegens "dienstweige-
ring" ontslagen. De firma beschouwde daarmee de staking als afgedaan
en had - volgens genoemde krant - de relaties met de ANMB verbroken,
hoofdzakelijk "omdat de staking zonder kennisgeving of waarschuwing
was ondernornen't.P"

In de Peel- en Kempenbode, die het bericht over de uitgebroken staking
bij Philips als een "donderslag bij helderen hemel" karakteriseerde, heette
het dat het konflikt was ontstaan door het verzet van de leden van de
ANMB tegen de invoering van stukwerk, door de uitbesteding ervan, en
vanwege het feit "dat de firma nogal eens onaangenaamheden onder-
vond,,158

156) Peel- en Kempenbode, 16 december 1911, 'Bij de Firma Philips'.
157) Meierijsche Courant, 16 december 1911, 'Cedecltelijke staking Cloeilampen-fabriek'.
158) Peel- en Kempenbode, 16 december 1911, 'Bij de Firma Philips'. Er zijn slechts twee artikelen
over deze staking uit deze krant bekend. Behoudens de nummers van 16 en 20 december 1911
zijn er uit deze periode geen exemplaren van die krant bewaard.

429



Zowel in genoemde krant als in de Meierijsche Courant verschenen die
zaterdag advertenties, waarin de firma Philips met onmiddeUijke ingang
flinke jongens vroeg, ter opleiding voor instrumentmaker, fijn bankwerker
en draaier.l''"

Ondertussen hadden 25 arbeiders hun ontslagbrief al ontvangen, maar
toen ze op zaterdag hun loon van drieeneenhalve dag, waarop die week
wei gewoon gewerkt was, wilden komen ophalen, kregen ze niets uithe-
taald.P" Een opstootje was het gevolg. Er werd verder gepost voor de
fabriek en de rijkspolitie hield de situatie in de gaten.

Op zondagmiddag, 17 december, hield cooperatie Helpt Elkander haar
jaarvergadering en besloot de stakende metaalbewerkers met 75 gulden
te steunen.

§ 9. Escalatie van het konflikt

a. Stakers en onderkruipers

Diezelfde zondagmiddag 17 december deed zich een incident voor bij
Philips, waarvan een SDAP'er, het slachtoffer werd.l?' POI1:ier1. Japin,
die toen met twee coUega's dienst had, vertelde dat twee stokers van de
nachtploeg, die om zeven uur aan het werk moesten, om kwart voor
zeven met enkele stakers stonden te praten op ongeveer vijftig meter van
de fabriekspoort. Een van de portiers wilde daarop de politie bellen, ter-
wijl de andere twee dat niet wilden, omdat daarvoor geen aanleiding
bestond. Iapin yond het ook niet nodig de desbetreffende ingenieur hier-
van in kennis te stellen. Hij ging ervan uit dat de stokers op tijd de
fabriek binnen zouden zijn, zoals later inderdaad ook het geval was. Voor
de portier had dit voorval echter nare gevolgen. Op maandag 18 decem-
ber werd hij ontboden op het kantoor van Gerard Philips, "welke mij
vroeg welke mijn politieke overtuiging was. Ik antwoordde daarop so-
ciaaldemokraat te zijn, waarop deze patroon mij met 8 dagen mijn ontslag
gaf."

Diezelfde maandag werden het posten en het huisbezoek tijdelijk gestopt
vanwege een grote vergadering speciaal voor de vrouwen van de stakers.

159) Meierijsche Courant, 16 december 1911, en Peel- en Kempenbode, 16 december 1911.
1(0) Teulings, a.w., 46.
161) Het Volk, 28 december 1911, 'lngezonden. De staking te Eindhoven'. Japin schreef: "Crooter
inbreuk op de gewetensvrijheid is niet denkhaar. Toen ik in April 1909 met DOg2 kollega's aan de
Centraalspoor mijn onlslag kreeg, gaf de direktcur-generaal althans voor: 'er is geen feit voor
ontslag'."
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Zestig vrouwen hoorden in het VoLksgebouwde ANMB-afdelingsvoorzitter,
1. Hoorenman, de oorzaken van het konflikt, de omvang, betekenis en
noodzaak voor de staking uitleggen. Een van de stakers, een zekere Ha-
gendoorn, sprak de vrouwen ook toe, schetste daar "op iudrukwekkende
wijze" het dagelijks lot van de arbeider en wekte de vrouwen op hun
mannen trouw terzijde te staan. Enkele vrouwen spraken de mannen ver-
volgens moed in. Er was sprake van "geestdriftig applaus" en "met het
zingen der Internationale ging deze vrouwenvergadering uiteen", aldus De
Strijd.162

Sommigen rekenden erop dat de stakers hun huis uitgezet zouden wor-
den. Op maandagavond 18 december maakte de Eindhovensche Bestuur-
dersbond daarom bekend al maatregelen te hebben genomen om aile
gezinnen van stakers die werkelijk uit hun huis gezet zouden worden,
onderdak te bezorgen. En de EBB zou een folder over de staking laten
maken en in een opJage van vijfduizend exemplaren verspreiden.P''

Vervolgens ging het posten weer door: "Het in dat gure jaargetijde pos-
ten aan fabriek en station werd met groote toewijding verricht." Regel-
matig werden werkwilligen, die zich meldden, tegengehouden. Oat "be-
wees ons ten overvloede, dat er pit in onze menschen zat, dat zij allen
overtuigd waren in 'een schoonen strijd te zijn gegaan", aldus De Strijd.16-+

Die akties hadden slechts gedeeltelijk succes: mensen van buiten werden
tegengehouden, maar "onze eigen krachten, waarop we steiLigrekenden,
ontvielen ons helaas".

Philips wist af en toe enkele mensen "de fabriek in te praten" en had
daar, naar verluidde, speciale ronselaars voor. Onder politiebegeleiding
werden onderkruipers de fabriek binnengeloodst, hetgeen leidde tot volks-
oplopen. Soms moest de politie optreden met gebruik van de sabel, zoals
op dinsdag 19 december. Die middag was er sprake van een grote oploop
van mensen voor de fabriek van Philips, aan de Emmasingel. De poLitie
zorgde ervoor dat de doorgang met versperd werd: "Toch werd nog even
de sabel uit de schede gehaald en een paar slagen rechts en links uit
gedeeld. ,,165's Avonds was het weer rustig.

De firma Philips nam het uiteraard op voor degenen die doorwerkten.
De burgemeester van Woensel kreeg diezelfde dinsdag telefonisch de me-
dedeling dat een van de onderkruipers, de bankwerker L. Spoorenberg,
steeds uitgescholden en toegeschreeuwd werd als hij naar huis ging.166

162) De Strijd, 23 december 1911, 'Een felle Srrijd'.
163) Idem.
164) De Strijd, 24 februari 1912, 'Uit Eindhoven. Rijke ervaringen uit.het Zuiden!'
165) Peel- en Kempenbode, 20 december 1911, 'Bij de Firma Philips'.
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Een aantal stakers liep dan met hem mee. 's Morgens hadden enkele
stakers tegen de voordeur van diens huis staan schoppen, waardoor
Spoorenbergs zwangere vrouw heel bang geworden was. Ook de buurman
van genoemde Philips-werknerner, een zekere F Vrijdag, werd door de
stakers uitgescholden en toegeschreeuwd. De firma Philips verzocht de
burgemeester van Woensel ervoor te zorgen dat genoemde person en 's
morgens ongehinderd naar de fabriek en '5 avonds zonder problem en
naar huis konden gaan.

Er is een kort verslag van een van de 'werkwilligen', een zekere P
Mulder, bewaard gebleven.P" Hij was arbeider in de grote werkplaats
van Philips en was op donderdagavond 14 december ook aanwezig bij
de ANMB-vergadering in het Volksgebouw te Woensel. Toen het bestuurs-
lid van de bond uit Amsterdam een heel negatief verhaal had gehouden
over Philips, zou hij opgestaan zijn en gevraagd hebben hoe deze bonds-
bestuurder daar allemaal over kon oordelen: "Toen brak het lawaai los.
Ik ben toen weggegaan, want het werd een knokpartij." De volgende dag
ging Mulder gewoon aan het werk. Toen hij op vrijdagmiddag om half
twee weer de fabriek binnen wilde gaan, werd hij tegengehouden. Hij
wrong zich door de stakers en wist toch weer op zijn werk te komen. De
volgende dag ontmoette hij Gerard Philips en zei hem: "Ik laat mij niet
commanderen door een paar oproerkraaiers. ,,168 Mulder vertelde dat er
ook marechaussee aan te pas kwam en dat een werkwillige in de gevech-
ten met de stakers zou zijn doodgestoken.l'"

's Middags ging hij gewoonlijk thuis eten, maar nu bleef hij over in
de fabriek. 's Avonds werd hij onder politiebegeleiding naar huis gebracht:
"Er was in Eindhoven niet meer te leven. Onderweg naar de fabriek
werden wij met stenen bekogeld. Toen vertrouwde ik het niet meer. lk
ben toen een dag of vier, vijf thuis gebleven. ,,170

166) PCA, Dossiernr. 661, ANMB-correspondentie Philips, kopie van een brief van Philips aan de
burgemeester van Woensel, 19 december 1911 .
167) PCA, Personeelsdossiers, Dossier P. Mulder, 'Interview met P. Mulder te Utrecht, 16 juni
1964, over de staking bij Philips'.
168) In de uitgetikte tekst staat hier nog een passage die later is doorgestreept: "De motieven die
zij aanvoeren ben ik mee akkoord, maar over 14 dage."
169) Dit bericht kon niet worden bevestigd.
170) Toen de staking afgelopen was, en Mulder een arbeidsploeg onder zich kreeg, zou er tegen
hem gesaboteerd zijn door voormalige stakers die weer aangenornen waren.
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b. Oproep tegen Philips in Het Volk

Ondertussen werkte de rest van de metaalbewerkers, waaronder overi-
gens twintig (ex-)Ieden van de ANMB die blijkbaar niet mee wilden sta-
ken, gewoon door. De namen van die ANMB'ers zouden op 24 februari
1912 in De Strijd gepubliceerd worden. Daarmee werden zij alsnog pu-
bliekelijk gebrandmerkt als onderkruipers.

De katholieke bond St. Donatius had zijn leden aangeraden afzijdig te
blijven in het konflikt en gewoon door te werken, zelfs met de kerstdagen.
Dat was nog geen jaar na het eerder genoemde feestdagenkonflikt, waarbij
de katholieke bond had gestreden om juist niet te hoeven werken op
katholieke feestdagen! 171

Op woensdag 20 december verscheen in Het Volk onder de rubriek
'Vakbeweging' een oproep aan socialistische metaalbewerkers in heel Ne-
derland om zich niet voor werk bij Philips aan te melden:

" W a a r s c h u win g. Geen rechtgeaarde metaalbewerker late
zich verleiden in te gaan op werkaanbiedingen, gedaan door de firma
Philips en Co., gloeilampenfabriek te Eindhoven, voordat de staking
van het werkplaatspersoneel geeindigd is. Niemand verzware dezen
strijd tegen aanranding van het vereenigingsrecht en andere grieven.
Niemand valle zijn st:rijdende vakgenooten in den rug. ,,172

In een naschrift verzocht de redaktie aan plaatselijke SDAP- en vakhonds-
organen die waarschuwing over te nemen. In hetzelfde nummer stond
overigens dat er zich af en toe een onderkruiper aanmeldde, maar enkele
dagen later, op zaterdag 23 december werd dat weer ontkend. Ook kon
men lezen dat er geen stakers weer aan het werk gegaan zouden zijn.

Diezelfde dag me1dde De Metaalbewerker dat de stakingsstrijd er "uit-
stekend" voor stond.173 Het aant.al onderkruipers, over het algemeen on-
geschoolden of minderwaardige vaklieden, zo werd gesteld, bedroeg
slechts zeventien. Met dit getal zou de firma de reparatie van de machines
op den duur niet kunnen bijhouden. Het produceren van nieuwe machines
en gereedschappen voor het grate bedrijf zou al helemaal niet mogelijk
zijn. "Bovendien is het in de metaalindustrie zeer druk en is er voor
onderkruiperij in dezen donkeren hoek van Brabant weinig te vreezen",
luidde de optimistische conclusie.

171) Teulings, a.w., 46.
172) Het Volk, 20 december 1911, 'Vakbeweging. Waarschuwing'.
173) De Metaalbewerker, 23 december 1911, 'De staking bij de firma Philips te Eindhoven'.
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c. Huisuitzettingen en vertrek van stakers

Donderdag 21 december ging het aangezegde ontslag in. Drie families
moesten al meteen uit hun huis. Dat waren de gezinnen van W Smit,
H.J. van de Griend en J.H. Benda, alledrie wonend in Philipsdorp te
Strijp.174De stakers weigerden. Op 26 december werd per deurwaarders-
exploot van hen geeist dat zij hun woning onmiddellijk zouden verlaten.
Zij weigerden opnieuw. Twee dagen later schortte de kantonrechter de
uitzettingen op. Over de rechtmatigheid van de uitzetting zou hij veertien
dagen later uitspraak doen.175

Inmiddels had de ANMB diezelfde donderdag een pamflet verspreid dat
door het Eindhovensch Dagblad als "bezadigd" werd omschreven.F" In
dat schrijven werd steun en medewerking gevraagd voor hen die door de
firma Philips waren uitgesloten. Niet duidelijk is overigens of dit hetzelfde
pamflet was, waarin stond dat de ANMB-Ieden die in de machinekamer
van Philips werkten, hun lidmaatschap van de bond moesten opzeggen177

Volgens de krant probeerde men aan het einde van het strooibiljet "den
wrevel der burgerij op te wekken tegen de handelingen der firma Philips".
Daar werd gewag gemaakt van de verschillende vorrnen van solidariteit
met de stakers. Niettemin hoopte men op een einde van de uitsluiting.

De redakteur van het Eindhovensch Dagblad had over een mogelijke
beeindiging van de uitsluiting bij de firma Philips de mening gepolst,
maar vernomen dat daarvan geen sprake kon zijn. Wei merkte hij nog
op dat Philips een avond-ambachtsschool zou gaan oprichten, om de leer-
lingen door eigen mensen te laten opleiden. De krant achtte die school
van grote betekenis voor de jongelui van Eindhoven en omgeving en be-
sloot met: "Daarvoor moeten wij de firma dankbaar zijn. ,,178 In hetzelfde
nummer wierf Philips opnieuw voor onmiddellijke indiensttreding "flinke
jongens" van veertien tot achttien jaar om opgeleid te worden tot instru-
mentenmaker, fijn bankwerker en draaier.

17.) RANB, Archief van het Kantongerecht te Eindhoven, 1838-1930, nr. 300, Burgerlijke zaken,
audientiebladen 1912, zitting van 4 januari 1912.
175) De Strijd, 30 december 1911, 'De Staking bij Philips'.
176) Eindhooenscn Dagblad., zaterdag 23 december 1914, 'Bij de firma Philips'. Dit nummer was
het eerste van deze nieuwe krant, die als opvolger van de Peel- en. Kempenbod.e gezien moet worden.
Het Eindhovensch Dagblad. was eigendom van Mr. E. Mignot en de heer en mevrouw R.
Mignot- Deurvorst. De krant beschouwde zich, blijkens een redaktioneel artikel in het eerste
nummer, als een "katholiek Dagblad" en baseerde zich op de pauselijke encyclieken Rerum Nouarum
en Graves de Communi reo Men wilde katholiek zijn en vooruitstrevend.
177) Otten, a.tu., 93, en De Lamp, 22 december 1911 en 5 januari 1912.
178) Ein.dhovensch Dagblad., zaterdag 23 december 1914, 'Bij de firma Philips'.
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Van geheel andere aard was de berichtgeving in De Strijd. Nagenoeg
de hele voorpagina van het nurnrner van zaterdag 23 december werd in
beslag genomen door een feI redaktioneel artikel tegen Philips.179 AIle
arbeiders in Eindhoven moesten inzien dat deze "direkte en uiterst ge-
mene aanval" van Philips op de vakbeweging een staaltje van de "weer-
galooze brutaliteit van het groot kapitalisme tegen de opkomende arbei-
dersbeweging" was. De redaktie noemde deze "aanval van het groot
kapitaal nog ploertiger, nog gemeener dan elke andere, dien wij ons kun-
nen indenken". Bet betekende een aanval op de vakvereniging van ar-
beiders "die in verzet komen tegen het moordend, tegen het uitbuitend,
tegen het de arbeiders het bloed uit de nagels zuigend stukwerk". De
redaktie bracht hulde aan de vakvereniging en aan de kameraden die het
werk onmiddellijk neerlegden toen 25 metaalarbeiders, onder wie de zes
bestuursleden van de ANMB, werden ontslagen. Men had het over de
klassenstrijd "met bruut geweld, met hondsche overrnacht", waarbij de
gezinnen van de arbeiders niet aileen brodeloos maar ook dakloos werden
gemaakt. Na de beschrijving van het konflikt in het grote artikel 'Een
felle Strijd', volgde op de laatste pagina dezelfde waarschuwing tegen het
werken bij Philips die enkele dagen eerder ook al in Het Volk te lezen
was. Overigens berichtte De Metaalbewerker van 23 december ook uit-
voerig over de gebeurtenissen in Eindhoven.

Enkele dagen later ging de staking haar derde week in. Elke week
kostte de ANMB 700 gulden aan ondersteuning.l'l'' Mede daarom vond
op woensdag 27 december een afdelingsvergadering plaats. Dekkers stelde
toen namens het ANMB-hoofdbestuur voor om het grootste deel van de
stakers naar elders te laten vertrekken. Dat zou niet aileen de druk op
Philips vergroten, maar tegelijk de financiele last van de bond vermin-
deren. Circa dertig metaalbewerkers zouden in Eindhoven blijven staken,
onder wie alle leden van het afdelingsbestuur. Tegen onderkruipers zou
men blijven posten.

Twee dagen later aI, op vrijdag 29 december, vertrokken kort na het
middaguur een zestigtal stakers per trein uit Eindhoven: 181 "Onder het
zingen onzer liederen gingen de mensch en naar het station, begeleid door
de blijvende stakers" Door bemiddeling van de ANMB hadden zij elders
werk gekregen. Ook hun gezinnen zouden later naar hun nieuwe woon-

179) De Strijd, 23 december 1911, 'De aanval van Philips'.
180) De Metaalbewerker, 6 januari 1912, 'De staking bij Philips'.
181) Idem. In De Metaalbeuierker van 3 februari 1912 werd vermeld dat er 50 stakers waren
vertrokken en circa 35 achterbleven.
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plaats worden gebracht, aldus De Strijd die zich van stevig socialistisch
jargon bediende.

In het blad werd gemeld dat er onder de bevolking steun en sympathie
voor de stakers was.182 Een kapper zou hen gratis scheren en ook hun
kinderen gratis knippen. Sigarenmakers zorgden voor rookmateriaal. De
cooperatie had direct steun gegeven in geld en de Eindhovensche Be-
stuurdersbond zorgde ervoor dat uit hun huis gezette gezinnen ergens
anders onderdak vonden. Bovendien verstrekte de ANMB op 23 en 30
december uitkeringen aan de stakers.

Op laatstgenoemde dag stond in De Metaalbewerker te lezen dat Philips
niet wilde onderhandelen met de ANMB.183 De afwijzende reaktie van het
bedrijf was vervat in een simpel briefje, "waarmede deze groot-kapitalis-
tische firma aantoont, dat geldprotsen in hun machtswaanzin onverant-
woordelijke dingen kunnen zeggen". In hetzelfde artikel kon men overi-
gens lezen dat de ANMB de daad van de Eindhovense afdeling afkeurde.
Door het uitroepen van een onmiddellijke staking was het hoofdbestuur
voor een voldongen feit geplaatst. Aan de andere kant werd ook wei begrip
voor haar opgebracht. De bedoeling van Philips zou immers geweest zijn
"de ijzersterke afdeeling van onzen bond" kapot te maken. De lonen bij
het bedrijf moesten omlaag naar een in Brabant normaal niveau. Bra-
bantse arbeiders verdienden bij Philips gemiddeld vier tot vijf cent per
uur minder dan de leden van de ANMB. Berekend werd dat dat hogere
uurloon voor 125 metaalbewerkers, die elk 57 uur per week werkten,
Philips per jaar 14.820 gulden extra kostte!

Imniddels had een aantal stakers per deurwaardersexploot en door mid-
del van een spoedprocedure de aanzegging gekregen dat men het huis uit
moest.l'" Begin januari werd daadwerkelijk een aantal mensen - na de
procedure bij het kantongerecht - uit hun huis gezet:

"De deurwaarder komt de arbeiders uit hun frissche woningen zet-
ten; de toepassing van dat scherpe middel in den strijd geeft een
anderen kijk op de zoo hooggeroemde liefde der firma voor haar
arbeiders, die - zooals het vroeger heette - het motief voor den bouw
van het Philipsdorp was. ,,185

Op donderdag 12 januari hield het kantongerecht zitting in de zaak van
Gerard en Anton Philips, fabrikanten te Eindhoven tegen W Smit, H.J.

182) Ibidem.
183) De Metaalbewerker, 30 december 1911 , 'De staking bij de finna Philips en Co. te Eindhoven'
(door W.F.D. [= W.F. Dekkers]).
18t) De Metaalbewerker, 6 januari 1912, 'De staking bij de firma Philips te Eindhoven'.
185) InHet Jlolk van 4 januari 1912, 'De staking bij Philips & Co'.
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van de Griend, J.H. Benda, C. van der Sioot en B.H. de Jong allen
wonende in huizen van de firma Philips in het Philipsdorp te Strijp.186
De eerste drie werden veroordeeld tot onmiddellijke ontruiming van hun
huis en tot betaLing van de kosten van f 7,70 en f 8,-. Van der Sioot en
De Jong vroegen uitstel en beloofden hun huis binnen acht dagen te zullen
verlaten. Daarover zou de kantonrechter op 18 januari een uitspraak
doen.

Waarschijnlijk zijn bovengenoemde metaaLbewerkers de enigen geweest
die zich daadwerkelijk verzetten tegen hun uitzetting. AIle anderen ver-
lieten eerder al 'vrijwillig' hun huis in Philipsdorp, zo Iijkt het.

Op 13 januari 1912 moesten nagenoeg aile stakers die in huizen van
de firma Philips woonden, het huis uit zijn. In De Notenkraker van die
dag werden de huisuitzettingen door Philips gememoreerd door een ge-
dicht 'De tirannen van Philipsdorp' en een spotprent van Albert Hahn,
getiteld 'Terrorisme in Eindhoven': Een kapitalist in lange jas met bont-
kraag en hoge hoed sluit een arbeiderswoning af, zeggende: "Nu ik ze
niet uit hun bond kan krijgen, heb ik ze althans uit hun woning gezet."
Op de achtergrond een arbeidersgezin bestaande uit man, vrouw en drie
kleine kinderen met hun scharnele huisraad.

Hoeveel mensen precies op straat gezet werden, is niet duidelijk. In de
plaatselijke pers komt er over de huisuitzettingen niets voor. In de Me-
taalbewerker stond slechts het bericht dat de daklozen uit Philipsdorp
door andere arbeiders in hun huis werden opgenomen.F"

d. Philips zet mensen onder druk

Bij de socialistische metaaLbewerkers was inmiddels ruimte om te on-
derhandelen, ook over het verfoeide stukwerk. Over onderhandelingen is
echter niets bekend. Wei besteedde Philips een deel van het werk uit aan
bedrijven in Breda, Utrecht en Den Haag. In Eindhoven zelf probeerde
het bedrijf ondertussen enkele stakers tot hervatting van het werk te be-
wegen. Zo zou de firma door middel van een brief aan een drukkerij
gedreigd hebben geen orders meer te geven wanneer de boekhouder zijn
zoon, een jonge bankwerker, niet gauw weer aan het werk zou sturen.
Volgens De Strijd zou de drukker daar niet op ingegaan zijn en had hij
liever niets meer met Philips te maken.188

186) R<\NB, Archief van het Kantongerecht te Eindhoven, 1838-1930, nr. 300, Burgerlijke zaken,
audientiebladen 1912, zitting van 4 januari 1912.
187) De Metaalbeuierker ; 27 januari 1912, 'De tyrannie der firma Philips te Eindhoven'.
188) De Strijd, 30 december 1911, 'De Staking bij Philifl6' (bijdrage voo -de EiAdhoveMse
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Dominee D. van Peursem was lid van de Bond van Christen-SociaListen
en leidde de Eindhovense Protestants-Christelijke Jongemannen Veree-
niging.189 In dat kader organiseerde hij onder andere avonden over het
socialisme, het historisch-materialisme en over de werken van Frederik
van Eeden en Henriette Roland Holst. In Stratum was hun tehuis. De
vereniging kreeg jaarlijks een subsidie van de gebroeders Philips. Een van
de leden van de Protestants-Christelijke Jongernannen Vereeniging had
echter een staker in de kost en Philips zou geeist hebben dat deze hui-
tengezet werd.190 Dominee Van Peursem wilde daaraan niet meewerken,
waarop Philips diens vereniging niet langer financieel wilde ondersteunen
en zelfs dreigde ook de meubels van de vereniging te laten weghalen.
Vervolgens eiste Philips dat enkele werknemers die lid waren van de Pro-
testants-Christelijke Jongemannen Vereeniging, hun lidmaatschap daar-
van opzegden, hetgeen blijkbaar niet meteen gebeurde.

Over de houding van Philips tegenover de Protestants-Christelijke 10n-
gemannen Vereeniging verscheen in De Notenkraker kort daarop een spot-
tend gedicht: 'Statuten voor protestantsche Jongemannen en andere ver-
eenigingen, ontworpen door de firma Philips & Co te Eindhoven,.191

Op 30 december 1911 verscheen ook in de Meierijsche Courant het
bericht dat de firma Philips van plan was om een avond-ambachtsschool
op te richten.192 Oat was het laatste bericht in die krant over de staking
en uitsluiting.

§ 10. Barsten in het ANMB-front

a. Dekkers en de stakers

Het posten voor de fabriek zou ondertussen vier potentiele onderkrui-
pers weerhouden hebben bij Philips te gaan werken.193 Maar of dat een
groat sukses was? Op 30 december 1911 bleken er bovendien barsten te
komen in het front tegen Philips. Het Brabantse SDAP-orgaan De Strijd
leverde kritiek op een uitspraak in het orgaan van de ANMB, De Metaal-
bewerker, over te aanvaarden stukwerk:

correspondent) .
189) Van Oorschot, a.w., di. I, 244-245.
190) De Strijd, 30 december 1911, 'De staking bij Philips'.
191) De Notenkraker, 13 januari 1912, 5.
19'2) Meierijsche Courant, 30 december 1911, 'Ambachtsschool Cloeilampenfabriek'.
193) De Strijd, 30 december 1911, 'De staking bij Philips'.
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"En zoo den bond (... ) een billijke stukwerkregeling meent aan de
firma te moeten voorslaan - in ons oog bLijft aile stukwerk te ee-
nenmale veroordeeld - dan zal rut toch een regeling moeten zijn,
waaraan door den patroon niet te tornen valt. ,,19-+

Het werken in stukloon was weliswaar voor de Eindhovense ANMB-af-
deling bespreekbaar geworden, maar was het dat ook nog voor de firma
Philips?

De gewraakte uitspraken in De Metaalbetoerker, het landelijke orgaan
van de ANMB, waren gedaan door de voorzitter van de bond, WF Dek-
kers195 In zijn artikel keurde hij het af dat de Eindhovense afdeling het
hoofdbestuur van de ANMB voor een voldongen feit had geplaatst. Men
had het stukwerk niet zonder meer moeten afwijzen, maar enkele "ge-
zonde eisen" moeten stellen.l'" In het blad De Strijd verdedigde de Eind-
hovense afdeling zich met de opmerkingen dat hier sprake was van een
"uiterste geval", waardoor men weI naar het stakingswapen moest grijpen.
Blijkens De Metaalbewerker van 30 december was inmiddels in een sta-
kersvergadering besloten het stukwerkstelsel (zonder nadere voorwaarden)
te aanvaarden.l'"

Ondertussen staakten er nog 35 a 40 man. De rest van de ANMB-Ieden
was door de bond al naar andere plaatsen gebracht en blijkens De Strijd
van 6 januari 1912 ook al aan het werk. In datzelfde nummer stond dat
er van de stakers niemand het werk bij Philips had hervat, op een man
na, "een Brabanter natuurLijk, welk gedeelte der bevoLking het nog steeds
aan kloekheid, aan beter, verder inzicht ontbreekt". Tegenover diens af-
keurenswaardig gedrag plaatste het blad de houding van een niet met
name genoemde arbeider, vader van vijf kinderen, die weI bleef doorsta-
ken.

Het blad vermeldde dat Philips ook de gereedschappen, die eigendom
van de arbeiders waren, achterhield, en riep de stakers op vol te houden.
Hun opofferingen zouden "vruchten dragen" voor "heel dit donkere Zui-
den waar het geestelijk peil der arbeiders, dank zij het clericale juk, nog
van dat der dieren niet vel' afstaat".198

19-+) Idem.
195) De Metaalbewerker, 23 december 1911.
196) Het foLk, 16 december 1911.
197) Het folk, -+ januari 1912, 'De staking bij Philips & Co'. In dit artikel werd door middel van
een voetnoot naar de desbetreffende passage uit De Metaalbeuerker verwezen.
198) De Strijd, 6jal1uari 1912, 'De Staking bij Philips'.
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b. Een motie van afkeuring tegen Jansen

De Strijd schreef zeer negatief over "de eens zoo schijnbaar arbeiders-
vriendelijke firma Philips". In Het Volk stond echter tot 3 januari vrijwel
niets over oorzaken en het verloop van de staking. Was de Eindhovense
correspondent van Het Volk van mening dat de staking niet goed was, of
dat het bedrijf niet in een kwaad daglicht gesteld mocht worden? In ieder
geval werd tegen hem met algemene stemmen (1) een motie van wan-
trouwen aangenomen in de vergadering van de Eindhovense SDAP-afde-
ling.199

Die Eindhovense correspondent was niemand minder dan de Philips-
employe Jan Jansen.200 Niet duidelijk is in hoeverre hij zich distantieerde
van het konflikt of van de plaatseIijke ANMB. Door de tegen hem aan-
genomen motie van wantrouwen was het weI duidelijk dat de ANMB-af-
deling en een groot deel van de Eindhovense SDAP zijn houding ten sterk-
ste afkeurden. Een ander lid moest nu dan ook de Eindhovense
correspondentie in Het Volk gaan verzorgen en kort daarop verschenen
er enkele felle artikelen in die krant.

Enkele dagen later plaatste dat blad een ingezonden stuk van Hendrik
Rooijrnans, waarin deze reageerde op de harde kritiek aan het adres van
Philips. Hij deed nu een doekje open over de SDAP-afdeling, de cooperatie
en de winkel in Strijp. Hierbij maakte hij melding van de steun die de
socialisten van Philips had den ontvangen.P"

De nieuwelingen onder de Eindhovense socialisten hadden hier echter
geen oren naar. In De Strijd werd geschreven dat de firma Philips zich
nu "in hare ware gedaante" had laten zien. Zij organiseerde muziek - en
toneeIuitvoeringen voor haar werknemers en deeIde gouden horloges
uit.202 Een advertentie van het person eel in het Eindhovensch Dagblad
moest het "de vroegere Aureool van humaniteit terug geven", volgens De
Strijd.203 "En de arme drommels begrijpen niet dat zij druk bezig zijn
de boeien, waarin zij gesioten zijn nog vaster te smeden." Verder werd
er in die aflevering merkwaardig genoeg helemaal niets vermeld over

199) Het Folk; 6 januari 1912, en De Strijd, 6 januari 1912, 'Uit Eindhoven '. Niet duidelijk is, wie
de nieuwe correspondent was.
200) Dit blijkt uit nSG, Archief SDAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr, 1016, brief van H.J. van de
Griend te Aruhem aan het partijbestuur, 21 juli 1912.
201) Het r-u, 9 januari 1912.

20'2) Een en ander gebeurde ter gelegenheid van het 12,5-jarig bestaan van de firma, maar dat
werd niet vermeld in De Strijd.
2(3) De Strijd, 13 januari 1912, 'De stakkers'.
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Eindhoven of over het verloop van de staking! Dat was ook het geval
met de nummers van De Strijd van 20 en 27 januari 1912!

Laatstgenoemde aflevering maakte bekend dat er een nieuwe secretaris
van de Eindhovense SDAP-afdeling was gekozen: H.C. de Croot.20-+ Over
de verdwenen secretaris H.J. van de Criend, die blijkbaar de Eindhovense
correspondent van De Strijd was en een van de metaalbewerkers die naar
elders had moeten vertrekken, werd niets meer vermeld.

c. Felle artikelen tegen Philips in Het Volk

Op 3 en 4 januari 1912 waren nu ook in Het Volk felle artikelen over
de firma Philips en de staking c.q. uitsluiting verschenen.i'" De auteur
van deze artikelen blijft onbekend. Mogelijk was het nog de genoemde
H.J. van de Criend. Het betrof in ieder geval een onvervalste marxist,
die het konflikt als een onafwendbare gebeurtenis zag. Hij was goed op
de hoogte van de plaatselijke situatie. Nu echter zag hij niets dan slechts
in wat Philips de afgelopen jaren gedaan had in Eindhoven. De firma
kreeg het verwijt dat ze heel veel fabrieksmeisjes aannam, die ze een te
hoog (!) loon betaalde. Dat geld demoraliseerde "de volkomen onopge-
voede, onder het juk der kerk neergehouden bevolking". Ondanks scherp
fabriekstoezicht zouden "geslachtelijke uitspattingen" veelvuldig voorko-
men:

"Kinderen die nog op school of bij het spel zouden geweest zijn, als
hun wieg in een salon gestaan had, kregen zelf kinderen: bloesems
die, als ze niet sterven, rijpen kunnen tot die rampzalige vruchten
welke de voorraadschuren van pauperisme en misdaad vullen."

In overvolle treincoupes en tramwagens zouden de talloze fabrieksmeisjes
naar en van Eindhoven vervoerd worden. Dat was mensonterend: "Men
moet eens op 't perron in Eindhoven zien hoe die massa wordt ingela-
den!" Het was een nieuw geluid in deze socialistische krant. De firma
Philips die te veel betaalde, indirekt demoralisering van de fabrieksmeisjes
veroorzaakte en een grote toename van het aantal buitenechtelijke ge-
boorten bewerkstelligde!

Over het ontstane konflikt concludeerde de auteur optimistisch dat het
louterend zou werken op de Eindhovense SDAP-afdeling. Immers, de il-
lusies waren verscheurd: "De schoone schijn is weg: Ook het Philips-ka-
pitalisme is kapitalisme, en tenslotte wel van de afschuwelijkste soort."
Niet aileen de arbeiders waren daarvan het slachtoffer. Het kapitalisme

2<H) De Strijd, 27 januari 1912, 'Eindhoven'.
200) Het Volk, 3 en of januari 1912, 'De staking bij Philips & Co'.
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tastte ook het karakter van de "aanvankelijk-goedwillenden kapitalist"
aan en maakte hem van een vriend der arheiders tot "een verbitterden
vijand C... ), die in cynische haat de felste wapens tegen hen hanteert; die
door zijn geldmacht als een despoot regeeren wil over het denken zijner
arbeiders en op den duur een sfeer van bederf rondom zich verwekt". 206

De nieuwe correspondent van Het Volk was van mening dat het kapi-
talisme afschuwelijk was, maar de strijd ertegen mooi. Dat dienden ook
de Eindhovense arbeiders te bedenken, die hun blad De Eendracht zijns
inziens op tijd hadden omgedoopt in De Strijd. De auteur riep op tot een
"niets en niemand ontziende" strijd voor het socialisme.

Inmiddels zouden slechts enkele onderkruipers aan het werk zijn en had
slechts cen staker zich laten overhalen om het werk te hervatten.i'" In
tegenstelling tot wat Philips beweerde, zou het in de werkplaats nog altijd
een chaos zijn, volgens De Metaalbewerker. Een vijftiental metaalbewer-
kers was blijven werken en probeerde samen met een aantal "onderkrui-
pers" de boel aan het draaien te houden. Toch zou de staking spoedig
opgegeven worden.

§ 11. Het einde van de staking

a. De staking opgeheven

De ANMB had enkele malen aan Philips laten weten bereid te zijn tot
onderhandelingen, zoals ook bleek aan het einde van een artikel in De
Metaalbewerker van 6 januari 1912: "Altijd zijn wij nog bereid tot on-
derhandeling." Het tweede signaal was een direkte brief van WF. Dekkers,
namens het hoofdbestuur van de ANMB te Amsterdam, aan de firma. In
die brief van 14 januari schreef de voorzitter over zijn eerdere aanbod
tot onderhandelingen en over de "toch wei al te radicale afwyzing" door
het bedrijf.208 Hij constateerde dat de strijd nu al vier weken gevoerd
werd met van beide kanten "vrij groote scherpte". Hij vreesde dat als
het langer duurde dit alleen nog maar erger werd. Dekkers was van me-
ning dat er voor geen van beide partijen een reden was "om den strijd
in scherpte op de spits te drijven" en suggereerde opnieuw een conferentie
die voor beide partijen een eervolle en bevredigende oplossing zou kunnen
brengen.

2(6) Idem.
20:) De Metaalbeuerker, 3 februari 1912, 'De staking bij de firma Philips & Co. opgeheven'.
208) PCA,Dossiernr. 661, ANMB-correspondentie Philips, brief van W.F. Dekkers aan de firma
Philips, 14 januari 1912.
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Gerard Philips reageerde persoonIijk op 15 januari209 Hij schreef dat
het standpunt van de firma niet veranderd was sinds 16 december Slechts
een klein aantal ontslagenen kon eventueel weer in dienst worden geno-
men, "zulks uitsluitend onder uitdrukkelijke voorwaarde dat zij eerst ont-
slag nemen uit uwen Bond". Uit dit antwoord meende Dekkers alleen
maar te kunnen afleiden dat het gegeven ontslag aan 25 werklieden, leden
en bestuursleden van de ANMB, op 13 december bij Philips geen andere
bedoeling had gehad dan inderdaad "een aanslag op het vereenigingsrecht
dezer arbeiders, met het oogmerk in den vervolge elke organisatie der
arbeiders op Uwe fabriek te weren".210 Dekkers yond dat niet aIleen een
dwaas plan, maar bovendien ging dat in tegen de ontwikkeling dat steeds
meer arbeiders zich in vakorganisaties verenigden. Philips had gesugge-
reerd dat metaalbewerkers die niet Ianger lid van de ANMB waren, even-
tueel terug konden komen. Dekkers veronderstelde echter dat Philips wei
kon begrijpen dat de ANMB stakende arbeiders nooit zou adviseren onder
de bond uit te gaan, opdat men (weer) bij het bedrijf zou kunnen werken.

Aan de firma weI'd meegedeeld dat circa zestig stakende metaalbewer-
kers elders door bemiddeling van de ANMB aan werk geholpen waren.
Bovendien had het hoofdbestuur besloten nu ook de achtergebleven sta-
kers aan werk te gaan helpen, "zoodat de staking hiermede dus geeindigd
is". De ANMB tekende aan het einde van deze brief aan Philips nog aan
genoodzaakt te zijn in het vervolg metaalbewerkers te waarschuwen geen
werk bij het Eindhovense bedrijf aan te nemen.

Blijkbaar had er tussen 14 en 19 januari 1912 nog een vergadering
plaatsgevonden van de achtergebleven stakende metaalbewerkers. Daarop
was unaniem tot beeindiging van de staking besloten.F'!

In De Metaalbewerker van 21 januari werd nog ingegaan op de "recht-
vaardige strijd" en de houding van Philips tegenover de Protestants-
Christelijke Jongemannen Vereeniging.212 Vier leden daarvan hadden die
organisatie alsnog verlaten omdat ze met ontslag waren bedreigd. Een
week later stond er in het blad een groot stuk 'De tyrannie del' firma
Philips te Eindhoven' op de voorpagina.P:' Linksboven een parodie op

209) Een kopie van die brief bevindt zich niet in dossier 661 van het PCA. De inhoud van de brief
van Philips aan deANMB werd gepubliceerd in De Metaalbewerker van 3 februari 1912, 'De staking
bij defirma Philips & Co. opgeheven'.
210) PCA, Dossier 661, ANMB-correspondentie Philips, brief van W.F. Dekkers aan de firma
Philips, 19 januari 1912.
211) Dit kan afgeleid worden uit: De Metaalbewerker, 27 januari 1912, 'De tyrannic der firma
Philips te Eindhoven'. Hierin werd gesteld dat het besluit van het hoofdbestuur tot beeindiging
van de staking met algemene instemming van de stakers genomen was.
212) De Metaalbewerker, 21 januari 1912, 'De staking bij de firma Philips & Co. te Eindhoven'.
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Gerard Philips, die eens zo voor het "heil der menschheid" was. Vergeten
was hij nu zijn oude idealen: "Nu lacht hij om deugd en rechtvaardigheid.
Zijn oogmerk is winst behalen." Midden op de voorpagina stond de eerder
genoemde woninguitzettingsprent van Albert Hahn uit De Notenkraker.
Een artikel 'De tyrannie del' firma Philips te Eindhoven' van de hand
van de secretaris van de landelijke ANMB, Jantzen, vulde de rest. Ook
hier werd nu officieel meegedeeld dat de staking was beeindigd.

Op 3 februari 1912 meldde ook De Strijd dat de staking bij Philips
was opgeheven.F'" Geen van de vijfendertig tot veertig nog overgebleven
leden van de ANMB kon terugkeren bij Philips. Zij zouden door de bond
elders aan werk geholpen worden. Door het vertrek van aile stakers be-
hoorde de staking bij Philips tot het verleden: "Een roemloos einde, het
valt niet te ontkennen", zo werd opgemerkt in genoemd blad.

De redaktie van het Eindhovensch Dagblad vroeg Anton Philips om
kommentaar. Hij verklaarde het gebeurde niet als een staking te beschou-
wen: "Het was opruiing van stakende elementen, die de firma wilden
dicteren wat haar te doen stond".215

De strijd die ruim een maand geduurd had, had de landelijke ANMB
circa drieduizend gulden gekost.216 De leden van de Eindhovense afdeling
waren voor het grootste deeI naar elders vertrokken. Van de eens ruim
honderdvijftig leden tellende sterke Eindhovensche afdeeling bleven er
slechts ongeveer twintig over. De taktiek van het ANMB-hoofdbestuur om
stakers in andere plaatsen werk te verschaffen was aanvankelijk ook in
Eindhoven toegejuicht. Nu dacht men daar anders over:

''Want die verplaatsing is een groote domheid gebleken. Het heeft
heel veel geld gekost, het heeft de achterblijvers ontmoedigd, het
heeft een stevige afdeeling ten gronde doen gaan (de bedoeling van
Philips), het heeft ten slotte ook aan de partij eenige van de beste
krachten in Eindhoven gekost. ,,217

Waarschijnlijk waren dit de woorden van 1. Hoorenman, de voorzitter van
de plaatselijke ANMB-afdeling en Eindhovense correspondent van De Me-
taalbewerker. Hij suggereerde overigens het geleden verlies zo gauw mo-
gelijk te herstellen "door stevige propaganda". Hij vreesde dat de firma
Philips, die gewonnen had, door zou gaan met zijn aktiviteiten tegen

213) De MetaaIbewerker, 27 januari 1912, 'De tyrannie der firma Philips te Eindhoven'.
214) De Strijd; 3 februari 1912, 'De staking opgeheven'. Voor dit artikel werd gebruik gemaakt
van een desbetreffend stuk uit De Metaalbeuerken
215) EindhouenschDagblad. 6 februari 1912. Vgl. Teulings, a.w., 47.
216) De Metaalbewerker, 4 januari 1912, 'Nieuwjaar'.
217) De Strijd, 3 februari 1912, 'De staking opgeheven'.
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ANMB en SDAP,en dat het "terrorisme dezer firma, de willekeur waar-
mede de arbeiders behande!d worden", eerder erger dan minder erg zou
worden. Een en ander zou er volgens hem toe leiden dat Philips zich een
tijd lang moest behelpen met minderwaardige arbeidskrachten. Op den
duur zou het bedrijf toeh weer gesehoolde arbeiders nodig hebben en
daarmee - ongewild - de vakvereniging binnen halen. Die zou dan een
door ondervinding wijs geworden maeht zijn en "een taetiek volgen die
ook een firma Philips te sterk zal blijken".218

In De Strijd kon men lezen over klachten dat er de laatste weken zo
weinig over Eindhoven in dit Brabantse blad geschreven was. De redaktie
van het blad sprak daarover haar spijt uit en sehreef dat toe aan allerlei
omstandigheden, waaronder de staking bij Philips de belangrijkste was.2i9
Hoe belabberd het blad De Strijd er in Eindhoven nu voor stond, moge
blijken uit het Ieit dat het verslag van een vergadering van de Eindho-
vense SDAP geciteerd werd uit de landelijke krant Het Volk ,220

In laatstgenoemde krant was overigens te lezen dat de SDAP-afdeling
op 29 januari een aantal als gevolg van de staking opengevallen bestuurs-
plaatsen had aangevuld. De spoorwegbeambte J.M. ten apel werd de
nieuwe voorzitter. Ook werd een nieuwe secretaris gekozen en twee andere
bestuursleden. Ten Napel zou de correspondentie voor Het Volk gaan ver-
zorgen, terwijl een niet nader bekende penningmeester dat voor De Strijd
zou gaan doen.

Op 10 februari 1912 stond in Het Volk een verzoek om steun voor de
ontslagen Philips-portier 1. Japin.221 Men sehreef dat hij een van de
slachtoffers van een aktie bij Centraalspoor in Barneveld was geweest en
daarna bij Philips aan de slag was gekomen. Bij deze firma nu was hij
ontslagen aileen vanwege zijn Iidmaatschap van de SDAP Japin had voor-
lopig werk gevonden in de mijnen van Zuid-Limburg, maar had zijn
gezin, bestaande uit vrouw met vijf kinderen, in Eindhoven nog moeten
achterlaten.

Het bestuur van de Eindhovense SDAP-afdeling deed een beroep op
pa'rtijgenoten en geestverwanten om de nood van Japin en zijn achterge-
bleven gezin enigszins te lenigen. "Wie voor dit goede doe! iets te missen
heeft, gelieve het te zenden aan den penningmeester der afdeeling." AA.
de Jong zou de ontvangsten doorsturen en in Het Volk verantwoorden.

218) Idem.
219) De Strijd, 3 februari 1912,' it Eindhoven'.
220) De Strijd, 3 februari 1912, 'Uit Eindhoven. SOAP'.
221) Het Volk, 10 februari 1912, 'lngezonden'.
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Blijkbaar had deze oproep sukses. In genoemde krant werd later een
totaalbedrag van 26 gulden vermeld, met de diverse giften en initialen
van de gevers. Eind fehruari betuigde de inmiddels in Heerlen wonende
en werkende Japin in dezelfde krant zijn dank.222

In De Strijd van februari 1912 zou 1. Hoorenman, de voorzitter van de
Eindhovense ANMB-afdeling en correspondent voor De Metaalbewerker
terugkijken op zijn twee jaren in Eindhoven.P" Deze "ijverige voorzitter
der afdeeling" was op verzoek van de ANMB in Eindhoven achtergebleven
om te verhinderen dat (socialistische) metaalbewerkers verleid zouden
worden alsnog bij Philips te gaan werkenn-t

Hoorenman vermeldde dat de situatie bij Philips niet zo rooskleurig
geweest was als zij leek. Toch werden er ook positieve zaken over Philips
vermeld: "De metaalbewerkers hebben van begin af aan goede loonen
kunnen bedingen bij Philips, zoo ook overwerkpremien en vacantieda-
gen". Daarbij kwam dat als er grieven waren of misstanden, de firma
steeds bereid was dit met het bestuur van de ANMB te bespreken en
indien nodig verder te regelen. Hij liet zich overigens kennen als een
strijdbaar marxist en merkte op: "Inderdaad, en daar roemen we op, ja
we zeggen zelfs: 'de verstandhouding tussen ons en de firma's mag nooit
goed zijn'. ,,225

b. Lessen uit de strijd

Op woensdag 28 februari 1912 was er een vergadering van de Eind-
hovensche Bestuurdersbond.P? Voorzitter J. van der Linden hield een in-
leiding over de tactiek bij de vakorganisatie. Hij stelde dat door de af-
deling van de ANMB (gesanctioneerd door het hoofdbestuur) veel fouten
gemaakt waren in de strijd bij Philips. Hij noemde het direct proclameren
van de staking, "wat aan de directe actie doet denken". Ook gaf hij het
voorbeeld van het te vroege vertrek uit Eindhoven van leden en bestuurs-
leden. Volgens hem hadden de mensen die in een huis van Philips woon-
den eerst verplaatst moeten worden, want daarmee had de firma een
stuk macht in handen. Ten slotte leverde hij ook kritiek op de uitkeringen.

222) Het folk, 22 februari 1912, Steun aan J.J. Japin', en 29 februari 1912 'lngezonden.
Dankbetuiging'.
223) De Strijd, 3, 10, 17,24 februari 1912, 'Uit Eindhoven. Rijke ervaringen (uit het Zuiden)'.
2'2i) De Metaalbewerker, 3 februari 1912, 'De staking bij de firma Philips & Co. opgeheven'.
225) De Strijd, 17 februari 1912, 'Uit Eindhoven. Rijke ervaringen!'.
2'26) De Strijd, 9 maart 1912, 'Uit Eindhoven. Lessen na en uit den strijd'.
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it het verslag in De Strijd wordt echter niet duidelijk wat daar fout aan
was.

Een van de aanwezigen betoogde dat - hoewel men nooit voor directe
aktie was - wei begrepen kon worden dat men dit gedaan had. Er was
immers sprake van een rechtstreekse aanslag op de organisatie. Weer een
ander betoogde dat de firma niet aan een collectief contract, een GAO,
wilde en daarom deze val opgezet had met het ontslag van 25 man.
Voorzitter Van der Linden repliceerde op dit laatste dat het collectief con-
tract hier niet mee te maken had. Als het een val was, dan had men dat
moeten doorzien.

Het bestuur van de EBB wees er nog op dat men - wanneer men de
strijd aanging - moest weten hoe sterk men was. In dit verband was
sprake geweest van een kapitaalkrachtige onderoeming tegenover een in
aantal grote, maar in vakbewegingstaktiek weinig geschoolde en gedisci-
plineerde afdeling.

Er was ook een dissident geluid in bovengenoemde vergadering. Een
"spreker die de heeren Philips persoonlijk al wei twintig jaar kent", wist
te melden dat zij respect hadden voor de macht der metaalbewerkers.
Hij was van mening dat "bij andere leiding en het niet direct in staking
gaan, het konflikt wei met betere resultaten zou zijn geeindigd".227 Die
persoon kon niemand anders zijn dan Hendrik Rooijmans. In het vervolg
van zijn betoog wees hij erop dat van klerikale zijde weleens beweerd
was dat de moderne vakbeweging Philips ontzag, omdat de firma de
socialistische beweging steunde en omdat bij Philips mensen werk kregen
die elders vanwege hun overtuiging geen werk meer konden krijgen.

Er werd opgemerkt dat Philips in zijn vroegere steun aan de Eindho-
vense socialisten mogelijk gedreven was door antiklerikalisme, maar Rooij-
mans bleef bij zijn conclusie "dat bij een andere leiding er een ander en
beter resultaat voor de Eindhovensche beweging zou zijn verkregen". Met
die opvatting behoorde hij blijkens het verslag tot een kleine minderheid
in de vergadering. Zijn betoog werd een "ietwat met lofzang doorweven
speech" genoemd. Verder merkte men op dat Philips vroeger mogeljk wei
mensen aan het werk hielp, van wie niets te vrezen was. In deze strijd
echter had de firma haar ware gezicht laten zien, want J. Iapin en KL.
Smit, waren ontslagen louter wegens hun lidmaatschap van de SDAP
"Door een krachtig applaus onderstreepte de vergadering deze woor-
den. ,,228

227) Idem.
2"18) Ibidem.
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De voorzitter van de Eindhovensche Bestuurdersbond, Van der Linden,
wees nogmaaJs op de manier van strijden van de moderne vakorganisatie.
Er volgde weliswaar geen motie van afkeuring aan het adres van het
bestuur van de afdeling Eindhoven van de ANMB, maar de vergadering
betreurde wei de afloop van het konflikt. Daarmee was in Eindhoven het
laatste woord over de staking van de metaalbewerkers wei gezegd.

§ 12. De ANMB, SDAP en Philips

a. Een late conclusie van de ANMB

In april 1912 stonden in De Metaalbewerker twee ingezonden stukken
van een zekere J. Wacht.229 Hij was een van de stakers geweest en schreef
een beschouwing over Eindhoven, kerken, kroegen en Philips. Volgens
hem was de bond te zwak geweest om het stukJoon tegen te kunnen
houden. Hij vond dat bondsvoorzitter Dekkers er goed aan gedaan had
aan te dringen op het aanvaarden van een stukwerkgregeling. bat was
echter helaas te laat gebeurd. Wacht uitte achteraf kritiek op het optreden
van de plaatselijke ANMB-afdeling en stelde dat de bond de firma Philips
geirriteerd had, niet als organisatie, maar vanwege het feit dat deze zich
inliet met het confereren over aJlerlei ruzietjes, De Eindhovense ANMB-
afdeling was zich zijns inziens pedant gaan gedragen en het plotse uit-
roepen van de staking was de laatste in een reeks van fouten die de
afdeling gemaakt had.

Een week later reageerde 1. Hoorenman in het blad op de verwijten
met de opvatting dat de staking weliswaar verloren was, maar daarmee
nog niet onterecht was geweest.230 Hij zou op het landelijk congres van
de ANMB in juni een en ander uitvoerig aan de orde stellen. Met de
terugblik van Hoorenman in De Metaalbewerker en met de reakties van
Wacht en Hoorenman was in het vakbondsblad een diskussie ontstaan
over de ANMB-afdeling in Eindhoven en de verioren staking. In het num-
mer van 4 mei verscheen niet aIleen een dupliek van Wacht, maar ook
een schrijven van H.J. van de Griend, de oud-penningmeester van de
Eindhovense ANMB-afdeling. 231

Van de Griend ontkende dat er sprake was geweest van 'pedanterie' en
nam Hoorenman in bescherming. In een zeer uitvoerig stuk betoogde hij:

229) De Metaalbewerker, 6 en 13 april 1912, 'Eindhoven' (ingezonden stuk vall J. Wacht).
230) De Metoalbeuierker, 20 april 1912, 'Ingezonden' (door 1. Hoorenman uit Eindhoven).
231) De Metaalbewerker, 4 mei 1912 (ingezonden stukken van J. Wacht te Amsterdam ell H.J. van
de Griend te Amhem).
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werk te hervatten, ontslagen.



De IDetaabewerker
.................... ' ..... 1.........

Alb. 25. Titelpagina van De Metaalbewerker, 27 januari 1912 met berichten over de
firma Philips, de beeindigde staking, en de huisuitzettingsprent van Albert Hahn uit
De Notenkraker van 13 januari 1912.



"Naar den strijd die tenslotte uitbrak had ik werkelijk verlangd, omdat
die de sfeer zou zuiveren." De strijd met Philips was zijns inziens onaf-
wendbaar en noodzakelijk geweest.

In het nummer van 18 mei werd een ingezonden stuk van A. Wieche-
rink, de secretaris van de voormalige Eindhovense ANMB-afdeling, op-
genomen232 Hij distantieerde zich van Van de Griend en van Hoorenman.
Hij noemde de laatste woordvoerder van hen, die meegeholpen hadden
"om 14 Dec. 1911 te maken tot een berucht geworden datum in de
geschiedenis van onzen bond". In een zeer uitvoerig schrijven hield hij
zich ook bezig met de oorzaak van het konflikt tussen de ANMB-afdeling
en Philips. Ook hij zag daarin een zekere onvermijdelijkheid: "Na den
trap aan den R.K Volksbond in 1910 moesten wij een trap hebben."
Wiecherink, die tweeneenhalf jaar bij Philips gewerkt had, vond het een
normale zaak dat de ANMB-afdeling zich verweerd had tegen de aanval
van Philips. AUeen de manier waarop men dat gedaan had, klopte niet:
een staking uitroepen zonder medeweten van het hoofdbestuur. "Dit was
de grootste fout. En die voelde de geheele afd. na 14 Dec. Dat is ook
toegegeven." De eindconclusie van Wiecherink luidde echter tevens dat
ook het hoofdbestuur van de ANMB had gefaald. Het had "met een goede
stukwerk-regeling moeten komen".

Ruim een maand later, op 16 en 17 juni 1912, hield de ANMB zijn
jaarlijkse congres in Amsterdam. Zeer uitvoerig werd ingegaan op het
konflikt in Eindhoven.233 Afgevaardigden uit Amsterdam en Rotterdam
kritiseerden de geringe steun van het hoofdbestuur aan de verplaatste
stakers. Ook andere ANMB-afdelingen uitten kritiek op de gang van za-
ken. A. Wiecherink, nu afgevaardigde van de ANMB-afdeling Enschede,
erkende de gemaakte fouten, nam als toenmalig bestuurslid in Eindhoven
de verantwoordelijkheid op zich, maar uitte opnieuw kritiek op het hoofd-
bestuur. Pas toen de staking uitgebroken was, kwam het ANMB-hoofd-
bestuur met een stukwerkregeling die aan Philips werd aangeboden. Hij
rnerkte op: "Met die regeling had men eerder bij ons moeten komen. In.
1910 reeds hebben wij met toestemming van het H.B. het stukwerk ge-
weigerd. ,,234

Uiteindelijk kreeg de voorzitter van de landelijke ANMB, WF. Dekkers,
het woord. Hij betreurde het dat het hoofdhestuurslid A. Jantzen tijdens

232) De Metaalbewerker, 18 mei 1912, 'Eindhoven' (ingezonden stuk door A. Wiecherink te
Enschede).

233) De Metaalbewerker, 29 juni 1912, 'Verslag van he! congres van de ANMB', van 16 en17 juni
1912 in Amsterdam.
23<) Idem.
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diens aanwezigheid in Eindhoven op 14 december niet meteen geadvi-
seerd had om in te gaan op het schrijven van Philips en de volgende dag
weer aan het werk te gaan. Daarmee zou het heIe probleem van de baan
geweest zijn. De Eindhovense afdeling had inmiddels ook erkend zelf "zeer
afkeurenswaardig" te hebben gehandeld, met name door het uitroepen
van een staking buiten medeweten van het hoofdbestuur om?35

b. De situatie bij Philips

Inmiddels stonden er in Strijp, in Philipsdorp, circa tachtig tot honderd
woningen van Philips leeg.236 Korte tijd daarop berichtte De Strijd van
voordrachten, feestavonden en bioscoopbezoek die de firma VOOI' haar
personeel organiseerde.237 Gesteld werd dat men bij het bedrijf niet mocht
werken aan lotsverbetering, maar dat dit daarvoor een vergoeding was.
De redakteur concludeerde over het Philips-personeel: "[ongen, jongen,
ze zitten er tegenwoordig zoo onder."

Volgens een bericht in De Metaalbewerker zou de eveneens bij het NW
aangesloten afdeling van de Algemene Nederlandse Bond van Handels-
en Kantoorbedienden in het voorjaar van 1912 bij de firma Philips ook
"een trap" gekregen hebben en opgeheven zijn.238Niet duidelijk is of dat
inderdaad klopte.

In oktober 1912 meldde De Strijd in een uit.voerig bericht dat de firma
Philips nu bezig was om werknemers uit protest.antse gezinnen te ronselen.
Hele families werden naar Eindhoven gehaald.239

Een maand later kon men in het blad lezen over 'Delvrees voor Phi-
lips,.:2-tOEen open bare vergadering van de ANMB-afdeling zou niet door-
gaan uit angst voor het bedrijf. lnmiddels waren daar weer ongeveer
honderd metaalarbeiders aan het werk en een openbare vergadering zou
hun posit.ie mogelijk negat.ief kunnen beinvloeden. Toch zou die vergade-
ring weI gehouden worden. Het socialistische weekblad vond: "Aan de
tyrannie van Philips rnoet een einde komen."

235) Ibidem.
236) De Strijd, 6 april 1912, 'Uit Eindhoven. Woningbouw'. Volgens Heerding, a.w., dl. n, 303,
waren er slechts zestig metaalarbeiders vertrokken bij Philips. Waren de overige woningen nog niet

bewoond?
237) De Strijd, 20 april 1912, 'Uit Eindhoven. Wat ze bij Philips wei mogen'
238) De Metaalbeuerker, 18 mei 1912. 'Eindhoven' (ingezonden stuk door A. Wiecherink).
239) De Strijd, 19 oktober 1912, 'Gewetenloos fabrikantendom'.
1.(0) De Strijd, 16 november 1912, 'Uit Eindhoven. De vrees voor Philips'.
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Mogelijk was het harmoniemodel weer in zwang, maar in ieder geval
was de enorme frustratie over de verloren staking bij Philips nog steeds
niet voorbij.

c. De SDAP-afdeling terug naar het hannoniemodel

Opmerkelijk is dat zowel de Eindhovense SDAP-voorzitter Van der Lin-
den als cooperatie-bedrijfsleider Rooijmans op 5 mei 1912 welkom waren
op een bijeenkomst van de R.K Volksbond, waar mr. Jan van Best sprak
over de Taricfwet2t1 Uitvoerig mocht IIendrik Rooijmans vragen stellen
en heel "hoffelijk" werd hem geantwoord. Bovendien kreeg Rooijmans
alle gelegenheid tot een weerwoord. Ook de socialistische sigarenmaker
Van der Linden kreeg de mogelijkheid uiteen te zetten hoe het zat met
het socialisme in Frankrijk. In De Strijd stond later "dat ruimschoots ge-
legenheid werd gegeven om 'vragen te steUen' of liever van gedachten te
wisselen". Men was daar dankbaar voor en hoopte dat dezelfde werkwijze
in de R.K Volksbond zou worden toegepast, wanneer er weer een debat-
avond zou worden gehouden: "Zij is irnmers in het belang van beide
partijen."

Het kan toeval zijn, maar nauwelijks waren de meer fanatieke socialis-
ten uit Eindhoven vertrokken, of de autochtone en gematigde socialisten
mochten (weer) in de R.K Volksbond komen discussieren.

Het harmoniemodel had zijn intrede weer gedaan en dat was de ka-
tholieke organisatie niet ontgaan. Werden opnieuw pogingen gewaagd om
de "verloren schapen" weer binnen te krijgen? De bedreiging die van de
socia1isten uitging, was nu kennelijk minder groot.

In mei 1912 bleek 1. Jansen opnieuw bereid aan het SDAP-weekblad
te gaan meewerkenl+f Dat zou vooralsnog van korte duur zijn. Zijn re-
putatie werd in diezelfde tijd aangetast door een van de stakers, die in-
middels uit Eindhoven was vertrokken.

Op 21 juli 1912 schreef I-I..J. van de Griend, de oud-penningmeester
van de ANMB-afdeling en oud-secretaris van de SDAP-afdeling, vanuit
Arnhem naar het partijbestuur in Amsterdam.e'" Hij had het over de "slof-
figheid" van de Eindhovense SDAP-afdeling die zijns inziens Ieed aan
"zeer intense rotheid" en ten gronde dreigde te gaan. Sarnen met spoor-
wegman Ten Napel en de ex-rnagazijnchef bij Philips, Srnit, had hij tegen

2<1) De Strijd, 11 mei 1912. 'Uit Eindhoven'.
2+2) De Strijd, 25 mei 1912, 'Eindhoven. SDAp·.

2+3) liSe, Archief SDAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van H.J. van de Criend te Arnhem
aan het partijbestuur, 21 juli 1912.
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"het verderf" gestreden. 1. Jansen, de hoofdportier bij Philips, was in zijn
ogen de oorzaak van aile ellende. Deze zou aile in Eindhoven overgebleven
en enthousiaste socialisten "buiten gevecht stellen" en moedeloos maken:
"Die man speelt een dubbele rol en is het best te vergelijken met een
Gapon." Jansen was zijns inziens een "hoogstgevaarlijk individu" en zou
niet langer geaccepteerd moeten worden binnen de arbeidersbeweging.
Jansen zou constant geprobeerd hebben om A. Wiecherink, de toenmalige
secretaris van de ANMB-afdeling, uit Eindhoven weg te krijgen. De
SDAP'er C. Sollaart, werkrneester in de machinefahriek, en A. de Broe-
kert, ingenieur en technisch opzichter aldaar, zouden Wiecherink diverse
malen hebben moe ten verdedigen bij Philips "tegen de buitengewoon ge-
meene strikken, die Jansen hem had gespannen". Van de Griend stelde
dat hij zelf ervoor had gezorgd dat Jansen "ons niet meer in de kaart
kon kijken". Niet duidelijk is wat daarmee bedoeld wordt. Waarschijnlijk
had hij geregeld dat Jansen niet meer op de hoogte was van de aktiviteiten
en de plannen van de ANMB-afdeling. Hij schreef:

"Wie de speciaal Eindhovensche toestanden in onze 'beweeging' kent,
en weet hoe hoog de goedgeloovige Brabanters met Jansen wegliepen,
kan beseffen, wat een campagne daaraan is voorafgegaan."

Van de Griend memoreerde de ingediende motie van afkeuring tegen Jan-
sens correspondents chap van Ret Volk, Hij merkte op dat partijgenoot
H.J. de Groot erg bang was. Deze voerde de administratie over een deel
van het magazijn bij Philips. C. Sollaart was een ernstig partijgenoot,
maar zou - vanwege Jansen- niet meer naar de vergaderingen van de
SDAP-afdeling durven komen. Van de Griend adviseerde het partijbestuur
in Amsterdam dan ook een diepgaand onderzoek te verrichten naar de
verhoudingen in de Eindhovense SDAP-afdeling en daarvoor contact op
te nemen met 1. ten Nape\.

Enkele maanden later, in oktober 1912, stuurde de nieuwe secretaris
van de Eindhovense SDAP-afdeling, Andries de Jong, ook een brief naar
het partijbestuur.F" lnmiddels had een wijziging in het bestuur plaatsge-
vonden en de secretaris was hoopvol over de toekomst van de Eindho-
vense SDAP-afdeling:

"Thans heb ik echter gegronde hoop, dat de afd. een beter partij-
leven ingaat. De zgn. 'Hollanders' zijn vertrokken, Ten Napel verlaat
deze plaats. Kortom de tegenstrijdige persoonlijke elementen zijn van
elkaar,"

2+1) lISe, Archief SOAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van AA de Jong aan het

partijbestuur, 25 oktober 1912.

452



Hij vermeldde dat 1. van der Linden, de voorzitter van de sigarenmakers,
voorzitter van de SDAP-afdeling was geworden. Deze had zeker het ver-
trouwen van de arbeiders, "wat mer m.i. alles is". Een maand later
schreef De Jong opnieuw een zeer uitvoerige brief naar het partijbureau
van de SDAP in Arnsterdamf'" Hierin beklaagde hij zich over de anti-
k1erikale propaganda in De Strijd. Vanwege het feit dat er geen 'Brieven
van Janus Zorgvliet' meer in genoemd blad verschenen, verloor men in
Eindhoven steeds meer abonnees. De Jong yond overigens dat men de
Kerk niet behoefde te bestrijden. Dat deden de fabrikanten wei, en hij
vervolgde:

"Veel meer drukt hier op de beweeging althans op de SDAP het
fabriek van Philips, ik bedoel dat schijn-modelkapitalisme van Phi-
lips. Maar onder de sigarenmakers hebben wij vaste voeten dus ko-
men we ook wei in andere groepen der bevolking."

Aan het einde van de brief vroeg hij het partijbestuur naar de juistheid
van de bewering van Jansen dat het partijbestuur geld gekregen zou heb-
ben van Philips voor de verkiezing van Troelstra in Amsterdam. Daarmee
had Jansen duidelijk willen maken hoeveel Philips VToegervoor de SDAP
voelde.2-i6

Het harmoniemodel leek inmiddels weer te werken in de vergadering
van de Eindbovense SDAP-afdeling van 18 december 1912. Toen werden
naast 1. van der Linden als voorzitter ook Andries de Jong als secretaris
en Hendrik Rooijmans als penningmeester (opnieuw) gekozen.2.f7 Van be-
trokkenheid van Jan Jansen bij de plaatselijke SDAP-afdeling, bleek echter
nog niet veel.

d. Slot

Door de verloren staking en het vertrek van circa honderd ANMB-leden
verloor de Eindhovense socialistische beweging in een k1ap een zeer be-
langrijk deeI van haa.r aanhang en kader. Het aantal leden van het NW
in Eindhoven was op 31 december 1911 van 523 naar 332 gedaald t2i8

245) nsc, Archief SOAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van AA de Jong aan het
partijbestuur, 26 november 1911.

246) Een antwoord van her hoofdbestuur van de SOAP aan de Eindhovense afdeling is niet
bewaard. Over de omvang van de evenruele steun van Philips aan de SOAP kan derhalve niets mel
zekerheid gezegd worden.
247) De Strijd, 28 december 1912, 'Uit Eindhoven. SOAP'.
248) De Strijd, 18 mei 1912, 'De groei der moderne vakbeweging'. Hei aantal leden werd
opgegeven per 31 december 1911. De eerste groep leden van de ANNm (van circa zestig man) was
toen al uit Eindhoven vertrokken. Bovendien had een onbekend aantal zijn lidmaatschap a1daar
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Het aantalleden van de SDAP daalde van 100 naar 52.2-t9 Veelal de meest
principieIe socialisten waren uit Eindhoven vertrokken?50

In de literatuur is weinig te vinden over deze metaalbewerkersstaking.
Van Oorschot schrijft er in het geheel niet over. Teulings past de gebeur-
tenissen in het grote proces van de sociale strijd om erkenning van de
vakbeweging en het collectief arbeidscontract. In zijn marxistisch getinte
verhaal heeft hij weinig oog voor de positieve zaken van Philips noch
voor de plaatselijke omstandigheden. Volgens hem zijn er niet minder dan
150 metaalarbeiders uit Eindhoven vertrokken. Anton Philips is bij hem
de grote boosdoener.

Heerding wijdt diverse pagina's aan de staking, maar vermeldt niets
over de huisuitzettingen, de pressie om mensen te bewegen aan het werk
te gaan, noch over de onderkruipers. Zijn analyse van oorzaken van het
konflikt zijn we] juist: een syndicalistisch streven van enkele ANMB'ers in
hun strijd om een CAO en tegen de invoering van het stukloon. Hij vraagt
zich af wat de rol van 'rose' Gerard Philips was. Overigens spreekt Heer-
ding over slechts zestig metaalarbeiders die vertrokken. In werkelijkheid
zijn er circa honderd socialistische metaalarbeiders uit Eindhoven ver-
trokken. Daarmee kreeg de Eindhovense SDAP-afdeling weliswaar niet de
doodsteek, maar was weI een zeer zware slag toegebracht.

De metaalarbeiders waren eind 1911, toen Philips nieuwe Amerikaanse
machines voor de fabricage van gloeilampen introduceerde=", waarschijn-
lijk niet langer in een positie om hoge eisen te steUen. Maakten zij aan-
vankelijk de machines en instrumenten voor de lampenfabricage, nu zorg-
den die nieuw-gekochte machines ervoor dat zij niet langer onmisbaar
waren voor de gloeilampenfabricage. Tragisch is dat zij dat niet beseften,
dat zij zich bleven verzetten tegen het stukwerkstelsel en bovendien in
hun overmoed een wilde staking uitriepen die niet gewonnen kon worden.

Onbegrijpelijk is dat Gerard Philips uiteindelijk niet terugkwam op zijn
beslissing om vijfentwintig metaalarbeiders te ontslaan en dat hij later
zelfs geen ANMB-Ieden meer wilde aannemen. Was hij in dat opzicht
beinvloed door zijn broer Anton, zoals Teulings suggereert? Of had hij

opgezegd.
2<9) nsc, Archief SDAP, Ledenadministratie, meerjarenoverzichten ledentallen, 1906-1914,

inv.nr. 659, 1912, lederual afdeling Eindhoven.
250) De rneeste leden van de Eindhovense afdeling van de Nederlandsche Vereeniging tot
Afschaffing van alcoholische dranken waren ten gevolge van de staking bij Philips vertrokken,
blijkens De Strijd van 26 oktober 1912, 'Uit Eindhoven. Nieuw leven'.
251) Over de introductie van deze nieuwe machines, zie Heerding, a.ur., dl. n, 199-208. De auteur
concludeert overigens niet dat hierdoor de onderhandelingspositie van de metaalarbeiders ver-

zwakte.
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zich laten leiden door zijn bedrijfsleider, direkteur P Staal, die volgens
de sociaJisten niets moest hebben van de ANMB? De chef van de werk-
plaats, de socialist C. Sollaart, had zich ook lang tegen de invoering het
stukwerk verzet, maar aanvaardde dit in september 1911. Hij mocht in
dienst blijven.252 WF Dekkers, de landelijk voorzitter van de ANMB, was
"een goeie kerel" volgens Gerard Philips. De leiders van de Eindhovense
ANMB-afdeling beschouwde hij echter als "rebellen". Met hen wilde hij
geen afspraken meer maken.

Tragisch is dat de autochtone Eindhovense socialisten, die een goede
relatie met Philips hadden opgebouwd en een mooie toekomst voor de
Eindhovense sociaal-democratie in het vooruitzjcht hadden, door de over-
moed van enkele 'Hollandse socialisten' ook gedllpeerd werden. Tot een
bloeiend Eindhovens socialisme, mede gebaseerd op christendom en har-
moniemodel, en gesteund door sociale ondernemers als Philips, zou het
niet rneer komen.

Terwijl de gevolgde landelijke werkwijze van metaalbewerkersbond en
partijorgaan tot een groot echec had geleid, zouden de overgebleven Eind-
hovense socialisten - nu weer op hun eigen marrier - gaan wer ken aan
de idealen van het socialisme van SDAP en NW In de jaren die volgden
zou de Eindhovense afdeling zich in vrijwel niets meer onderscheiden van
die elders in het land.

252) Uiteindelijk zou C. Sollaart op 29 augustus 1913 de firma Philips loch verlaten. Hij vertrok
ioen naar ederlands-Indie. Otten, a.w., bijlage 24, 1.
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DEEL D

EINDHOVENSE SOCIALISTEN EN DE KATHOLIEKEN,

1912-1920





HOOFDSTUKX

SDAP-AFDELING EN VAKBEWEGING
TERUG NAAR HET HARMONIEMODEL, 1912-1916

§ 1. De SDAP-afdeLing voor en tijdens de Eerste WereLdoorlog

a. Werken voor het algemeen kiesrecht

Vrijwel vanaf de oprichting in 1894 had de SDAP de eis van alge-
meen kiesrecht in het programma staan. Vanaf 1903 werd daarvoor
ook jaarlijks gedemonstreerd. Dat gebeurde landelijk maar ook pro-
vinciaal. In augustus 1910 zou de betoging van de Noordbrabantse
SDAP-afdelingen in Eindhoven plaatsvinden. Daar was in die tijd
zo'n 40 procent van de volwasssen mannen niet kiesgerechtigd. Di-
verse kopstukken van de landelijke SDAP hadden hun medewerking
aan de manifestatie toegezegd, evenals de Utrechtse arbeidersmuziek-
vereniging Voorwaarts.!

Op zondag 7 augustus yond de grote demonstratie in Eindhoven plaats.
Maar liefst 21 organisaties namen deel, elk met haar eigen banieren. Zo'n
vijf- tot zeshonderd man zouden in de stoet meegelopen hebben. Volgens
de verslagen in Het foLk en De Eendracht stond het grootste deel van de
bevolking sympathiek tegenover de demonstratie.f Hier en daar was spra-
ke van enige binder:

"Onderweg tracbtten een troep kwajongens - waarschijnlijk een de-
putatie van de R.K Soc. Aktie - het gezang van onze strijdliederen
te ontstemmen, door bet brullen van nationale- , kermis-, en andere
liedjes. Zoodra het wat te erg werd, overdonderde onze muziek hun
geschreeuw, door het spelen van de Internationale of de Socialisten-
marsch.Y

Daar de deelname uit andere plaatsen niet zo groot was, concludeerde
Het Volk dat "in Eindhoven zelf de arbeidersbeweging en onze partij reeds
een respektabele macht geworden is". Om zover te komen, dat men zich

I) De Eendracht, 30 juli 1910, 'Eindhoven. Provinciale Betooging voor A1gemeenKiesrecht'.
Prachtige advertenties in De Eendracht van 30 juli en 6 augustus 1910 riepen de lezers op tot
deelname.
2) Het Volk, 9 augustus 191 0, 'Binnenland. De Kiesrechtbeweeging', en De Eendracht, 20 augustus
1910, 'Eindhoven'.
3) De Eendracht, 20 augustus 1910, 'Eindhoven'.
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zo vrij over straat bewoog, was heel wat strijd gestreden, concludeerde
het blad."

Oat overigens niet iedereen in de socialistische optocht zich tijdens deze
demonstratie voor algemeen kiesrecht zo vrij over straat bewoog, hleek
uit een spottend verslag in De Lamp, het blad van de katholiek georga-
niseerden bij Philips.P Een aantal socialistische bazen en onderbazen van
genoemde firma demonstreerde weliswaar ook mee, maar toen de socia-
listische optocht langs het woonhuis van een van de heren Philips kwam
"toen knepen die helden er tusschen uit. Toen lieten zij de stoet in den
steek, want als men ze eens gezien had, wie weet!"

Na afloop van de demonstratieve optocht spraken A. Gerhard en W.
Vliegen op het terrein van cooperatie Helpt Elkander voor een circa dui-
zend man sterk publiek, volgens De Eendracht. Het blad concludeerde
dan ook: "Van weinig betoogingen hier in Brabant gehouden, kan men
zeggen dat zij zoo uitstekend geslaagd zijn als onze Kiesrechtbetooging."
Geen van de Eindhovense kranten had er echter iets over geschreven.

In april 1910 had de SOAP op een landelijk congres besloten een pe-
titionnementsaktie voor het algemeen kiesrecht te gaan houden." In ok-
tober van dat jaar was er overleg met de Vrijzinnig-Democratische Bond,
die ook een petitionnement voor het algemeen kiesrecht wilde voeren.'
Tot een gezamenlijke aktie kwam het niet. Elke partij zou haar eigen
petitionnement houden. Wei werd afgesproken dat de SOAP en de VDB
elkaar niet zouden hinderen.

Op 8 maart 1911 sprak J. Duys in Eindhoven onder andere over het
algemeen kiesrecht. Oat deed hij op uitnodiging V3lI het inmiddels opge-
richte 'Plaatselijk Comite Volkspetitionnement, afdeeling Eindhoven'." In
de daaropvolgende maanden werd er landelijk een grote handtekeningen-
aktie gehouden voor verkrijging van het algemeen kiesrecht. Ook in Eind-
hoven werd gewerkt aan het Volkspetitionnement, maar niet alles ging
daarbij naar wens. In De Eendracht werd geklaagd over "de lamlendig-
heid en onverschilligheid welke in vele arbeidersgezinnen tusschen man
en vrouw bestaat", zoals bleek tijdens de huisbezoeken voor het Volkspe-
titionnement." De mannen werden daarom aangespoord hun vrouwen te

i) Het Volk, 9 augustus 1910.
5) De Lamp, 19 augustus 1910, 'Heiden'; zie Otten,a.w., 90.
6) Van der Meer e.a.,De SDAP en de kiesrechtstrijd, 120-159.
7) Van der Meer e.a., a.w., 130.
8) De Eendracht, 4 maart 1911, 'Advertenties'. Kaarten voor deze avond waren verkrijgbaar bij
de sccretaris van het comite, op het adres Wdhelminastraat 2.
9) De Eendrachi, 25 maart 1911, 'Volkspetitionnement'.
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informeren over het belang van deze zaak. Ook zij moesten deelnemen
aan de strijd voor het algemeen kiesrecht.

De handtekeningenaktie door de SOAP ging blijkbaar als voigt in haar
werk: eerst werden in een bepaalde wijk folders verspreid over de aktie.
Vervolgens ging men twee aan twee dieze!fde wijk in op huisbezoek en
om handtekeningen op te halen. Elk tweetal had lijsten bij zich, waarop
steeds twintig handtekeningen geplaatst konden worden.l"

Het werken voor bet Volkspetitionnement leidde niet overal tot even-
vee! enthousiasme. In Gestel riep een vrouw een socialist toe: "Leelijke
rooic sodemieter, als gij bij mij in huis durft kornen, snij ik je met een
mes over je verdommenis.Y" Het scbeelde niet veel, of de rneesterbak-
ker van Helpt Elkander, Andries de long, had zoiets zelf meegemaakt.
Op maandag 8 mei werd hij in Gestel zwaar mishandeld. Rond half
acht had hij daar samen met zijn collega vier handtekeningen opge-
haald, toen beiden plotseling oms ingeld werden door een "vijandige
bende van een 20 it 30 personen". Na wat gepraat over en weer be-
treffende het algemeen kiesrecht nam een katholieke propagandist het
initiatief om de socialisten de les te lezen en de omstanders tegen hen
op te zetten. Toen de twee naar Eindhoven wilden terugkeren, werd
De long tegengehouden. Zijn kameraad wist te ontsnappen, maar de
meesterbakker werd geslagen en gestompt. Hij raakte zijn bril kwijt,
terwijl hij door een aantal mensen werd afgeranseld. De meute wilde
hem meenemen naar een achteraf gelegen straatje en hem daar "met
een kruis teekenen", dat wil zeggen met een mes een paar sneden op
het voorhoofd zetten. Hij wist te ontsnappen, maar werd onderweg
nog met een zwaar voorwerp op het hoofd geslagen, zodat hij uitein-
delijk bloedend terugkwam in het Volksgebouw in Woensel. Er werd
aangifte bij de politie gedaan en het kwam uiteindelijk tot een veroor-
deling van de Gestelnaren. De lokale kranten brachten over het inci-
dent slechts een zeer klein bericht. Een ingezonden stuk van De long
zelf werd niet geplaatst. De socialisten werden doodgezwegen, consta-
teerde De Eendracht.

Enkele dagen na het incident verbood de geestelijkheid in Stratum vanaf
de preekstoel de gelovigen te tekenen voor het algemeen kiesrecht. Oat
was op 14 mei.12 De handtekeningenaktie ging echter gewoon door.

10) Oil valt af te leiden uit diverse artikelen in De Eendracht, o.a. 13 mei 1911, 'Eindhoven', en
in Het folk, 13 mei 1911, 'De mishandeling te Cestel'.
II) Het hiernavolgende wordt verhaald in De Eendracht, 20 mei 1911, 'Eindhoven'.
12) Idem.
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In augustus moesten de handtekeningenlijsten worden ingeleverdl'' en
op 10 september zou er een wandeltocht volgen ten behoeve van het
Volkspetitionnement.!" Negen dagen daarna zou het verzoek om algemeen
kiesrecht te krijgen samen met de opgehaalde handtekeningen aan de
regering worden aangeboden. Oat was op dinsdag 19 september 1911,
de derde dinsdag vall september.P

Ongeveer twintigduizend demonstranten met rode bloemen en rode
vaandels trokken die dag zwijgend door Den Haag, want er mocht niet
gezongen worden. Er waren 23 Eindhovenaren bij de demonstratie aan-
wezig.!" Overigens wilde de minister van Binnenlandse Zaken de dozen
met de 317 duizend handtekeningen bij het verzoek voor algemeen kies-
recht die dag niet persoonlijk aannemen, Een bode nam ze in ontvangst!
De opening van het parlementaire jaar werd bovendien niet verricht door
de koningin. De regering had haar om 'veiligheidsredenen' afgeraden die
dag naar het Binnenhof te komen!

In Breda waren 1813 handtekeningen opgehaald voor het algemeen
kiesrecht en in Tilburg 1276.17 In Den Bosch waren er niet meer dan
1000 verzameld en in Eindhoven 2500!18 Een duidelijke aanwijzing voor
het feit dat het socialisme in Brabant toen nog nergens sterker en aktiever
was dan in Eindhoven.

Het jaar daarop, in 1912, berichtte De Strijd. herhaaldelijk over de
SDAP-eis van algemeen kiesrecht.'" Op 3 augustus stond de hele voorpa-
gina van het blad vol met een oproep tot deelname aan de provinciale
kiesrechtdemonstratie, die op 11 augustus in Breda zou worden gehou-
den.20 Bovendien werden elders in dat nummer een 'kiesrechtmars' en
drie 'kiesrechtliederen' gepubliceerd. Twee weken later we I'd bekend dat
meer dan duizend man die kiesrechtbetoging hadden bijgewoond.21 In
september zou weer een grote demonstratie voor het algemeen kiesrecht
gehouden worden in Den Haag. Die werd verboden. Toch zouden de
socialisten massaal naar de residentie optrekken.

13) DeStrijd, 29juli 1911, 'Advertenties'.
1+) De Strijd, 9 september 1911, Vit Woensel'.
15) De Strijd, 19 augustus 1911, 'Uit het manifest van het partijbestuur der SDAP'.
16) De lrijd, 9 september 1911, 'Vit Eindhoven'.
17) De Strijd, 30 september 1911, 'Vit Breda' en 'Vit Tilburg'.
18) Van Caal, a.w., 167. Het aantal handtekeningen dat opgehaald was in Eindhoven, werd niet
vermeld in De Strijd.
19) De Strijd, 27 januari, 6 april, 15 en 22 juni, 20 juli, 3 augustus 1912.
20) De Strijd, 3 augustus 1912, 'Manifest'.
21) De Strijd, 27 augustus 1912, 'De kiesrechtmeeting'.
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Op 8 september sprak de Amsterdamse socialist A. Kleerekoper voor de
Eindhovense SDAP-afdeling over het algemeen kiesrecht" Enkele dagen
later vergaderde ook de Eindhovensche Bestuurdersbond over deelname
aan de Roode Dinsdag. Men wilde een zo groot mogelijke opkomst van
leden uit Eindhoven en omgeving. Inmiddels was bekend geworden dat
Staatsspoor weigerde op bedoelde dag een extra trein naar Den Haag t.e
laten rijden.

Op die derde dinsdag van september kwamen er opnieuw circa twin-
tigduizend demonstranten naar Den Haag om te betogen voor het alge-
meen kiesrecht.r' Ditmaal moest dat gebeuren zonder vaandels en span-
doeken. Het werd een soort wandeltocht, waarbij de deelnemers borden
droegen met het opschrift: ''Wij eischen het Algemeen Kiesrecht". Anderen
had den zich op een of andere wijze met iets roods versierd. Onder hen
bevonden zich zestig deelnemers uit Eindhoven en twintig uit Valkens-
waard.24

b. De SDAP-afdeling

In augustus 1912 was de tweede secretaris van de SDAP,J.W Matthij-
sen, in Eindhoven geweest om de verhoudingen binnen de afdeling te
onderzoeken." Kort daarop had hij aan het partijbestuur meegedeeld "dat
de partijgenooten in Eindhoven van plan zijn met grooten ijver en eens-
gezindheid aan 't werk te gaan". Twee maanden later kon gemeld worden
dat de SDAP-afdeling er financieel weer een beetje beter voor kwam te
staan.26 Ook was er nu weer een echt afdelingsbestuur. De voorman van
de sigarenmakers, J. van der Linden, was tot nieuwe voorzitter gekozen
en AA. de Jong tot secretaris. Hendrik Rooijmans was penningmeester
gebleven. Op een vergadering in november herinnerde Van der Linden
eraan dat de afdeling de afgelopen jaren "verteerd was geworden door
inwendige twisten"; hij hoopte dat die dingen zich niet zouden herhalen.
Een maand later kon gemeld worden dat de SDAP-afdeling sinds de komst
van de propagandist er weer tien nieuwe leden bij had gekregen. Boven-
dien waren er dertig nieuwe abonnees voor Het Volk geworven.

22) De Stri.jd, 7 september 1912, 'Uit Eindhoven'.
23) Van der Meer e.a., a.ui., 150 en 203.
2.) De Strijd, 21 september 1912, 'Zij kwarnen toch', en 18 januari 1913, 'Uit Valkenswaard'.
25) nsc, Archief SOAP, Secretariaat, Kopieboeken met kopieen van uitgaande brieven, 1911-
1914, inv.nr. 509, brief van J.W. Matthijsen aan H.C. de Croot te Eindhoven, 15 augustus 1912.
26) De Strijd, 26 oktober, 30 november en 28 december 1912, 'Uit Eindhoven. SDAP'.
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In de vergadering van december 1912 werd ook een comite gevormd
dat zich in Eindhoven zou bezighouden met de opvang van Belgische
kinderen27 In Belgie streden de socialisten eveneens voor invoering van
het algemeen kiesrecht. In verband daarmee zou daar in april 1913
een aIgemene staking worden uitgeroepen. Men wilde de Eindhovense
SDAP'ers en leden van de NW-bonden vragen om een financiele bij-
drage of om kinderen van Belgische stakers in huis te nernen.P'

In diezelfde vergadering werd ook met algemene stemmen besloten dat
de SDAP-afdeling zich zou afscheiden van de Eindhovensche Bestuurders-
bond. In het verslag van de vergadering in De Strijd stond dat het NW
dat wilde. Aan het begin van 1912 was feitelijk al besloten dat bij het
NW en bij de plaatselijke bestuurdersbonden aIleen vakbonden aangeslo-
ten konden zijn.

In deze jaren was de relatie tussen het NW en de SDAP in Nederland
een van de belangrijke thema's binnen de sociaal-democratie.e" De SDAP
wilde alles op alles zetten om het algemeen kiesrecht te bereiken. Het
NW daarentegen wilde allerlei akties voeren om een kortere werkdag tot
stand te brengen. Tussen NW en SDAP werd daarover gediskussieerd.
Een van de centrale vragen daarbij was, of men een aIgemene staking
kon uitroepen ter wille van het algemeen kiesrecht. Kon een vakbonds-
middel gebruikt worden voor een politiek doel? Veel vooraanstaande
NW'ers voelden daar niet voor. Zo'n staking zou het algemeen kiesrecht
niet aIleen niet. dichterbij brengen, maar zou zeker de vakbeweging zelf
veel kwaad doen. Zij bepleitten dan ook een grotere afstand tot de SDAP

Ook in De Strijd werd over deze tegenstelling geschreven.30 Met het
besluit om de SDAP-afdeling af te splitsen van de Eindhovensche Bestuur-
dersbond sloot men in Eindhoven dus aan bij deze landelijke trend. Niet
geheel duidelijk is wat dat voor gevolgen had voor de positie van coope-
ratie Helpt Elkander. Vooralsnog bleef deze organisatie aangesloten bij de
Eindhovensche Bestuurdersbond.31

27) De Strijd, 28 december 1912, 'Vit Eindhoven. SDAP'.
28) Hoewel in 1913 inderdaad een algemene staking in Belgie plaatsvond, is het til huis nemen
van Belgische kinderen blijkhaar met nodig geweest. Vgl. berichtje over Breda in De Strijd, 10 mei
1913, 'De BelgischeKinderen'.
29) Zie: Welcker, 'De SOAPen het NW tussen1906 en 1913', in Heren en Arbeiders in de vroege
NederlandseArbeidersbeweging 1870-1914, 557-595 en 641-646.
30) De Strijd, 13 januari 1912, 'De boel op den kop'. In her nummer van 13 april 1912,
'Congresindruk', wordt de tegensteUing tussen NW en SOAPmet betrekking tot de Arnsterdamse
zeeliedenstaking uitgewerkt.
31) Blijkens het Verslag van den Eindhovenschen Bestuurdersbond en het Bureau ooor Arbeiders-
recht 1914, (door 1.Westerhof), 5-8, wordt de cooperatie gewoononder de aangesloten organisaties
gerekend.
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In 1913 waren er Tweede-Kamerverkiezingen. Binnen de SDAP was
besloten om ditmaal geen Roode Dinsdag te organiseren. Het risiko van
rellen en gevechten met de politie in Den Haag was te groot en voor een
algemene staking voelde het NW nog steeds niets. Daarom zou er in de
tijd kort voor de verkiezingen een demonstratie voor algemeen kiesrecht
gehouden worden in Rotterdam.F In tegenstelling tot de Bredase SDAP-
afdeling nam Eindhoven niet deel aan deze betoging.33

c. De verkiezingen van 1913

In april 1913 besloot de Eindhovense SDAP-afdelingsvergadering tot
een vrij sobere viering van de eerste mei3-t Ook werd afgesproken dat er
bij de komende gemeenteraadsverkiezingen slechts een kandidaat gesteld
zou worden, en weI in Woensel. J. Jansen werd daarvoor gekozen. In juni
zouden de Tweede-Kamerverkiezingen gehouden worden. Voor het district
Eindhoven stelde de plaatselijke SDAP-afdeling Hendrik Spiekman kan-
didaat. Op 28 april sprak hij in Zaal Jacobs (voorheen H. Habraken) in
de Vrijstraat. 35

Enkele dagen later was het feest van de eerste mei. Geen demonstratie
door de stad maar een avondviering in eigen kring, onder het motto:
"Wettelijk 8-utendag en Algemeen Kiesrecht. ,,36 Om half acht opende de
voorzitter de feestavond. Tevoren had muziekvereniging Voorwaarts al en-
kele nummers gespeeld en waren er liederen gezongen. Daarna kreeg de
Vlaardingse socialist W Drop het woord. Na enkele muzieknummers was
de beurt aan het toneelgezelschap Kunst na Arbeid. Dit speelde het stuk
'Strijd' dat omschreven werd als een "dramatische schets voor het volk".
Na enkele muzikale nummers en een collecte voor de sigarenmakers werd
de feestvergadering door de voorzitter tenslotte afgesloten.

Een maand later yond er opnieuw een grote bijeenkomst plaats in het
Volksgebouw. Dat was op maandag 2 juni. In eigen kring werd nu een
'Roode Maandag' voor het algemeen kiesrecht gehouden. De bedoeling
was een krachtig protest te laten horen "regen het tegenwoordige kies-
recht, dat vastgeklonken is aan den geldzak". 37 Ook toen was het Volks-

32) Van der Meer e.a., a.w.,158-159, en De Str/jd, 12 april 1913, 'In nieuwe banen', door

Troelstra.
33) Op 1 maart 19h was er een Kiesrechtbetoging in het Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam,
waarbij 34 Eindhovense leden van de SDAP en het NW aanwezig waren, blijkens het Verslag van
den Eindhooenschen Bestuurdersbond en het Bureau ooor Arbeidersrecht1914, 13.
:H) De Strijd, 19 april 1913, 'Uit Eindhoven. SDAP'.
35) De Strijd, 10 mei 1913, 'Uit Eindhoven. Verkiezingsactie'.
36) De Strijd, 10 mei 1913, 'Uit Eindhoven. Ons MeiIeest'.
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gebouw weer vol, en van de verschillende Eindhovense socialistische or-
ganisaties waren in totaal twintig bestuurders aanwezig. Daarnaast waren
er ook nog eens twintig Valkenswaardse socialisten in de zaal. Een zekere
mevrouw Wolf-Buijs verzorgde een lezing over het vrouwenkiesrecht,
waarna de NW-propagandist 1. Westerhof een toespraak over het alge-
meen kiesrecht hield.38

lnmiddels waren op woensdag- en donderdagavond daaraan vooraf-
gaand verkiezingspamfletten verspreid in Eindhoven en direkte omgeving.
Daarna waren op zondag 1 juni twaaIf socialisten per fiets in de omlig-
gende plaatsen propagandamateriaal gaan bezorgen. In totaal werden vijf-
duizend exernplaren van de verkiezingskrant verspreid. Had men deze
krant aanvankelijk door de redaktie van De Strijd willen laten maken,
maar door tijdgebrek van redakteur H. Koomans hadden enkele Eindho-
vense socialisten het blad nu zelf in elkaar gezet. 39

Op dinsdag 17 juni waren de Tweede-Kamerverkiezingen. De SDAP
steeg van zeven naar achttien zetels! De resultaten in Eindhoven zelf
waren ook positief."? Had men in 1905 met de kandidatuur van 1. van
den Brink 440 stemm en behaald en in 1909 met die van J. Jansen 511,
ditmaal waren er op H. Spiekman 631 stemm en uitgebracht. Men was
tevreden in Eindhoven. In Brabant waren aileen in Breda meer stemmen
op een socialist uitgebracht: 692 voor H. Koomans. De Eindhovense
SDAP-afdeling vierde de overwinning van de SDAP met een bijeenkomst,
waarop Westerhof sprak.

In De Strijd werd geschreven dat indien de liberalen het algemeen kies-
recht en staatspensioen wilden invoeren, de SDAP een nieuwe regering
zou steunen. De Meierijsche Courant commentarieerde op 21 juni 1913
echter:

"Aan de socialisten de macht toe te vertrouwen, aan hen die zijn de
vijanden van godsdienst en maatschappij, van troon en altaar, aan
hen de behartiging op te dragen onzer beste belangen ... misschien
zijn we dom en kortzichtig, maar wij kunnen ons niet denken, dat
er in ons lieve land niet meer een zoo talrijk en krachtig aantal
christen en zijn, die dit zullen verhinderen."

37) DeStrijd,31 mei 1913, 'UitEindhoven. Roode Maandag'.

38) De Strijd; 7 juni 1913, 'Uit Eindhoven. Roode Maandag'. Westerhof was in november 1912
benoemd tot propagandist van het NW in Eindhoven.

39) De Strijd, 3 en 31 mei, 'ViI Eindhoven. SDAP" en 7 juni 1913, Verkiezingscourant', Van deze
verkiezingskrant is een exemplaar bewaard in: SARE, Collectie 1. Melssen, Eindhoven, inv. or. 379,
'Verlciezingskrant SDAP Md. Eindhoven', mei 1913.
'10) De Strijd. 21 juni 1913, 'Rood' en 'Brabant'.
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In Woensel woonden in ieder geval voldoende christenen om de socialisten
aldaar uit de gemeenteraad te weren.

d. Geen raadslid in Woensel

Ondanks de relatieve macht van de socialisten in het Eindhovense en
ondanks het feit dat men nergens sterker was dan in Woensel, slaagde
men er in deze gemeente niet in om een zetel in de gemeenteraad te
behalen. In juli 1911 waren daar verkiezingen geweest, waaraan diverse
socialisten hadden deelgenornen: Jansen kreeg 137 stemmen, Hoorenman
62, Van der Linden 81 en Rooijmans 119.41 Ondanks de relatief geringe
inspanningen - twee folders en een verkiezingsvergadering - kon men
over het resultaat van de eerste ronde tevreden zijn. Toch was men dat
niet helemaal. Jansen was in de herstemming gekomen, samen met twee
katholieke kandidaten. In De Strijd van 15 juli stond een oproep tot ener-
giek huisbezoek. Men moest daarmee doorgaan tot en met de laatste dag
voor de verkiezingen. Blijkbaar zag men mogelijkheden voor een raads-
zetel voor Jansen, maar ook ditmaal mocht het niet lukken.

In 1913 volgde een hernieuwde poging.42 Kort tevoren had de SDAP
bij de Tweede-Kamerverkiezingen een zeer gunstige uitslag behaald. Op
3 juli waren de gemeenteraadsverkiezingen in Woensel. De SDAP had een
manifest verspreid en veel socialisten waren bij kiezers op huisbezoek
gegaan. Op 2 juli was al een grote openbare vergadering gehouden, waar-
op 1. jansen zelf en de NW-progagandist 1. Westerhof spraken.

Ditmaal behaalde jansen 351 stemmen. Dat waren er 214 meer dan
in 1911. Opnieuw kwam hij in de herstemming.T Ondertussen werkte
de afdeling hard voor een plaats in de Woenselse gemeenteraad.

Aan de andere zijde werden echter ook veel aktiviteiten ontplooid om
dat juist tegen te gaan. Enkele katholieke kandidaten werden blijkbaar
onder druk gezet zich terug te trekken, zodat de overigen meer stemmen
zouden krijgeri." Daarbij had de Eindhovensche Courant kennelijk ook
een rol gespeeld: men kon stemmen op vijf verschillende katholieke kan-
didaten, "maar in geen geval op den socialist jansen". Een R.K Werk-
liedencomite had diverse kandidaten gesteld en er was speciaal een 'R.K
Burgercomite' opgericht met het doel "den socialist eruit te houden". Het

41) De Eendracht, 15 juli 1911, 'Woensel. Cemeenteraadsverkiezingen' .
• 2) De Strijd, 28 juni 1913, 'Uit Eindhoven. SOAP' .
..3) De Strijd, 12 juli 1913, 'Uit Eindhoven. De uitslag'.
ii) De Strijd, 19 juli 1913, 'Uit Eindhoven. De gemeenteraadsverkiezing te Woensel' en 'De zwarte

reddingsbrigade' .
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had volgens de socialisten een pamflet uitgegeven van een kwaadaardig-
heid, "zoals wij nooit nog zagen". Daarin dreigde het cornite de namen
openbaar te maken van katholieken die de socialistische kandidaat aan-
bevalen, met de kennelijke bedoeling hen brodeloos te maken.

Ook pastoor Peters van de Fellenoord-parochie had zich in de verkie-
zingsstrijd niet onbetuigd gelaten. Tijdens een vergadering van de leden
van 'de Heilige Familie' had hij zich fel gekeerd tegen degenen die over-
wogen op Jansen te stemmen. De Strijd schreef later:

"Iedereen weet, zelfs ambtgenooten van de pastoor zijn 't er over
eens, dat hij een deerlijk lastig humeur heeft, en onverbiddelijk enge,
autokratische begrippen, maar zoo fel, zoo lelijk als Zondag in die
H. Familie had men hem nog nooit gezien. ,,45

Jansen kreeg uiteindelijk 371 stemmen in de tweede ronde, werd daarmee
laatste en haalde opnieuw geen gemeenteraadszetel. Het Katholieke Polk
was daar zeer tevreden over en noemde Woensel "het broeinest van het
socialistisch ongedierte". '16

e. Godsdienst en socialisme

De verhouding tussen godsdienst en socialisme, het centrale thema van
de vroegere Eendracht, kwam in De Strijd van tijd tot tijd ook ter sprake.
Zo was in juni 1912 gemeld dat in opdracht van de Bossche bisschop in
de parochies van Strijp en Woensel aan de textielarbeiders het lidmaat-
schap van de interconfessionele bond Unitas verboden was. Ook werd
herhaald dat het lezen van De Strijd niet toegestaan was."

In november 1912 berichtte dat blad over een "Iangverwachte ency-
cliek" en over een veranderd standpunt van de Nederlandse bisschoppen
met betrekking tot de interconfessionele vakvereniging.:" De bisschoppen
bleven bij hun absolute voorkeur voor katholieke vakverenigingen, maar
bleken van mening dat federatieve samenwerking met andersdenkende
organisaties ook mogelijk zou kunnen zijn, aIthans volgens De Strijd.
ChristeIijke of interconfessionele organisaties zouden nu - onder voorwaar-
den - geduld worden. Het Brabantse SDAP-blad concludeerde dat de Ka-
tholieke Kerk zich hiermee aan de veranderende omstandigheden aanpas-
teo Voorspeld werd dat zij zich steeds verder zou moeten terugtrekken en
zich uiteindelijk aIleen nog met geloofszaken zou bezighouden.

4') De Strijd, 9 augustus 1913, 'Priesterlijke Bestrijding'.
-16) Aangehaald in De Strijd, 2 augustus 1913, 'Uit Eindhoven. Christelijke beschaving'.
47) Bijvoegselvan De Strijd van zaterdag 22 juni 1912, 'Uit Eindhoven'.
48) De Strijd, 16 november 1912, 'De langverwachte encycliek'.
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Met de "'langverwachte encycliek'" werd waarschijnlijk de rondzendbrief
Singulari Quadam van paus Pius X bedoeld. Deze koos daarin principieel
voor de katholieke organisaties en stond het aIleen in bijzondere omstan-
digheden toe dat katholieken lid zouden zijn van interconfessionele orga-
nisaties.l"

Waarschijnlijk is de interpretatie in De Strijd iets te ruim uitgevallen
voor wat betreft de mogelijkheden van het bestaan van interconfessionele
organisaties. De pauselijke brief zou met name betrekking hebben op de
situatie in Duitsland. Voor ons land zou die mogelijkheid niet bestaan,
zoals ook de afloop rond het interconfessionele Unitas duidelijk maakte.i'''

In januari 1913 werd in De Strijd de verenigbaarheid van godsdienst
en socialisme nogmaals beklemtoond:

"'Godsdienst en socialisrne, zoo zeggen de meeste onzer katholieke
klassegenooten, vormen de grootst mogelijke tegenstelling. Wie gods-
dienstig is, kan niet sociaal-democraat, en wie sociaal-dernocraat is,
kan geen christen zijn, zoo meenen ze! ",51

In het artikel werd duidelijk gemaakt dat kapitalisten deze denkwijze on-
dersteunden. Daarmee zou er verdeeldheid onder de arbeiders blijven,
hetgeen in hun belang was. De niet nader bekende schrijver in De Strijd
stelde daarentegen dat godsdienst en socialisme e1kaar niet uitsloten. Dat
was '"een leugen". Zijn doel was: "te belichten dat de bijbel gansch anders
leeraart". Met diverse bijbelcitaten werd duidelijk gemaakt dat de eerste
christenen socialistisch zouden zijn geweest en dat het kapitalisme werd
afgekeurd. Onder verwijzing naar onder andere het 'Erfurter Programm'
werd gesteld dat het socialisme niet in strijd was met enig christelijk
beginsel.

Vermeld werd dat er binnen de SDAP een groep 'De Blijde Wereld'
bestond. Dat waren hoofdzakelijk Friese dominees. Zij waren het levend
bewijs voor de stelling dat iedere christen niet slechts sociaal-dernocraat
kon zijn, maar ook ieder sociaal-democraat christen. Aan het einde van
het artikel werd een beroep gedaan op de katholieke lezers:

"'Beseft dat alleen van die door de katholieke pers zoo zeer gesmade
en verguisde SDAP ook voor u betere toestanden zijn te verwachten!
en zet dat besef om in de daad van toetreding tot onze Partij, u
daardoor scharende in het leger van den arbeid, dat optrekt naar
den nieuwen tijd!'"

-19) Van Laarhoven, a.ui., 273-274.
50) Zie: Thelen, a.w., 363-382.
51) De Strijd, 4 januari 1913, 'Codsdienst en Socialisme'. Oit artikel was geschreven door een niet

nader bekende persoon uit Eindhoven.
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Binnen de SDAP-afdeling waren diezelfde maand enkele debatavonden
afgesproken.v Zo zouden de socialist W Vliegen en de katholiek Jan van
Best een keer worden uitgenodigd om te spreken over de Tariefwet. Dat
debat ging echter niet door. Daarna zou de NW-propagandist Westerhof
in debat gaan met dominee Bart de Ligt uit uenen over de verhouding
tussen godsdienst en socialisme. Op maandag 17 fehruari was het zover.53

Dominee De Ligt opende die debatavond met de erkenning dat het chris-
tendom gefaald had in de maatschappij en dat er een nieuw middel nodig
was om een opleving van het christelijk ideaal te brengen. Dat nieuwe
middel was het socialisme. Hij wilde echter niet overgaan tot de SDAP
Daarvoor had hij zijn godsdienst te lief. De sociaal-democratie wortelde
in de materialistische levensbeschouwing van Marx en daarin was ten
enenmale geen plaats voor God. Als onderbouwing voor zijn stelling ver-
wees hij daarbij naar uitspraken en publikaties van Troelstra, Vliegen,
Van del' Goes en Gorter. Hij waarschuwde e1ke christen tegen het lid-
maatschap van de SDAP:

"Daarorn, zeg ik overtuigd, dat wij ons zouden zelfmoorden als chris-
tenen, wanneer wij ons zouden aansluiten bij de SDAP en stichtten
daarom eene aparte groep van Christen- socialisten. ,,54

De NW-propagandist 1. Westerhof behandelde de twee richtingen in het
christen-sociaIisme in Nederland.P'' De eerste groep was die van de vrij-
zinnige christen-socialisten, die ook lid waren van de SDAP: de groep van
De Blijde Wereld. De tweede groep was die van de meer rechtzinnige
christen-sociialisten, waartoe dominee Bart de Ligt hoorde. Hij wees el'Op
dat godsdienst een prive-aangelegenheid was en dat geen enkele socialist
er last van had gehad als hij ook gelovig was. Retorisch vroeg hij of Enka
(mevrouw A. van der Vlies), die haar vooraanstaande plaats in de Bond
van Christen-Socialisten verliet om lid te worden van de SDAP,misschien
geen vurige christen was. Zijn vurige en goed gedocumenteerde betoog
leidde tot de conclusie dat een christen ook socialist kon zijn, wat volgens
het verslag in De Strijd een daverend applaus van de talrijke toehoorders
veroorzaakte.

Uiteraard werd de kwestie niet volledig uitgediept en dominee De Ligt
was graag bereid nog een avond te komen debatteren. Overigens beklaag-
de hij zich over de berichtgeving hetreffende het debat in De Strijd. Deze

52) De Strijd, 18 januari 1913, 'Uil Eindhoven. SDAP'.
53) DeStrijd, 22 februari 1913, 'Uil Eindhoven. Een debat'.
5<) Idem.

55) De Strijd; 1 maart 1913, 'Uit Eindhoven. Een debat, 2 (slot)'.
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zou met helemaal correct zijn blijkens zijn ingezonden stuk in het blad
een week later.56

Inmiddels ageerde men in de katholieke parochies van Eindhoven en
omgeving nog altijd tegen het socialisme en tegen het openbaar onderwijs.
Dat gebeurde met name door pastoor Peters van de nieuwe parochie aan
de Fellenoord in WoenseL57 Begin maart werd daar bij het uitgaan van
de kerk een gestencild briefje aan de kinderen van twaalf en dertien jaar,
die katechismusles volgden, uitgereikt. Op dat briefje moesten de volgende
dag de antwoorden op de volgende vragen ingevuld zijn:

"1. Is het socialisme door de H. Kerk veroordeeld?
2. Wat wil dat zeggen?
3. Kan een socialist, zoolang hij socialist is, zijn Paschen houden?
4. Als hij zijn Paschen niet houdt, wat staat hem dan te wachten

als hij als socialist komt te sterven?
5. Kan iemand tegelijkertijd socialist en toch katholiek zijn?
6. Hoe zoudt ge iemand noemen die voor het oog der menschen

zich als katholiek voordoet en toch socialist is?
7. Mag een katholiek het socialisme steunen?
8. Mogen wij katholieken de socialisten haten?"

Naar verluidt zouden voor de beste antwoorden prijzen worden toegekend.
De verslaggever van De Strijd had er geen woorden voor en veronder-
stelde: "Dat onze partijgenooten te Woensel het hierbij niet laten zullen,
is duidelijk."

f. De SDAP-afdeling in 1914 en daarna

Volgens De Strijd zouden er in de tijd van de suksesvolle Tweede-Ka-
merverkiezingen en de minder voorspoedige gemeenteraadsverkiezingen
in Woensel 24 leden bij de SDAP-afdeling zijn bijgekomen.58 Blijkens de
ledenlijsten van de SDAP echter steeg het aantal leden van de Eindho-
vense afdeling in de periode 1912-1913 van 64 naar 75. In januari 1914
waren er 80 leden, volgens De Strijd.59 In diezelfde maand werd echter

56) De Strijd, 8 maart 1913, 'lngezonden stukken. Een protest'. Dominee De Ligt verwees voor
een rneer compleet verslag van de debat.avond naar het maartnumrner van Opwaarts, het blad van
de Bond van christen-socialisten. De verslaggever, J. Jansen, relativeerde middels een ingezonden
stuk in De Strijd van 15 rnaart 1913 de reaktie van dominee De Ligt. Hel verslag was misschien

niet zo uitvoerig als gewenst, maar het was wei correct.
57) De Strijd, 1 maart 1913, 'Het Ianus-type', en 8 maart 1913, 'Prostitutie van den kindergeest'.
58) De Strijd, 28 juni 1913, '18', en lISe, Arehief SDAP, LedenadministTatie, Meerjarenoverziehten
ledentallen, 1906-1914, inv.nr. 659. Blijkens de gegevens van de Eindhovense SDAP-afdeling zelf

had deze in september 1912 in totaal sleehts 56 leden.
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een aantal van 70 doorgegeven aan het landelijk partijsecretariaat en in
juli van dat jaar werd geschreven dat het juiste aantal zelfs tien minder
bedroeg dan was opgegeven!

Op 24 december 1913 had de afdeling een belangrijke vergadering ge-
had, waarop onder andere de bestaande woningnood besproken was. Er
zouden toen twee woningbouwverenigingen aktief zijn in het Eindhoven-
se: de in 1912 opgerichte katholieke vereniging 'Volkswoningen' en de
een jaar eerder opgerichte liberale vereniging Volkshuisvesting', waarvan
Anton Philips voorzitter was.60

Blijkbaar werd er naar het idee van de SDAP-afdeling onvoldoende werk
gemaakt van worungbouw voor arbeiders, Daarom werd het idee gelan-
ceerd om zelf een woningbouwcooperatie op te richten. Een comrnissie
werd in het leven geroepen om te onderzoeken wat de mogelijkbeden
hiervan waren.

In 1914 viel er blijkbaar met veel meer te melden over de Eindhovense
SDAP-afdeling. Het secretariaat wisselde herhaaldelijk van persoon.?' In
De Strijd ontbraken steeds vaker berichten uit die plaats en de aandacht
van het blad ging meer en meer in de richting van de grotere plaatsen
in de omgeving, zoals Helmond.

Op 29 januari 1914 was in Helmond een SDAP-afdeling opgericht. 62

Uit die plaats werden nu regelmatig stukken gepubliceerd in het blad. In
Boxtel was dat in die maand eveneens gebeurd en er werden pogingen
in het werk gesteld om ook in Valkenswaard een SDAP-afdeling van de
grond te krijgen. 63

59) De Strijd; 10 januari 1914, 'Uit Eindhoven', en IISG,ArchiefSDAP,Mdeling Eindhoven, inv.nr.
1016, brieven van 9 januari en 9 juli 1914 aan het partijbestuur.
60) De Strijd; 10 januari 1914, 'Uit Eindhoven. De woningnood'. De liberale woningbouwvereni-
ging was door een aantal vooraanstaande fabrikanten en andere Eindhovenaren opgericht in 1911.
Zie hiervoor: Heerding, a.ui., dl. n, 315-326.
61) In De Strijd van 31 januari 1914 was in het blad de naam en het adres van de nieuwe
afdelingssecretaris gepubliceerd: A. Renderink, Grote Berg 29, Eindhoven. Verder was er nog
sprake van afdelingssecretaris J.C. Sleebe, die zijn funktie opzegde in verband met zijn vertrek naar
Amsterdam. De laatste werd blijkens De Slrijd van 28 maar! 1914 vervangen door een zekere S.
v.d. Bult, Harmoniestraat 110 te Woensel.
62) De Strijd; 7 februari 1914, 'Helmond'. Zie voor de Helmondse SDAP-afdeJing:Van Hooff, 'De
eerste SDAP-afdelingin Helmond (1914-1917) en haarvoorgeschiedenis', t.a.p.; 99-112. Artikelen
over Helmond staan in De Strijd van 7 en 28 februari, 21 en 28 rnaart, 4, en 11 april 1914.
63) nsc, Archief SDAP, Secretariaat, Kopieboeken, met uitgaande stukken van de tweede
secretaris, 1913-1914, inv.nr, 517, brieven van J.W. Matthijssen aan diverse inwoners van
Valkenswaard, 19 februari 1914. De brieven waren gericht aan zekere Van Nunen, Hubertus de
Wit, A. Retera, Van Cessel en Heezemans,
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Op de eerste mei van 1914 werd in samenwerking met het NW feest
gevierd onder de leuze "Wettelijke Achturendag en Algemeen Kiesrecht".6't
Enka, de bekende christen-socialiste A. van del' Vlies, hield die dag een
redevoering. Muziekvereniging Voorwaarts trad op en de toneelvereniging
Kunst na Arbeid voerde het stuk 'De barmhartige Samaritaan' op. Er
waren toen ongeveer driehonderd aanwezigen in het Volksgebouw.

In 1915 kreeg de afdeling een nieuw bestuur. Oud-voorzitter Van del'
Linden werd inmiddels verpleegd in een sanatorium in ArnhernP" Op 5
november van dat jaar werd 1. Jansen, die al voorzitter was van coope-
ratie Helpt Elkander, de nieuwe afdelingsvoorzitter. Een zekere W ten
Bruggen Cate werd secretaris en doordat Hendrik Rooijmans niet her-
kiesbaar was, werd een zekere W Jansen penningrneester.P"
Inmiddels was er vanuit Eindhoven het verzoek gedaan aan het bestuur
van de federatie van Brabantse SDAP-afdelingen om deze federatie op
te heffen.67 Dat bestuur wilde het verzoek niet in behandeling nemen,
reden waarom de Eindhovense SDAP-afdeling hierover een brief stuur-
de aan het landelijk partijbestuur. Gesteld werd dat de federatie weinig
meer te betekenen had. Dat gold ook voor het blad De Strijd. Opge-
merkt werd dat de afdeling Breda van de SDAP onbelangrijk was en
dat Eindhoven de grootste was. Bovendien bestond er een groot men-
taliteitsverschil tussen Oost- en West-Brabant. De Eindhovenaren sug-
gereerden dan ook de contributie die men voor de federatie moest bij-
dragen te gaan besteden aan plaatselijke propaganda. Zij stelden
daarbij voor om De Koerier, het orgaan van de cooperatie, om te vor-
men tot een veertiendaags blad voor de afdeling Eindhoven. In februari
1916 werd hierover nog gecorrespondeerd met het partijbestuur, maar
verder wordt over deze plannen niets naders meer vernomen.P''

In 1916 waren er blijkbaar nauwelijks aktiviteiten van de Eindhovense
SDAP-afdeling. WeI wisselde het bestuur van samenstelling. Ten Bruggen
Cate werd als secretaris opgevolgd door Andries de Jong, de meesterbak-
ker van de cooperarie.P" In november van dat jaar vroeg hij om eenIan-

64) Verslag van den Eindhovenschen Bestuurdersbond en het Bureau uoor Arbeidersrecht 1914, 13.
65) nse, Archief SDAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van S. v.d. Bult te Woensel aan
het partijbestuur, 19 april 1915.
66) lISe, Archief SDAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van W. ten Bruggen Cate,
Philipsdorp, Eindhoven, aan het partijbestuur, 13 november 1915.
67) lISe, Archief SDAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van de secretaris van de afdeling
Eindhoven aan het partijbestuur, 13 november 1915.
68) lISe, Archief SDAP, Secretariaat, Kopieboeken, met uitgaande stukken van de tweede
secretaris, 1916, inv.nr. 521, brief van J.W. Matthijsen aan J.H. de Reijdt te Helmond, 3 februari
1916.
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delijke spreker voor een aIdelingsvergadering over het thema: De SDAP,
wat ze is en wat ze wil'. Aanvankelijk zou de tweede secretaris van de
SDAP,J.W Matthijsen, zelf naar Eindhoven komen. Dat werd verschillen-
de malen uitgesteld en ten slotte helemaal afgelast.70 Veel gebeurde er in
de Eindhovense SDAP-afdeling in deze jaren niet.

§ 2. Het blad 'De Strijd'

a. De overgang van De Eendracht naar De Strijd

In juli 1911 was het blad De Eendracht omgedoopt in: 'De Strijd. Niet
aileen de plaats van de redaktie en de administratie waren veranderd.
Ook de inhoud en de stijl waren enigszins aangepast. Naar aanleiding
van een reaktie in de Bredasche Courant merkte de redaktie van De Strijd
op: "Onze berichten zijn geen nieuwsberichten, maar moeten toch even
zeer doen uitkomen dat 'De Strijd' een sociaal-democratische propaganda
blad is.,,71

Ook de Eindhovensche Courant was niet verheugd. Dat zou wei het
gevaJ geweest zijn als De Eendracht gewoon verdwenen was. Het blad
was echter aileen maar vervangen "door een ander socialistisch weekblad
van dezelfde strekking en van hetzelfde allooi als 'de Eendracht,,,n De
Strljd-redaktie reageerde hierop met de opmerking dat er aIleen sprake
was van naamsverandering en van een andere redaktie. De identiteit en
de werkwijze van het bJad bleven hetzelfde, en genoemde krant werd
toegevoegd: "We zullen uw gemodder, uw gescharrel, LLW gemeen geknoei
om de arbeiders eronder te houden, blijven bekampen." Gesteld werd dat
het blad de arb eiders zou blijven opwekken tot strijd en door zou gaan
hen bewust te maken van hun situatie. Boven de eventuele andere visie
op godsdienst stond het gemeenschappelijke belang van aIle arbeiders:

"Wij zullen de arbeiders steeds meer de overtuiging bij brengen, dat
niet de godsdienst, uw wapen, hen scheiden mag. Maar dat zij -
afgescheiden van hun eigen, persoonlijke meening over den gods-
dienstleer - een gemeenschappelijk belang hebben, namenlijk dat zij

69) lISe, Archief SOAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van A.A. de Jong aan het
partijbestuur, 28 november 1916.
70) lISe, Archief SDAP, Secretariaat, Kopieboeken, met uitgaande stukken van de tweede
secretaris, 1916-1917, inv.nr. 522, brieven van J.W. Matthijsen aan AA de Jong te Woensel, 30
december 1916, 2 en 26 januari 1917.
7t) De Strijd, 19 augustus 1911, 'Van eerlijkheid gesproken'.
72) De Strijd, 19 augustus 1911, 'Van Eendracht tot Strijd'.
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als klasse der arbeiders te strijden hebben tegen de als klasse ver-
eenigde bezitters. ,,7.1

De Eendracht was voor katholieken verboden lectuur, De naarnsverande-
ring van het blad mocht niet gezien worden als een poging om het orgaan
tot een voor katholieke arbeiders goedgekeurd blad om te VOl' men : "Was
de Eendracht verboden voor de katholieken, de Strijd zal het morgen ook
zijn."

In het nummer van 25 november werd een spotprent van Albert Hahn
over de houding van de regering met betrekking tot het algemeen kies-
recht overgenomen uit De Notenkroker." De afbeelding laat een onder-
woning zien, waarin een militair flink zit te eten, terwijl een keukenmeid
met het gezicht van minister Heemskerk, in bet huis van 'Mr. 1. Geldzak'
een passerende arbeider te woord staat. De arbeider vraagt: "Dag juf-
frouw, ik kom mijn schotel 'Algemeen Kiesrecht' halen, die ge mij al zoo-
lang belooft hebt." De keukenmeid (minister Heemskerk) antwoordt: "Ga
maar voorbij man, mijn vrijer, de militair, heeft al alles opgegeten en hij
heeft nog niet genoeg."

Het socialistische blad sloot meer en meer aan bij de landelijke ontwik-
kelingen, thema's en aktivit.eiten.

b. De financiele situatie

Op 1 juli 1911 was De Eendracht overgegaan in De Strijd. Twee weken
later was niet alleen de redaktie, maar ook de adrninistratie van het blad
in Breda gevestigd. Toen het. blad verhuisde, resteerde nog een grote
schuld van De Eendracht. Namens de federatie van Brabantse SDAP-af-
delingen verzocht de afdeling Breda dan ook om geen verant.woording te
hoeven nemen voor de oude schulden: "De Eendracht mag niet, wat het
nu is, een strop voor de afdeelingen blijven. "75

Men was inmiddels bij een drukkerij Van Oirschot in Breda terechtge-
komeu." Maar de vroegere drukker, K Misset te Arnhem, wilde ook nog
betaald worden en stelde de nieuwe redakteur, H. Koomans te Breda,
daarvoor persoonlijk aansprakelijk. 77 Blijkbaar is er die maand door be-

73) Idem.

H) De Strijd, 25 november 1911, 'Het militairisme vreet alles op',
75) nsc, Archief SOAP, De Eendracht Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van H. Koomans te Breda
aan het partijbestuur, 9 juni 1911.
76) De Strijd, 31 januari 1914, 'Van baLken en splinters'. Niet duidelijk is of het blad hier al vanaf
jllii 1912 werd gedrukt.
77) nsc, Archief SOAP, De Eendracht Eindhoven, inv.n.r. 2768, brief van H. Koomans te Breda
aan het partijbestuur, 10 oktober 1910.
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middeling van het landelijk bestuur van de SDAP een regeling met de
drukker getroffen om de schuld in een aantal maandelijkse termijnen af
te lossen. In een brief van april 1912 werd over een schuld van 1681
gulden van De Eendracht aan drukkerij Misset te Arnhem gesproken. Eind
1912 verlaagde genoemde drukker zijn vordering tot 900 gulden. In de
loop van 1913 werd hierop verder afbetaald, maar niet duidelijk is of de
schulden van De Eendracht ooit helemaal zijn afbetaald.I"

Het ging intussen goed met het nieuwe Brabantse socialistische blad De
Strijd. In februari 1912 werd gemeld dat het aanta! abonnees van 225
naar 750 was gestegen!" Hoofclredacteur H. Koomans vond dat er voor
het vele werk voor het socia!isme in Brabant dringend hulp nodig was.
Hij suggereerde dat het landelijk SDAP-bestuur overIeg zou voeren met
het NVv, dat bezig was om een propagandist naar Eindhoven te krijgen.
Koomans wist nog mee te delen dat de Eindhovense cooperatie daarvoor
500 gulden beschikbaar wilde stellen.

In april 1912 werd in De Strijd zelf gemeld dat het blad zes tot zeven-
honderd abonnees had bijgekregen sinds De Eendracht ophield te be-
staan.i" Per 1 januari 1913 wilde men duizend abonnees hebben.

In het Eindhovense deel van het blad bleef men het samengaan van
katholicisme en socia!isme voorstaan. Naar aanleiding van bestrijding op
dit punt door de Meierijsche Courant hield men staande: "Gij kunt best
katholiek zijn en tevens socialist. ,,81

Een nieuw thema in de Eindhovense rubrieken werd echter de bestaan-
de woningnood. In april 1912 kwam dit onderwerp diverse rnalen voor.
Aanvankelijk werd gereageerd op de in de Eindhooensche Courant gepo-
neerde stelling dat er geen woningnood zou zijn. Er stonden immers tach-
tig tot honderd woningen leeg in Philipsdorp.V Het blad vond echter dat
te hoge huren die leegstand veroorzaakten: f 2,50 en rneer. Het zou goed
zijn om zelf arbeiderswoningen te gaan bouwen. In het blad was men
zeer positief over de burgemeester van Eindhoven, die na een gedegen
onderzoek tot de conclusie was gekomen dat er weI degelijk woningnood
heerste en voorgesteld had aan de gemeenteraad om in Woensel huizen

78) llSC, Archief SOAP, De Strijd Breda, inv.nr. 2762, brief van Th. Neve te Cinneken aan het
partijbestuur, 12 april 1912, en 28 januari, 14 augustus en 2 september 1913.
79) USC, Archief SDAP,De Strijd Breda, inv.nr. 2762, brief van H. Koornans te Breda aan het
partijbestuur, 23 februari 1912.
80) De Strijd, 13 april 1912, 'Kranig werken'. Cenoemd getal komt overeen met de gegevens uit
de interne SDAP-correspondentie. USC, Archief De Strijd Breda, brief van H. Koomans aan het
partijbestuur, 23 Iebruari 1912.
81) De Strijd, 13 april 1912, 'Onbetaalbaar. ..van stommiteit'.
82) De Strijd, 6 april 1912, Woningbouw" en 13 april 1912, 'Cemeenteraad'.
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te gaan bouwen; de grond was daar immers goedkoper. Het gebrek aan
partikulier initiatief voor arbeiderswoningbouw werd door De Strijd fel
gekritiseerd:

n ... harteloos kapitalistisch stelsel, dat Woensel weI geschikt vindt om
er fabrieken te plaatsen, om er industrie te vestigen, omdat er de
loonen laag en de arbeiders onderworpen zijn. Maar datzelfde kapi-
talisme voelt niets voor het bouwen van woningen om de arbeiders
onder dak te brengen. ,,83

De Strijd sprak er schande van dat er in Philipsdorp vrijwel nieuwe wo-
ningen leegstonden, terwijl in Woensel velen in zulke sIechte huizen woon-
den dat die eigenlijk onbewoonbaar verklaard zouden moeten worden.f"

Op 20 mei was er een vergadering van de SDAP-afdeling.85 De ver-
wachting werd uitgesproken "dat de afdeling langzamerhand weI weer
betel' zal floreeren". Bij de bespreking van De Strijd werd opgemerkt dat
velen in het blad 'De brieven van Janus Zorgvlied' misten. Diverse leden
voerden hierover het woord en toen bleek dat de schrijver van die brieven
weer bereid was te schrijven.

Ook hier is dus sprake van een wencling. Jansen bezocht de vergade-
ringen van de plaatselijke SDAP-afdeling weer en opnieuw zou hij gaan
schrijven voor De 8.trlj"dl Op 8 juni 1912 verscheen voor het eerst sinds
september 1911 een nieuwe afJevering van de 'Brieven van Janus Zorg-
vliet'.

c. Het einde van De Strijd

Blijkbaar bestond er nog altijd wat latente weerstand onder de Eind-
hovense socialisten tegen De Stri.jd. Had men zich van het blad gedistan-
tieerd? Het zou ook niet steeds in het Woenselse Volksgebouw verkrijgbaar
zijn.86

Intussen liep het aantal Ei.ndhovense abonnees langzaam maar zeker
terug. In juli 1912 was weliswaar nog gemeld dat het blad inmiddels
bijna duizend abonnees zou hebben.87 Dat lijkt echter een onwaarschijn-
lijk hoog getai. In februari 1912 was immers aan het landelijk partijbe-
stuur geschreven dat men (bijna) 750 abonnees had. In 1913 zou blijken

83) De Strijd. 27 april 1912, 'Katholiek cynisme.
8.) De Strijd, of mei 1912, 'Uir Eindhoven. ogmaals de woningkwestie'.
85) De Strijd, 25 mei 1912, 'Eindhoven'.
86) De Strijd; 29 juni 1912, 'Uil Eindhoven. Dc Strijd'.
87) De Strijd, 29 juni 1912,' a cen jaar", en nsc. Archief SDAP,De Strijd Breda. inv.nr. 2762.
brief van H. Koomans te Breda aan het partijbestuur, 23 Iebruari 1912.
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dat het aantal abonnees toen nog slechts 530 bedroeg.I" Daarbij waren
niet meer dan 471 betalende abonnees. In Eindhoven was het aantal toen
ook al drastisch temggelopen. Van de meer dan tweehonderd abonnees
die er in 1911 in Eindhoven zelf nog waren voor De Eendracht, waren
er toen nog slechts 64 over!

Tijdens een vergadering van de federatie van Brabantse SDAP-afdelin-
gen op 27 april 1913 werd echter gemeld "dat het abonnementental be-
duidend was gestegen" 89 Zowel de Eindhovense als de Tilburgse afge-
vaardigden prezen de redakteur, maar de Eindhovenaar klaagde over te
weinig plaatsruimte.

Mogelijk was in Breda het gevoelen dat men in Eindhoven te weinig
voor De Strijd deed. Met ingang van 14 juni 1913 verscheen voortaan
wekelijks een grote advertentie van cooperatie Helpt Elkander, met de
bedoeling bezoek aan het Woenselse Volksgebouw te stimuleren. In juni
en juli verbeterde de situatie niet. Integendeel. De klachten bleven. Dit-
maal was de berichtgeving over de verkiezingsresultaten voor de Tweede
Kamer in Eindhoven de oorzaak. De afdelingsvoorzitter "betreurde het
dat 'De Strijd' daarop niet het juiste licht had laten vaIlen".9o Inderdaad
stonden de nummers van dat blad in die weken weer vol over Breda.
Bovendien bevatte het blad vrijwel niets over de belangrijke gemeente-
raadsverkiezingen in Woensel. Geen wonder dat men zich benadeeld voel-
de in Eindhoven.

In augustus, september en oktober 1913 was het bijna allemaal Breda
wat de klok sloeg. Er verschenen nagenoeg geen berichten uit Eindhoven
in het blad. In het nummer van 11 oktober stond aIleen een kleine rouw-
advertentie betreffende het overlijden van Eduard Hedele, geplaatst door
diens echtgenote. Terwijl men enkele weken eerder een groot herdenkings-
artikel aan de overleden Duitse socialist A. Bebel had gewijd, werd er nu
zelfs geen regel besteed aan het overlijden van de Eindhovense grondleg-
gel' van het blad!

De belangstelling voor De Strijd leek in Eindhoven ook te verminderden.
De verhoudingen met de redakteur H. Koomans verkoelden in ieder geval
zeer. De Bredase federatiesecretaris, Th. Neve, klaagde over het feit dat
aIle afdelingen Breda aIleen lieten opdraaien voor de schulden die eertijds

88) nsc Archief SOAP, De Strijd Breda, inv.nr. 2762, brief van Th. Neve te Breda aan het
partijbestuur, 2 september 1913. Van de 471 betalende ahonnees kwamen er 311 uit Breda. Er
waren nog slechts 27 abonnees in Eindhoven, 22 in Woensel, 8 in Strijp en 7 in Stratum.
89) De Strijd, 3 mei 1913, 'De Federatievergadering'.
90) DeStrijd, 28juni 1913, Uit Eindhoven. SOAP'.
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door het blad De Eendracht waren gemaakt." Vooral aan de Eindhovense
afdeling was dit verwijt gericht.

Op de federatievergadering van 12 oktober vorrnde het blad, op verzoek
van de afdeling Eindhoven, dan ook een punt van bespreking.Y Bij die
vergadering was ook een lid van het landelijk partijbestuur aanwezig.
Duidelijk was dat er onenigheid bestond tussen de redaktie van De Strijd
en de Eindhovense SDAP-afdeling. Wat er precies aan de hand was, werd
uit het verslag van die vergadering in het blad zelf niet duidelijk. Later
bleek de Eindhovense afdeling een aantal grieven tegen de redakteur te
hebben. Deze waren uitvoerig besproken, maar niet tot een bevredigrnde
oplossing gebracht.93 De Eindhovense correspondent, NW-propagandist
J. Westerhof, had daarop ontslag genomen als correspondent. Wei kreeg
Eindhoven het verzoek weer berichten in te zenden, maar dat gebeurde
slechts cen keel'. Met ingang van 15 november verdween bovendien de
wekelijkse advertentie van Helpt Elkander uit het blad.

Inmiddels was een en ander ook in Amsterdam onderwerp van gesprek
geweest. NW-propagandist l Westerhof had aldaar een gesprek over de
ontstane situatie met de tweede secretaris van de SDAP,J.W Mauhijsen.l"
De laatste stuurde vervolgens een verzoek aan de Eindhovense SDAP-af-
deling om de eerstkomende afdelingsvergadering te kunnen bijwonen.
Daar zou het gaan over de akties in Noord-Brabant voor De Strijd.

Het resultaat van die vergadering is met bekend, maar blijkbaar was
men in Eindhoven nog niet van plan helemaal afscheid te nemen van De
Strijd. Een week later was er weer een nieuwe plaatselijke correspondent
voor het blad benoemd: le. Sleebe, de secretaris van de NVST-afdeling95

,

In De Strijd verscheen nu een geheel nieuwe advertentie van de bakkerij
van Helpt Elkander en van de bibliotheek van de cooperatie. Toch bleef
het behelpen. De ingezonden artikelen waren vaak slechts klein van om-
yang en stelden inhoudelijk niet veel meer voor. Soms betrof het aileen
een reaktie op een artikel in de plaatselijke pers. Andere keren kwam de

91) De Strijd, 21 februari 1914, 'Jaarverslag der Federatie Noord-Brabant'.
92) De Strijd, 11 oktober 1913, 'Federatievergadering', en 18 oktober 1913, 'Verslag
Federatievergadering'.
93) De Strijd, 21 februari 191-+, 'Jaarverslag der Federatie Noord-Brabant'.
9i) lISe, Archief SDAP, Secretariaat, Kopieboeken, met uitgaande stukken van de tweede
secretaris, 1913-1914, inv.nr. 517, brieven van J.W. Matthijsen aan 1. Westerhof te Eindhoven,
10 november 1913 ell aan A.A. de long te Eindhoven, 13 november 1913.
95) De Strijd, 22 november 1913, 'Uit Eindhoven" en 21 juni 1913, 'Uit Eindhoven. Spoor- en
Tramwegpersoneel'. Blijkens De Strijd van 28 maart 1914 was Sleebe ook BOg tot die datum
secretaris van de plaatselijke SDAP -afdeling.
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kopij te laat of helemaal niet bij de redaktie van De Strijd, en als er dan
eens een artikel werd aangeboden, werd het drastisch ingekort.

In het nummer van 24 januari 1914 deed de redakteur van De Strijd
een klemmend beroep op de Brabantse partijgenoten om meer abonnees
te werven voor het blad.96 Behalve Breda had geen enkele plaats een
behoorlijk aantal abonnementen. Onder verwijzing naar het aantal leden
van de SDAP in Eindhoven en het onlangs behaalde stemmental van bijna
600 vroeg hij zich af: "Zijn er dan in Eindhoven met huisbezoek, met
kolportage als anderzins geen 500 abonnes op ons blad te vinden?" Enige
ongerustheid over de kansen op een voortbestaan van het blad klonk door
in zijn wens: "Zorgt toch dat uw blad er kunne blijven."

Ondanks herhaalde bezoeken van de Bredase redakteur H Koomans
aan Eindhoven ging het met het blad, althans in die plaats, steeds verder
achteruit. In april werd er nog een grote abonnementenwerfaktie gehou-
den voor De Strijd. Blijkens het nummer van 2 mei had die in totaal 290
nieuwe abonnees opgeleverd.t" Niet duidelijk is, of dat getal ook werkelijk
klopt: Er bestaat soms een groot verschil tussen de aantallen abonnemen-
ten die in De Stri/d zelf genoemd werden, en die uit de correspondentie
met het partijhestuur.'"

Het laatst bekende nummer van De Stri/d verscheen op 13 juni 1914.99

Het blad werd toen (tijdelijk) opgeheven.l'i"

96) De Strijd, 2-t januari 191-t, 'Een woord tot de Brabantsche Partijgenooten".
97) De Strijd, 2 mei 191-+, 'Laatste berichten'.
98) nsc, Archief SOAP, Provinciale en plaatselijke pers, inv.nr. 2750, Ingekomen stukken en
kopieen Vall uitgaande stukken aan de gewestelijke fedcraties betreffende de exploitatie van de
provinciale bladen, cord-Brabant, briefkaart van Th. Neve te Breda aan het partijbestuur, 10
maart 1919. In dit sruk werden de aanrallen abonnees van o.a. 1913 en 1914 genoemd:
respecuevelijk 350 en 500.
99) Het laatste numrner in de oollecties van het nsc is het nummer van 2 mei 1914. In de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag beschikt men ook over de nummers van 7 mei 1910 tot en
met 13 juni 1914. Blijkens een ingezonden stuk in de Bredasche COl/rani van 23 juni 191-t is er
ook nog een nummer verschenen op 20 juni 1914. (Vriendelijke mededeling V3J1 de heer A. Laenen
te Breda.) Dat was her laatste nummer (nr. 52) van de jaargang 1913-1914.
1(0) Blijkcns ITSG,Archief SDAP, Provinciale en plaatselijke pers, inv.nr. 2750, Ingekomen stukken
en kopieen van uitgaande stukken aan de gewestelijke federaties betreffende de exploitatie van de
provinciale bladen, Noord-Brabant, briefkaart van Th. Neve te Breda aan het partijbestuur. 10
maart 1919, is het blad aileen de eerste helft van 1914 ver chenen. In 1915 en 1916 verscheen het
niet. In 1917 werd het blad opnieuw uitgegeven.
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§ 3. Vakbonds- en andere aktiviteiten

a. De federatie, Philips en de lucifersfabriek

Op 11 februari 1912 vergaderde de Federatie Noord-Brabant van de
SDAP Voorzitter A. Wiecherink was vanwege de verioren staking bij Philips
vertrokken. De vergadering was daarom ook later gehouden dan gepland.
Secretaris-penningmeester 1. Hoorenman zat de vergadering weliswaar
voor, maar ook hij zou binnenkort uit Eindhoven vertrekken. De afdeling
Breda stelde mede daarom voor om de zetel van de federatie te verplaat-
sen van Eindhoven naar Breda. Aldus geschiedde.l'"

Niet aileen waren redaktie en administratie van het Brabantse SDAP-
blad van Eindhoven naar Breda verhuisd, ook het bestuur van de fede-
ratie van Brabantse SDAP-afdelingen vertrok naar Breda. In het blad De
Strijd was het grootste deel van de ruimte gewijd aan berichten uit die
stad. Nagenoeg alle advertenties kwamen ook daar vandaan.

Het leek er steeds meer op dat de Eindhovense socialisten - met name
door de verloren staking bij Philips en het vertrek van veeI leden van
partij en vakbond - niet langer de eerste viool speelden in Brabant.

In Eindhoven zelf viel inmiddels bij Philips voor de socialistische
bonden voorlopig weinig eer te behalen. Vanaf de zijlijn werd kom-
mentaar geleverd op de gang van zaken in het bedrijf. In april 1913
meldde De Strijd het ontslag van 250 werknemers, meest meisjes en
gehuwde vrouwen.102 Ook was er sprake van arbeidstijdverkorting en
loonsverlaging bij het bedrijf. Men concludeerde dat het bedrijf bloeide
door de ellen de van de arbeiders. Korte tijd later werd melding ge-
maakt van het ontslag van acht metaalbewerkers, die zich voor hulp
bij het Bureau voor Arbeidersrecht vervoegden. In juli 1913 schreef
het blad sarcastisch over een verplichte afname van sportschoenen door
een aantal werknemers.I'P Voor een groot sportfeest in het kader van
het eeuwfeest van de Nederlandse onafhankelijkheid werden zij "iede-
ren avond na afloop van dagtaak, in de fabriek geoefend in het op de
toonen van ons volkslied of een andere hartverheffende melodie op en
neer bewegen van armen en beenen". Overigens waren toen blijkens

101) De Strijd, 17 februari 1912, 'De federatie'.
102) De Strijd, 19 april 1913, 'De ellende bij Philips', en 3 mei 1913, 'Philips en geen einde'.
103) De Strijd; 2 augustus 1913, 'Reclarne-objecten'. Dit was wei een eenzijdige weergave van de
sportaktiviteiten die zouclen leiclen tot de oprichting van de Philips Sportvereniging. Zie Heerding,
a.ui., dL II, 326-327.
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dit artikeI nog steeds diverse leden van de SDAP werkzaam bij de firma
Philipsl"

Voor wat betreft bet werven van nieuwe Ieden voor de NW-bonden
richtte men de bIik op andere sectoren in de Eindhovense industrie; voor-
al op de sigarenindustrie in Eindhoven en Valkenswaard en op de textiel-
en Iucifersfabrieken in Eindhoven.

In maart 1912 stond er een uitvoerig artikel in De Strijd over de ar-
beidsomstandigheden in een van de andere grote fabrieken in Eindhoven,
de lucifersfabriek.l'P De arbeidsdag duurde daar van's morgens zes tot
's avonds zeven uur. Tussen de middag was er anderhalf uur tijd om te
eten. Op zaterdagen kon men een half uur korter werken, zodat de totale
arbeidsweek niet minder dan 68 men telde! De lonen varieerden volgens
De Strijd van zes tot zeven gulden en waren in de loop van de tijd ach-
teruitgegaan. In een kennelijke poging om de arb eiders die verenigd waren
in de katholieke bond over te halen, richtte men zich tot de "medearbei-
ders van de Luus", zoals de Iucifersfabriek genoemd werd: "Zullen dan
nooit uwe ogen open gaan. ZuIt gij dan nooit inzien, dat het bestuur een
spelletje speelt met uwe beIangen? Zult ge U steeds laten lijmen door
verschiIIende personen in eene organisatie, die niets uitvoert?,,106

Deze publikatie leidde tot reakties in de Eindhovensche Courant en De
Strijd.107 De lonen zouden bij bedoeld bedrijf gemiddeld twee tot drie
gulden hoger Iiggen. Andere inzenders waren het eens met genoemde fei-
ten. Voorlopig werd echter niets rneer vernomen over vakbondsaktiviteiten
bij de lucifersfabriek.

b. De sigarenmakers

Op 1 januari 1912 waren er in Eindhoven 332 personen lid van een
bij het NW aangesloten vakbond.108 Dat waren 202 sigarenmakers, 48
metaalbewerkers, 21 handels- en kantoorbedienden, 20 opzichters en te-
kenaars, 11 bakkers, 9 spoorwegmannen, 8 meubelrnakers, 7 bouwvak-
kers en 6 schiIders. De sigarenmakers vormden dus verreweg de grootste
groep.

10+) Idem. Gesclueven werd: "onder deze gelukkigen bevinden zich ook enkele partijgenooten. die
uit broodvrees niet hebben durven weigeren".
105) De Strijd, 2 maart 1912, 'Uit Eindhoven'.
1(6) Idem.

107) DeStrijd, 16 maart 1912, "Typische feiten'.
108) De Strijd, 18 mei 1912, 'De groei de r moderne vakbeweging'.
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Op 24 februari 1912 hield de voorzitter van de Eindhovense sigaren-
makersorganisatie, J. van der Linden, een inleiding over vakorganisatie
voor de Valkenswaardse sigarenrnakers.P" In het verslag van De Strijd
werd vastgesteld dat daar toen veel sigarenmakers tot de organisatie toe-
traden.

Regelmatig werden in dat jaar feiten over de situatie in de sigarenin-
dustrie verrneld.'!" De fabrieage van sigaren gebeurde in Eindhoven en
omgeving veel bij de mensen thuis, vooral door vrouwen. Men telde 449
gezinnen die zieh bezighielden met het sigarenmaken zelf en met het zo-
genaamde strippen. De Eindhovense sigarenmakers werden in die tijd
steeds aktiever. Op 4 juni 1912 besloot de aIdeling Eindhoven van de
NSTB111 op "eene zeer druk bezoehte vergadering", waarbij hoofdbe-
stuurslid H.J. Bruens aanwezig was, om mee te doen indien Eindhoven
door het hoofdbestuur werd aangewezen om te strijden voor "de invoering
van het Gemeensehappelijk Program" .112 Oat was een aantal voorstellen
voor verbetering van arbeidsvoorwaarden voor de sigarenmakers, waar-
over tot nu toe met de werkgevers niet onderhandeld kon worden. In-
middels had men eehter in Amsterdam - onder dreiging van staking -
van de werkgeversorganisatie overleg afgedwongen. Die werkgevers wil-
den wei akkoord gaan met een aantal eisen van de sigarenmakers, als de '
fabrikanten in het Zuiden ook mee zouden werken.

Vier dagen later schreef deze NSTB -afdeling maar liefst 73 nieuwe leden
in. "Dat komt weI vaker voor in het zicht van te verwachten strijd ",
comrnentarieerde De Strijd laeoniek. 11;3 Korte tijd later volgde de mede-
deling dat de werkgevers in de sigaren - en tabaksverwerkende industrie
gehoor zouden geven aan de roep om betere arbeidsvoorwaarden en de
punten van het "Gemeensehappelijk program" grotendeels zouden aan-
vaarden. Daarmee beoogde men afsehaffing van de huisarbeid, opleiding
van leerlingen, een maximale arbeidsdag van tien uren en een betere
loonregeling. Verder zou een aantal grieven opgeruimd moeten worden.
In de loop van het jaar zou eehter duidelijk worden dat van de afspraken
met de werkgevers niet veel terechtkwam.

109) De Strijd, 9 maart 1912, 'Uit Eindhoven. Groei'.
110) De Stri.Jd, 30 maart 1912, 'Een vreeselijk boek, V'.
111) De Nederlandsch-Belgische lnternationale Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond,
NISTB, werd voortaan aangeduid als de Nederlandsche Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond,
NSTB.
112) De Strijd, 8 juni 1912, 'Uil Eindhoven. Sigarerunakersactie', en 22 juni 1912, 'De strijd der
sigarenmakers. 1'. Voor het "Cemeenschappelijk Program" zie Van Gaal, a.w., 212-227.
113) De Strijd, 15 juni 1912, 'Uit Eindhoven. Croei', en 29 juni en 6 juli 1912, 'De strijd der
Sigarenmakers' .
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In Valkenswaard nam in 1912 het aantal georganiseerde sigarenmakers
van 26 tot 124 toe! 114In Eindhoven zelf zou het aantal leden in de loop
van dat jaar van 322 tot 362 uitgroeien.

Door de bestaande tegenstellingen in de sigarenindustrie kwam het eind
maart 1913 tot een grote staking en uitsluiting in het Noorden.l'" In
veertig verschillende plaatsen werden in totaal vijfduizend sigarenmakers
uitgesloten. Elke week was er twintigduizend gulden nodig om de stakers
van inkomsten te voorzien. Op niet-stakende sigarenmakers in het Zuiden
werd dan ook een beroep gedaan door het NW om ruimhartig te steunen.
In Eindhoven en Valkenswaard werden collectes gehouden en droegen de
sigarenmakers een deel van hun verdiensten wekelijks af.116 In de eerste
acht weken van de uitsluiting werd namens de Eindhovense sigarenma-
kers f 613,50 naar het NW opgestuurd.I'" Cooperatie Helpt Elkander
steunde in die periode aileen al met 300 gulden. De Strijd signaleerde
overigens met genoegen dat noch het katholieke kamerlid J. van Best,
noch de Eindhovense deken iets gaven tot steun aan de noordelijke siga-
renrnakers. Eind mei kon het blad melden dat de sigarenmakersstrijd in
het Noorden beeindigd en gewonnen was.

Maandag 26 mei werd er een grote vergadering gehouden door de Eind-
hovense sigarenrnakers.'!" Daar werd gevierd dat de afloop van de strijd
in de sigarennijverheid ook voor Eindhoven een gemiddelde loonsverho-
ging van 10 tot 25 procent betekende. Het optimisme groeide nog meer
toen Westerhof melding maakte van de eveneens gewonnen landelijke sta-
kingen in de glasblazerij en typografische industrie. Later werd bekend
dat in Eindhoven niet mindel' dat f 2.203,28 bijeen was gebracht tot
steun aan de stakende sigarenmakers.

Op 29 september 1913 brak er in Eindhoven en Valkenswaard nog een
staking onder de sigarenmakers uit.119 Zij eisten dat hogere lonen zouden
worden uitbetaald, zoals een arbitrale uitspraak had voorgeschreven. iet
duidelijk is hoe deze staking afliep. Gezien het grate tekort aan arbeids-

114) De Strijd, 12jllii 1913, 'HetNWin1912'.
115) DeStrijd, 12 april 1913, 'Volharden tot de zegepraal'.
116) De Strijd, 12 april 1913, 'Nederlandsche Sigarenmakers- en Tahaksbewerkersbond', en 'De
partijdige overheid', en De Strijd, 26 april 1913, 'A1gemeene collectc'.
117) De Strijd, 3 en 10 mei 1913, 'De steun', en 17 mei 1913, 'Ervaringen opgedaan bij de
steuninzameling te Eindhoven" en 24 mei 1913, 'De strijd voleindigd'.
118) De Strijd, 31 mei 1913, en 21 juni 1913, 'Vit Eindhoven. Sigarenmakers'.
119) De Strijd, 20 september 1913, 'ViI. Eindhoven. Sigarenrnakersactie', en Verslag vall den
Eindhooenscheri Bestuurdersbond en het Bureau voor Arbeidersrecht 1914,24. Hier wordt geslIg-
gereerd dat arbitrage leidde tot aanzienlijk hogere lonen in 1913.
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krachten in de sigarennijverheid kan men veronderstellen dat ook deze
strijd door de sigarenmnakers gewonnen werd.

Voor de organisatie van de sigarenmakers was 1913 in ieder geval een
goed jaar. Aan het einde waren er in Eindhoven niet minder dan 320
sigarenmakers aangesloten bij de Nederlandsche Sigarenmakers- en Ta-
baksbewerkersbond.F"

c. Eindhovense kleermakers en een oud-SDAP'er

In oktober 1912 vermcldde De Strijd cen konflikt in de Amsterdamse
kiedingindustrie.U" De werkgevers aldaar had den kleermakers uitgesloten,
onder andere bij de firma Herzberger. Dit bedrijf had ook een werkplaats
in Eindhoven en vroeg daar om extra personeel.

Het bondsbestuur van de arbeiders in de kledingindustrie hield een
vergadering om hier te waarschuwen voor het werken bij die firma. De
bondsbestuurder, een zekere Kupers, sprak over de aanleiding tot het kon-
flikt, toen op de kleermakersvergadering de fabrikant A. Herzberger ver-
scheen, samen met zijn chef en nog twee anderen. Er ontstond een debat
tussen de bondsbestuurder en de fabrikant, waarbij de laatste opmerkte
Eindhovenaar te zijn, ook al woonde hij in Amsterdam. Bovendien wist
men hier dat hij sympathiek stond tegenover de arbeidersbeweging en
dat hij de SDAP steunde.

Inderdaad was Andre Herzberger vroeger abonnee geweest van De 50-
ciaaldemokraat en in mei 1905 was hij lid geworden van de Eindhovense
SDAP-afdeting.122 Wanneer hij zijn lidmaatschap beeindigde, is niet dui-
delijk.

Herzberger kreeg allerlei verwijten te horen. Hij verdedigde zich door
te stellen dat hij de hoogste lonen betaalde en dat zijn arbeiders een
werkweek van sleehts 51 uur kenden. Hij vertelde bovendien naar de
geestelijk adviseur van de R.K Volksbond te zijn geweest en hem de toe-
stand te hebben uitgelegd: "De arme meisjes die aan het werk nog zijn,
worden geplaagd, gesard, ja, mishandeld. Kupers kan alles bij mij con-
troleeren, maar hoofdbestuurders als Yd. Heeg zijn onuitstaanbaar; die
hitst de mensen op. ,,123

Herzberger wilde toen opstappen, maar liet zich overreden nog even te
blijven. Kupers weerlegde een aantal door Herzberger gestelde zaken. Een

120) Verslag van den Eindhooenschen Bestuurdersbond en hel Bureau voor Arbeidersrecht 1914, 7.
121) De Slrijd, 26 oktober 1912, 'Uit Eindhoven. Van een vergadering'.
122) ]]SC, Archief SDAP,AfdelingEindhoven, inv.nr. 1016, Ledenlijst 1905.
123) De Strijd. 26 oktober 1912, 'Uit Eindhoven. Van een vergadering'.
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oud-kleermaker vroeg het woord en maakte duidelijk dat het helemaal
zo goed werken niet was bij de fabrikant. Hij had tien jaar voor die firma
gewerkt en had inderdaad weleens een hoog loon verdiend, maar hoe?
"A!s ik de uren reken die ik werkte en die mijn vrouw even hard mee
moest stompen, het houtskool en het garen rekken, dan bleef er 7 centen
per uur over, 7 centen per uur, mijnheer Herzberger, is dat niet waar?,,12i

Daarop antwoorde Herzberger niets. Uiteindelijk merkte hij op joods te
zijn en als zodanig zeker niet in de RK Volksbond geweest te zijn om te
debatteren. De voorzitter sloot daarop de vergadering, en zijn woorden
vielen "als mokerslagen" in de vergadering:

"De heer Hertsberger is hier wel bekend en onder de kleermakers
vooral. Maar zo gaat het. Er zijn er meer, eerst steunen zij de SDAP
of de cooperatie en zijn die firma's zoogenaamd de arb eiders wel-
gezind. Maar zij zijn juist die het tiranniekst optreden. Zij dulden
de vakorganisatie met en trachten de beweging neer te slaan, als wij
ons opmaken voor onze rechten.,,125

Dat was een duidelijke verwijzing naar de ervaringen bij de firma Philips
van bijna een jaar tevoren. De voorzitter maakte duidelijk dat genoemde
fabrikant zijns inziens nu de geestelijk adviseur van de R.K Volksbond
voor zijn karretje probeerde te spannen en riep op tot aansluiting bij de
moderne vakorganisatie.

De Strijd van 2 november berichtte over een poging om een afdeling
van de algemene bond van arbeiders in de kledingindustrie op te rich-
ten.12b Nu bleek plotseling "bij de katholieken de liefde voor de vakver-
eeniging op te leven", want inmiddels was daar een afdeling van de kat-
holieke arbeiders in de kledingindustrie opgericht. Zuur vervolgde het
blad: "Het bezoek van den heel' Hertzberger aan den adviseur van den
Volksbond schijnt dus niet voor niets te zijn geweest." Toch ging men
door met de pogingen een "moderne bond" op te richten, want ook in
de kledingindustrie heersten nog "ellendige toestanden",

Een week later ontstond inderdaad een afdeling van de Nederlandsche
Bond van Mannelijke en Vrouwelijke Arbeiders in de Kleeding-Industrie.V'
Rooijmans hield een korte inleiding en naast de eerste groep van belang-
stellenden traden nog twee nieuwe leden toe. Met spijt werd echter vast-
gesteld dat de organisatie niet met zoveel leden van start was gegaan als

12<) Idem.
125) Ibid m.
126) De Strijd, 2 november 19]2,' it Eindhoven. Breekijzers'.
127) De Strijd, 9 november 19]2, 'Vit Eindhoven. De K1eermakers'.
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wenselijk was, "doordat er eene katholieke vereeniging gesticht is". Een
jaar later zou de kleermakersbond in Eindhoven 37 leden tellenY8

d. De NW-propagandist Westerhof en zijn aktiviteiten

In november 1912 had het NW een propagandist in Eindboven gesta-
tioneerd: J. Westerhof. Vanaf die tijd drukte deze een stempel op De Strijd
en de socialistische aktiviteiten in Eindhoven. Op 30 november verscheen
zijn eerste grote artikel op de voorpagina van genoemd blad: 'Klassen-
strijd'. Een week later volgde: 'Op ten strijde!' Aanvankelijk yond de
redakteur van De Strijd zijn artikelen te lang. Daarover zou hij schriftelijk
worden onderbouden. Op 18 december was de nieuwe propagandist in
de vergadering van de Eindhovense SDAP-afdeling ook gekozen tot de
vaste Eindhovense correspondent van De Strijd en kondigde hij een serie
'Eindhovensche Brieven' aanl29 Op 21 december was hij in De Strijd al
een serie 'Sociaal-Dernocratische Gemeentepolitiek' begonnen.P"

Een van de taken van Westerhof als NW-propagandist was het opzetten
van het 'Bureau voor Arheidersrecht'. In november 1912 had de Eind-
hovensche Bestuurdersbond een ruimte voor het NW gehuurd aan de
Fellenoord in Woensel.I31 Vanaf 14 november was daar ook het genoemde
bureau gevestigd, op het adres Fellenoord F 106.132Daar konden de leden
van de bij de Eindhovensche Bestuurdersbond aangesloten organisaties
terecht voor informatie, adviezen en rechtskundige hulp over allerlei za-
ken. Die hulp was voor hen gratis. Andere arb eiders moesten 25 cent
betalen voor een consult. In geval van nood kon Westerhof terugvallen op
juristen uit Arnhem en Nijmegen. Blijkbaar voorzag dit instituut in een
behoefte. Ook in Tilburg en Den Bosch verrichtte Westerhof dit soort
werk. Na twee maanden had hij in Eindhoven al veertig zaken behan-
deld.133 De Meierijsche Courant had niet zo'n hoge pet op van de propa-
gandist. In januari 1913 schreef men dat Eindhoven "het twijfelachtig
voorrecht" had "een pionier van het Socialisme te bezitten". 134 Volgens
de krant merkte men weinig van de propagandist van de Eindhovense

128) Verslag van den Eindhovenschen Bestuurdersbond en het Bureau voor Arbeidersrecht 1914, 7.
129) De Strijd, 7 december 1912, 'Correspondentie ', en 28 december 1912, 'Uit Eindhoven'.
130) Deze serie verscheen in De Strijd van 21 en 28 december 1912 en 4, 11, 25 januari 1913.
131) De Strijd, 2 november 1912, 'Hij komt ', en 9 november 1912, 'Uit Eindhoven'.
132) De Strijd, 4 januari 1913, Tweede blad, 'Bureaux van Arbeidsrecht'. J. Westerhofwoonde zelf
op een ander adres: Schoolstraat 111n, te Woensel.
133) De Strijd, 1 februari 1913, 'Bureau voor Arbeidsrecht'.
13~) Meierijsche Courant, 14 januari 1913, 'Pionierswerk'.
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Bestuurdersbond. Hij zou niet vaak publiek optreden en sIechts hier en
daar zou Westerhof "wat kIeine cIubjes" bereiken.

In 1913 en 1914 werd er echter steeds meer gebruik gemaakt van het
Bureau voor Arbeidersrecht. In die jaren hield Westerhof bijna wekelijks
spreekuur. In 1913 gaf hij 259 adviezen en in 1914 waren dat er 306.
Hiervan werden er 132 aIs echte zaken behandeld: aanschrijvingen, be-
sprekingen juridische procedures en dergelijke. Er was in dat jaar gewerkt
voor 34 bij het NW georganiseerden en 43 ongeorganiseerden of leden
van katholieke bonden. Ret Bureau voor Arbeidersrecht voorzag niet aI-
leen duidelijk in een behoefte, maar trok ook katholiek-georganiseerden
aan. De gevolgen zouden niet uitblijven.

Eind 1913 werd de huur van de ruirnte van het Bureau voor Arbei-
dersrecht opgezegd.135 De verhuurder had toegegeven aan de druk die
pastoor 1. Peters van de Fellenoord-parochie op hem had uitgeoefend. In
het voorjaar van 1914 verhuisde Westerhof met zijn kantoortje naar een
ruimte twee huizen verder in dezelfde straat. Achteraf betreurde men die
uitzetting niet. Opgemerkt werd "dat we nu een veel betel' Bureau heb-
ben". Eind november 1912 vergaderde de EBB, en bijna alle organisaties
waren daar vertegenwoordigd .136 Westerhof werd tot secretaris gekozen.
Hij zou een cursus houden over huisbezoek. De bond van kleermakers
werd tot de EBB toegelaten. "Het was een goede vergadering en er
heerschte een opgewekte geest", zo werd geschreven.

In diezelfde periode vergaderde ook de Algemeene Nederlandsche Bond
van Handels- en Kantoorbedienden.P" Bij deze gelegenheid sprak Wes-
terhof over de organisatie. Een zekere Kraan vroeg of het bekend was
dat er ook een dergelijke "Philipsvereeniging" was, met circa tweehon-
derd leden. Akties voor hoger loon waren volgens hem bij Philips niet
nodig, want die waren daar al hoog. Westerhof stelde dat Kraan, die
blijkbaar de 'vader' van die Philipsvereniging was, wei van zijn kind
hield, maar dat bedoelde organisatie allerminst een vakvereniging was.
Hij nam aan dat velen zich "uit economische slavernij" aansloten bij
"rut onmogelijke ding". Westerhof kritiseerde diens "mummie-achtige
denkbeelden". Niet duidelijk is of de Bond van Handels- en Kantoorbe-
dienden bij Philips inmiddels ook was verboden. Het lijkt er weI op.
Eind 1913 waren er in ieder geval nog maar zeven leden van deze bond

135) Verslag van den Eindhooenschen. Bestuurdersbond en het Bureau ooor Arbeidersrecht 1914,
16en36.
136) De Strijd, 7 december 1912, 'Uit Eindhoven. EBB'.
137) De Strijd, 7 december 1912, 'Uit Eindhoven'.
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in Eindhoven. Een jaar daarop nog slechts vier!138 Feitelijk was ook die
afdeling ter ziele gegaan.

Een andere kleine bond was die van de bouwvakkers. Op 12 februari
1913 vergaderde de Eindhovense afdeling van de Centrale Bond van
Bouwvakarbeiders.P" Bij die gelegenheid bleek dat door huisbezoek en
door een loonaktie in Nuenen het aantal leden van deze kleine vakbond
gestegen was van vijf tot achttien.

e. De Eindhovense Bestuurdersbond

Op 1 januari 1914 telde de Eindhovense Bestuurdersbond negen aan-
gesloten organisaties met in totaal 978 leden. Van hen waren er 448 lid
van een vakorganisatie en 530 waren lid van cooperatie Helpt Elkan-
der.!"? In de periode dat 1. Westerhof als propagandist aktief was gewor-
den, was het aantal vakbondsleden gestegen van 229 naar 448. In De
Strijd werd dan ook over "suksesvolle aktie" geschreven.

Aan het einde van 1914 waren er tien organisaties met in totaal 1012
leden aangesloten bij de Eindhovense Bestuurdersbond.l " De grootste van
aile aangesloten organisaties was de cooperatie, met 550 leden.

De grootste vakorganisatie vormde die van de sigarenmakers. Deze
Eindhovense afdeling van de NSTB zag haar ledental in 1914 dalen van
320 naar 278. Het was - na de beroering in 1912-1913 - een rustig jaar
voor de arbeiders in de sigarenindustrie. Dat verklaart mede waarom het
ledental niet groeide maar achteruitging. Een andere reden was: "De
verwoede aanval der geestelijkheid op deze hechte burcht del' Eindho-
vensche arbeidersbeweging, een aanval met immoreele wapenen", waar-
door een aantal zwakke leden de bond vaarwel zegde. Ook werden enkele
slechte contributiebetalers geroyeerd.

De overige organisaties waren allemaal een stuk kleiner. Die van de
handels- en kantoorbedienden daalde zoals gemeld van zeven tot vier
leden. Diverse person en waren verhuisd en er waren geen nieuwe leden
bijgekomen. De bakkersorganisatie telde aan het begin en eind van het
jaar dertien leden. Zij waren allen werkzaam bij cooperatie Helpt Elkan-
der.

138) Verslag van den Eindhooenschea Bestuurdersbond en het Bureau voor Arbeidersrecht1914, 5.
139) De Strijd, 22 februari 1913, 'Uil. Eindhoven. Bouwvakarbeiders'.
1-+0) De Strijd, 1-+ februari 1914, 'Suksesvolle akue '.
1-+1) Her navolgende is gebascerd op: Verslag van den Eindhooenschen Bestuurdersbond en het
Bureau ooor Arbeidersrecht 1914, 5-8 en 24-27.
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Op zondag 13 april 1913 was er een afdeling van de Algemeene Ne-
derlandsche Tirnmerliedenbond opgericht. H2 De afdeling startte met het
reglementair vereiste minimumaantal van tien nieuwe leden. Er werd we-
liswaar nog een bestuur gevormd, maar verder wordt er over die bond
niets meer vernomen. Waarschijnlijk is hij nog datzelfde jaar ter ziele
gegaan, of ging hij op in de Centrale Bond van Bouwvakarbeiders. Die
afdeling begon het jaar 1914 met 15 leden. In april had men er gedurende
korte tijd 25. Dat was vooral door huisbezoek gekomen. Aan het einde
van het jaar waren er echter nog slechts 16 leden over.143

De metaalbewerkers van de ANMB waren het jaar 1914 weer met 3
leden gestart. "Nauwelijks tot afdeeling geworden, werd door de NV
Philips' Gloeilampenfabrieken getracht haar weer den grond in te du-
wen", schreef propagandist J. Westerhof. 1++ Niet duidelijk is wat er precies
gebeurd is. In ieder geval ging de afdeling in 1914 goed vooruit en telde
aan het einde van het jaar 21 leden. Verwacht werd dat dat getal mogelijk
in 1915 zou verdubbelen! Een andere organisatie die bij Philips eens veel
leden had geteld was die van de Opzichters en Teekenaars. Aan het einde
van het jaar telde ze 18 leden.

De Eindhovense afdeling van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor-
en Tramwegpersoneel was op 15 juni 1913 (her- )opgericht.145 Zij telde
aanvankelijk 12 leden, had er in november al 25 en groeide in de loop
van 1914 uit naar 39 man.

Op 9 maart 1912 verscheen in De Strijd een berichtje over de textiel-
arbeiders die bij een volle werkweek van 66 uur slechts f 7,26 zouden
verdienen.l " Enkele maanden later, in juni 1912, was in opdracht van
de Bossche bisschop in de parochies van Strijp en Woensel aan de tex-
tielarbeiders het lidmaatschap van de interconfessionele bond Unitas ver-
boden, evenals het lezen van De Strijd. Het jaar daarop werden er po-
gingen in het werk gesteld om te komen tot de oprichting van een afdeling
van Textielarbeidersbond De Eendracht. In november 1913 was het ein-
delijk zover.147 Men begon toen met 18 leden. In 1914 groeide de afdeling

142) De Strijd, 19 april 1913, 'Nieuw leven'.
143) Ferslag van den Eindhovenschen Bestuurdersbond en het Bureau uoor Arbeidersrecht 1914,
26-27.
1+i) Verslag van den Eindhooenschen Bestuurdersbond en het Bureau voor Arbeidersrecht 1914,
27.
145) De Strijd, 21 juni en 22 november 1913, 'Uit Eindhoven. Spoor- en Tramwegpersoneel', en
Verslag van den Eindhovenschen Bestuurdersbond en het Bureau ooor Arbeidersrecht 1914, 27 -28.
li6) De Strijd, 24 februari 1912, 'Uit Eindhoven. Hoog genoeg', en Bijvoegselvan De Strijd van
zaterdag 22 juni 1912, 'Uit Eindhoven'.
Ii') De Strijd, 22 november 1913, "Textielarbeidersbond 'De Eendracht", en Verslag van den
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voorspoedig en telde ten slotte 36 leden. Aan het begin van de mobilisatie
was de situatie in deze bedrijfstak overigens heel slecht. Bijna alJe tex-
tielarbeiders waren geheel of gedeeltelijk werkloos. In de loop van het
jaar verbeterde die situatie echter aanmerkelijk. Een tweetal stakingen bij
de firma Van del' Nahmer liep goed af; aUe stakers werden uiteindelijk
weer in dienst genomen. Daarbij werd samengewerkt met de katholieke
textielarbeidersbond: "De samenwerking met de R. -K liet in deze actie
niets te wenschen over", zo werd geconclucleercl.

Na enkele vergeefse pogingen in 1913 werd op 1 februari 1914 ten
slotte een afdeling van de bond van meubelmakers opgericht. 1-18 De bond
startte met 9 led en en groeide in de loop van het jaar uit tot een orga-
nisatie van in totaal 37 man.

De afdeling van transportarbeiders, die op 15 december 1913 was op-
gericht, ging op 4 juni weer ten onder. H9 De oorzaken hiervan waren te
vinden in enerzijds de grate invloed van de geestelijkheid en anderzijds
de slappe houding van een aantal leden. De geestelijken zouden de echt-
genotes en kinderen van transportarbeiders bewerkt hebben om onder de
bond uit te gaan. Zij waren nu weer allemaal "slaven van Van Cenci &
Loos", volgens de NW-propagandist!

In 1914 en 1915 ging Westerhof door met zijn werk. In het voorjaar
van 1916 vertrok hij uit Eindhoven. Hij was toen benoemd tot propa-
gandist in Noord-Holland.P'' Hij had de vakvereniging in Eindhoven
enorm gestimuleerd.

§ 4. Coiiperatie Helpt Elkander vanaJ 1913

a. Tienjarig bestaansfeest en concurrentie

De verloren metaalbewerkersstaking bij de firma Philips 111 1912 ver-
oorzaakte een tijdelijke achteruitgang van cooperatie Helpt Elkander. De
tweede wittke I in Strijp wercl gesloten, enkele bestuurclers kwamen niet
meer terug en het aantal leden nam af. Hacl men in 1911 nog 537 leden,

Eindhovenschen Bestuurdersbond en het Bureau ooor Arbeidersrecht 1914,28-29.
1.8) Verslag van den Eindhooenschen Bestuurdersbond en het Bureau ooor Arbeidersrecht 1914,
28-29.
1.9) Verslag van den Eindhovenschen Bestuurdersbond en het Bureau ooor Arbeidersrecht 1914, 9
en 12.
150) rrSG, Archief SDAP, Secretariaat, Kopieboeken, met uitgaande stukken van de tweede
secretaris, brieven van J.W. Matthijsen aan J. Westerhof, 8 februari en15 maart 1916. Westerhof
zou later namens de SDAP wethouder worden in Alkmaar.
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in 1912 was dat gedaald tot 450. Eind 1912 was dat aantal opgeklommen
tot 494 en in februari 1913 had men aI weer 530 leden.

Gedurende de weekeinden van februari 1913 vierde men het tienjarig
bestaan van de cooperarie.P' De eerste twee feestavonden in het Volks-
gebouw open den met muziek van de eigen muziekvereniging Voorwaarts
onder leiding van direkteur Kronenburg. De eerste avond zat de zaal al
om half zeven nagenoeg vol. Kort na zevenen opende J. Jansen, de voor-
zitter van Helpt Elkander de avond met een korte toespraak. Daarna
kwam het optreden van Arbeiderstoneelvereeniging uit Dordtrecht met
het stuk "t Was maar een loods'. Diverse keren werd er enthousiast ge-
klapt, ook onder het stuk. Na toneel en dankwoord van Jansen werd de
avond voortgezet met dans en muziek.

In het tweede feestweekeinde was er geen tonee!. A. van Calmthout,
propagandist van de Nederlandsche Cooperatieve Bond, sprak toen op
beide avonden. Tijdens zijn lezing vertoonde hij ook lichtbeelden over het
cooperatiewezen in binnen- en buitenland. Ook over Helpt Elkander wer-
den beelden vertoond, waarbij diverse keren geestdriftig geapplaudiseerd
werd. De eerste avond had Hendrik Rooijmans kort de ontwikkeling van
Helpt Elkander verteld. Dat was een "geschiedenis van verguizing en
donkere tegenwerking met als uitkomst de zege van nu". De tweede keer
had Jan Jansen de geschiedenis van de cooperatie geschetst.

In een boekje Helpt Elkander. Feestuitgave ter gelegenheid van het 10-
jarig bestaan der coiiperatie, 1903-1913 werd de tienjarige geschiedenis
van Helpt Elkander ook beschreven.P'' Het werk bevatte 32 pagina's met
art.ikelen van voorzitter .J. Jansen, bedrijfsleider H. Rooijmans en van de
NVV-propagandist .J. Westerhof. Daarnaast werd er een achtt.al foto's in
afgedrukt: foto's van de bakkerij en broodwinkel van de cooperatie kort
na de oprichting in 1903 en van de situatie in 1913, van het bestuur,
van de kruidenierswinkel aan de Fellenoord, van het Volksgebouw in de
Harmoniestraat, van het achttien leden tellend personeel, van de muziek-
vereniging Voorwaarts met twintig leden en van de acht huizen van de
cooperatie.l+'

Aan het einde van bovengenoemd boekje zetten Rooijmans en Jansen
zich elk in een artikel af tegen de concurrent van de R.K Volksbond,
Contante Betaling. Vermeld werd dat cooperatie Helpt Elkander over

151) De Strijd, 1, 8, 15 en 22 februari 1913, 'Uit Eindhoven'.
152) Een origineel exernplaar van het boekje is in bezit van mevrouw AJ. Waagell-Rooijmans te
Eindhoven.

15.3) In De Strijd is sprake van acht huizen van de cooperatie. Bekend was, dai Helpt Elkander
zes huizen had gebouwd. Niet duidelijk is, wanneer nog twee huizen werden bijgebouwd.
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1912 niet minder dan 10,25 procent winst aan haar leden had toegekend.
In de brochure werd duidelijk dat Helpt Elkander meer voor de arbeiders
had gedaan dan Contante Betaling.P" Behalve de winstuitkering, die on-
geveer gelijk was aan die van de Volksbond-cooperatie, had men vaste
goederen gekocht of gebouwd ter waarde van circa 33 duizend gulden,
waarop nog een schuld van 11 duizend gulden rustte. Een vermogensre-
sultaat dus van 22 duizend gulden. Daarbij kon gevoegd worden: bijna
zesduizend gulden, gestort in een fonds voor zieke leden. Bovendien was
ruim drieduizend gulden aan de arbeidersbeweging geschonken. En leden
van Helpt Elkandcr kregen gratis hulp van het Bureau voor Arbeiders-
recht.

Uitgerekend werd dat de partikuliere bakker, die brood leverde aan de
leden van de katholieke cooperatie, in zeven jaar circa 65 duizend gulden
had verdiend. In bedoelde brochure werd een vergelijking gemaakt tussen
de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de beide bakkerijen. Zowel
arbeidstijd als beloning vielen in het voordeel van Helpt Elkander uit.
Genoemde brochure toonde niet aileen aan dat deze cooperatie meer deed
voor de arbeiders dan de R.K Volksbond. Ook werd duidelijk dat het
personeel van Helpt Elkander aanzienlijk beter af was dan dat van de
bakkerij die werkte voor Contante Betaling.

Het duurde enkele maanden voordat men in katholieke kring hierop
reageerde. In De Strijd hadden al diverse vermeldingen gestaan van fi-
nanciele steun die de cooperatie aan uitgesloten sigarenmakers gaf155 Op
24 mei 1913 vermeldde De Strijd ook nog dat op tweede pinksterdag bij
de bakkerij van Contante Betaling gewerkt moest worden, op een zondag
dus! Op 29 mei reageerde de Meierijsche Courarul'" Een uitvoerige be-
spreking van de brochure over Helpt Elkander vond plaats en men kwam,
via een merkwaardige berekening, tot de conclusie dat Contante Betaling
het hoogste winstdeel aan zijn leden uitkeerde, .namelijk 1° procent. De
lezers van de krant werden aangespoord lid te worden van Contante Be-
taling.

De reaktie in De Strijd was niet mis: "Nimmer nog zagen we in zoo'n
kort bestek (een kolom) zoo vele en zoo botte leugens." Uitvoerig werd
het eenzijdige en onjuiste redaktionele artikel besproken.P"

154) Helpt ELkander. Feestuugaoe ter geLegenheid van het lO-jarig bestaan der cotiperatie, 1903-
1913,25-31.
155) De Slrijd, 8 en 22 maart. 26 april en 2-+mei 1913.
156) Meierijsche Courant; 29 mei 1913, 'Van een Feestuitgave'.
157) De Slrijd, 7 juni 1913, 'Roomsche journalistiek'.
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In augustus 1913 verscheen eveneens een negatief artikel in Het Ka-
tholieke Volk, dat op zijn beurt weer leidde tot een reaktie in De Coope-
ratiebode, het orgaan van Helpt Elkander.P'' De kwaliteit, de prijs en het
gewicht van het brood van Helpt Elkander werden vergeleken met dat
van Contante Betaling. Dat artikel werd op zijn beurt uitvoerig besproken
in De Stry'd. Daarbij bleek dat de prijs van het geleverde brood verge-
lijkbaar was, maar dat de kwaliteit van het Helpt Elkander-brood betel'
zou zijn. Bovendien zou het aangegeven gewicht van het Contante-Beta-
ling-brood niet kloppen!

b. Bedrijfsresultaten

Zondag 7 december 1913 hield cooperatie Helpt Elkander een algemene
ledenvergadering in het Volksgehouw.P" De voorzitter, 1. Jansen, werd
herbenoemd en 1. van Clabbeek, 1. Hurkmans en W Jansen werden
(her)kozen. Meegedeeld werd dat het ledental was opgelopen van 482
naar 505. Er waren weliswaar 118 nieuwe leden bijgekomen, maar door
vertrek, wanbetaling, overlijden e.d. waren er ook 95 af gegaan. In maart
1914 zou blijken dat het ledental van de cooperatie was gestegen naar
530.160

De omzet van de bakkerij was gestegen naar 69 duizend gulden en de
winst bedroegfl0.847,55. Besloten werd tot een uitkering van 10 procent
aan de leden. Opgemerkt werd dat de kruidenierswinkel nog niet zo goed
liep. Er was sprake van een minimale omzetdaling tot ca. elf duizend
gulden en van een verlies vanf 630,40.

Ook in het Volksgebouw was iets minder omgezet. Geconcludeerd werd
dat het kleine verlies goedgemaakt kon worden door in de toekomst de
aldaar vergaderende verenigingen een kleine vergoeding te vragen. Ook
suggereerde men de aantrekkelijkheid van het gebouw in de winter wat
te vergroten door het houden van voordrachtavonden en het organiseren
van een zang- en dansclub.

De brandstoffenhandel was niet zo belangrijk. De omzet hiervan be-
droeg slechts een kleine vijfduizend gulden. De huizen van de cooperatie
waren het hele jaar bewoond. Ze werden van binnen opgekuapt, hetgeen
een flinke investering vergde.

158) DeStrijd, 23 augustus 1913, 'Uit Eindhoven. Van een mik en nog wat'. Van De Cooperatiebode
zijn geen nummers bewaard gebleven.
159) De Strijd, 13 en 20 december 1913, 'Cooperatieve broodbakkerij'.
160) De Strijd., 7 maart 1914, 'Uit Eindhoven. Jaarverstag EBB'.
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Het jaar 1914 werd begonnen met een kinderfeest, waaraan niet mindel'
dan zevenhonderd kinderen deelnamen: "Bioscope en talrijke versnape-
ringen maakten het voor de kinderen tot een heerlijken dag. ,,161

Op de ledenvergadering van 12 april was het echter niet zo druk. Bij
de rondvraag ontstond nog een diskussie over het Ieit, dat het hestuur
de zaal had beschikbaar gesteld voor een vergadering, waarmee sommigen
zich niet konden verenigen.16

:2 B1ijkbaar betrof het een bijeenkomst van
de Neo-rnalthusiaanse Bond, me middels diverse gevaUen van zaalafdrij-
ving in Eindhoven uiteindelijk in het Volksgebouw had vergaderd. De
kwestie werd nier uirpurtend behandeld en zou later nogmaals aan de
orde worden gesteld. Het bestuur van de cooperatie bleek toleranter dan
verschillende van haar leden.

In 1914 gingen de zaken goedl63 Hoewel de omzet van de bakkerij iets
gedaald was, was de winst 2000 gulden hoger dan in 1913. De omzet
van de kruidenierswinkel was flink gedaald. In totaal kon echter weer
ruim 6000 gulden aan de leden worden uitgekeerd. Van het restant van
de nettowinst werd aan de leden ook nog eens een bedrag van 1250
gulden uitgekeerd. Een zelfde bed rag werd ook gestort in het aJgemene
reservefonds. Aan het fonds voor zieken werd 1200 gulden gedoteerd.
Voor de arbeidersbeweging werd eveneens 1200 gulden opzij gezet. Het
was duidelijk dat het nog altijd de goede kant opging met de cooperatie.
Ruim een jaar later zou men plannen ontwikkelen voor een verdere uit-
breiding.

c. Geheelonthouders en Ontwikkelingsclub

Uit de kringen van de cooperatie was eertijds het initiatief gekomen
voor de oprichting van een Geheelonthoudersclub. Inmiddels was deze
afdeling van de Nederlandsche Vereeniging tot Mschaffing van alcohol-
houdende dranken op 1 februari 1912 uit de Eindhovense Bestuurders-
bond getreden.l'" De EBB wilde zich meer richten op het zuivere vak-
bondswerk. In oktober 1912 hield de afdeling voor het eerst sinds de
Philipsstaking, tien maanden eerder, weer een bijeenkomst. Korte tijd later

161) De Strijd, 10 januari 1914, 'Uit Eindhoven. Een kinderfeest'.
162) De Strijd, 18 ap1iI1914, 'Uit Eindhoven. De Cooperatie Helpt Elkander', en 28 maart 1914,
'Uil Eindhoven. Zaalafdrijving'. Ook de Eindhooensche Courant ZOli over dit geval hebben
geschreven en de socialisten hierom opnieuw veroordeeld hebben.
163) Verslag van den Eindhooenschen Bestuurdersbond en het Bureau ooor Arbeidersrecht 1914,
23-24.
16-+) Verslag van den Eindhooenschen Bestuurdersborul en het Bureau ooor Arbeidersrecht 1914,6,
en De Strijd, 26 oktober 1912, 'ViI Eindhoven. Nieuw leven'.
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verzocht deze vereniging om een gemeentelijke subsidie.P? Daarover ver-
gaderde de Eindhovense gemeenteraad op 7 december. Burgemeester en
wethouders wilden het verzoek afwijzen aangezien de vereniging aange-
sloten zou zijn bij de EBB. Dat was feitelijk onjuist. Het gemeenteraadslid
Passtoors was bereid subsidie te geven aan een socialistische drankbestrij-
dingsvereniging. Het raadslid Van Best was tegen. Hij wilde onderzoeken
of die vereniging propaganda maakte voor sociaal-democratische begin-
selen. Op de volgende raadsvergadering zou er verder over gesproken
worden.

Inmiddels commentarieerde De Strijd dat er ook een katholieke drank-
bestrijdersvereniging was, die wei subsidie kreeg. Opgemerkt werd bo-
vendien dat de Nederlandsche Vereeniging naast socialisten ook joden en
protestanten onder haar leden had. Onder hen was ook de bekende do-
minee Van Peursem. Het mocht niet baten. De afdeling, die inmiddels 45
leden telde, kreeg geen subsidie.

Op 23 juni 1912 was er sprake van een nieuw initiatief door leden van
de cooperatie, Men richtte een 'Ontwikkelingsclub' Op.166Deze zou allerlei
cursussen betreffende algemene ontwikkeling gaan geven. Hendrik Rooij-
mans verzorgde de eerste lezing. Op 23 juni sprak hij over de situatie in
Frankrijk. Een twintigtal leden was daarbij aanwezig. Op 7 juli maakte
de nieuwe club zijn huishoudelijk reglement. De contributie zou drie cent
per week bedragen en leden mochten op bijeenkomsten een introduce
meebrengen.

Er volgden maanden met interessante avonden.l''" In juli werd de ge-
schiedenis en de aktualiteit van de vakbeweging besproken. In augustus
ging het over de drankbestrijding en in september sprak Hendrik Rooij-
mans zelf weer, ditmaal over de cooperatie. In september en november
trad een zekere Kamerman Op.168De eerste keer hield hij een inleiding
over strijd, die niet aUeen diende voor materiele vooruitgang, maar de
weg opende voor een hoger geestelijk leven. Zijn tweede optreden betrof
een voordracht van het verhaal van 'Saidjah en Adinda' uit Max Havelaar.
De voordracht werd aandachtig gevolgd. Volgens de verslaggever in De

1(5) De Strijd, 14 december 1912, 'ViI Eindhoven. Cerneenteraad', en 8 maart en 26 april 1913,
'ViI Eindhoven'.
166) De Strijd; 29 juni en 13 juli 1912, 'Vit Eindhoven. De Ontwikkelingsdub '.
167) De Strijd, 3 en 31 augustus en 21 september 1912, 'Vir Eindhoven. Cursus Ontwik-
kelingsclub' .
168) Waarsch.ijnlijklan Karnerrnan, geboren in 1888 te Heusden, Ned. Herv., sinds 1910 bij Philips
werkzaam als onderbaas, blijkens Otten, a.ui., bijlage 22, 3. In 1913 wa hij secretaris van de
geheelonthoudersbond en woonde toen in de Harmoniestraat te Woensel. Over zijn optreden: De
Strijd, 5 oktober en 30 november 1912, 'Uit Eindhoven. OntwikkelingscIub'.
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CARNAVAL 1914..
VOLKSGEBOUW TE WOENSEL
GEDURENDE DE CARNAVALSDAGEN .

GELEGENHEID TOT DANSEN.
PRAOHTIG ::MUZIEKI ..

N lEU WED A N S V L 0 E R.
Weet U DOg Diet wat een schaDdaal is ?

Dan wordt 't tijd dat wij het U verklaren.

i

het zoo gij een sneedje brood eet uit een bakkerf
waar 90 tot 96 uur wordt gewerkt, 't loon hoogstens
f 11.- bedraagt, geen ziekteregeling en vakantie be,
staat, 't person eel niet georganiseerd is.

Weet U het nu goed, zeg 't dan ook aan uw buren. .

Nu een schandaal is'

CooD~rati~nBakt~rij "H~IDtHltaBd~r".
TE WOENSEL.

Wie, naast ons voedzaam brood, ook geestelijk voedsel
.wenscht te ontvangen.vkan dit bekomen in onze Bibliotheek
gevestigd op het kantoor aan de Broodbakkeri].

Oeopend iedere Zaterdagavond van 6 tot 8 uur. Lees-
geld der boeken 1 en 2 cent per deel,

Afb.29. AdverlentiesinDeSlrijd, 14februari 1914.



Strijd werd men zieh hierdoor bewust dat men bezig was te bouwen aan
een toekomst, waarin "ook de sehatten van kunst, thans voor enkelen
bereikbaar, gemeengoed zullen worden voor hen die er behoefte aan heb-
ben". In de bespreking die hierna volgde, bleken sommigen ook de kunst
vanuit marxistisch perspeetief te besehouwen. Door een paar leden werd
er namelijk op gewezen dat, hoe mooi de taal van Multatuli ook was, hij
toeh "een halve, een burgerlijke denker is", die zieh voor het bereiken
van een betere maatsehappij niet riehtte tot het volk maar "tot de heer-
schers". Bovendien had hij niet het inzieht dat ook die wantoestanden
"sehakels zijn in 't kapitalisme".

Korte tijd daarop meldde De Strijd een nieuwe uitbreiding van de
'VoLksbibliotheek' met weer honderd nieuwe boeken.l'" Samen met de
220 aI aanwezige boeken besehikte men nu over ruim driehonderd wer-
ken!

In februari 1913 organiseerde de Ontwikkelingsclub een bijeenkomst
over de beweging van Domela Nieuwenhuis in 1888 en het ontstaan van
de SDAP170 De uit Friesland afkomstige Andries de long, wiens vader zelf
toen aktief was geweest voor Nieuwenhuis, hield die spreekbeurt. De
maand daarop zou Hendrik Rooijmans wat vertellen, ditmaal over het
ontstaan van de arbeidersbeweging in Eindhoven.

In het najaar van 1913 begon het nieuwe seizoen. De OntwikkelingscIub
werd toen omgedoopt in 'Centrale eommissie voor Arbeidersontwikkeling'
en zou van november tot april tien avonden verzoTgen.171 Op 6 december
van dat jaar zouden een zangeres uit Zutphen en een violist uit Delft
tijdens een muzikale avond in het Volksgebouw optreden. Dominee Bart
de Ligt uit Nuenen zou dan het harmonium bespelen.T? Het geheel be-
loofde volgens De Strijd "een sehitterenden muziekavond" te worden. Ook
in het seizoen 1914-1915 werd een aantal 'cursusvergaderingen' en 'zon-
dagmorgenbijeenkomsten' georganiseerd. Bovendien waren er ook weer
een drietal 'kunst- of gezellige avonden' gepland met voordracht, zang,
viool- en pianomuziek.

169) De Strijd, 23 oktober 1912, 'Uit Eindhoven. Volksbibliotheek'.
170) De Slrijd, 1 maart 1913,' it Eindhoven. Ontwikkelingsclub'
171) De Slrijd, 22 november 1913, 'Centrale Comrnissie voor Arbeidersontwikkeling'.
172) De Strijd, 29 november 1913, 'Centrale Commissie voor Arbeidersontwikkeling', en Verslag
van den Eindhovenschen Bestuurdersbond en het Bureau voor Arbeidersrecht 1914, 14-15.
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d. De uitbreiding van 1916

Bij de jaarwisseling 1914-1915 bereikte cooperatie Helpt Elkander een
voorlopig hoogtepunt met 550 leden. Grote uitbreidingsplannen werden
in 1916 gerealiseerd. Opnieuw kreeg men een lening van de firma Philips,
ditmaal van twintig duizend gulden.173Een compleet nieuwe en veel gro-
tere bakkerij werd toen gebouwd aan de overkant van de eigen huizen
in de Harmoniestraat.l?"

Op 14 april 1916 vroeg de cooperatie een hinderwetvergunning voor
het opriehten van een broodbakkerij aan bij de gemeente Woensel.175 Be-
zwaren konden twee weken lang worden ingediend, maar de 'Zusters van
Schijndel' noeh pastoor Peters reageerden. Tevens vroeg men vergunning
aan voor de installatie van een motor van 8 pk. Op 19 mei 1916 werd
de hinderwetvergunning al verleend. Een en ander werd ter kennis ge-
braeht aan de direkte buren van de nieuwe bakkerij: 'Musis Sacrum",
een weduwe Vaessen, het kerkbestuur van de Fellenoord-parochie en het
hoofd van de meisjessehool.

Twee maanden later werd in het nabijgelegen Geldrop ook een coope-
ratie opgerieht, met de naam 'Cooperatieve Productie- en Consumptie-
vereeniging Helpt Elkander.F" Van enige relatie met de gelijknamige so-
cialistische cooperatie in Eindhoven was echter geen sprake.

§ 5. De Wereldoorlog, christen-socialisme en antimilitarisme

a. De Eerste Wereldoorlog

In de jaren voorafgaande aan de Eerste Wereldoorlog verseheen in het
Brabantse blad van de SDAP een nieuwe rubriek 'Buitenlandseh Over-
zieht'. Regelmatig stonden daar beriehten in over de toenemende bewa-
pening en oorlogsdreiging. In 1912 werd, naar aanleiding van een ge-
ruststeUend berieht in de Meierijsche Courant, een beriehtje uit Eindhoven
opgenomen .177 De medewerker was er niet zo gerust op dat er geen oorlog
zou uitbreken: "Is het niet versehrikkelijk dat de arbeiderslevens bij dui-

173) PCA, dossiernr. 227.1, Eindhovense Cooperatie , brief van cooperatie Helpt Elkander aan de
x.v. Philips, 5 augustus 192-t.
17"1) SAHE, CAE, Arehief van de voormalige gemeente Woensel, Aanv ragen Hinderwetvergunning,
nr. 1634-5, 'Broodbakkerij Harmoniestraat', Wijk F, nr. 39, kadastraal F 4553.
175) Beschrijving en bouwtekeningen ontbreken helaas in het uitvoerige dossier.
176) Verhagen, Oeldrop; 257-258.
177) De Strijd, 25 mei 1912, 'Ruziestokers'.
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zenden zullen worden opgeofferd aan den zucht tot uitbreiding van ge-
bied?" Tegen het einde van dat jaar verschenen de eerste berichten over
de Balkanoorlog.

In 1914 zou de Eerste Wereldoorlog uitbreken. Op 1 augustus werd het
Nederlandse leger gemobiliseerd. "Het economische leven werd uit zijn
voegen gerukt, honger en ontbering traden de woningen del' arbeiders
binnen", zo schreef J. Westerhof in zijn verslag van de Eindhovensche
Bestuurdersbond over 1914.178 Naarmate de oorlog langer duurde, kreeg
de bevolking te Iijden van duurte en schaarste, maar in de Eindhovense
handel, landbouw en industrie werd in de oorlogsjaren goed verdiend.l"
Philips maakte grote winsten en veel Belgische vluchtelingen konden bij
dat bedrijf en in de sigarenindustrie aan de slag.

Die laatste sector kreeg het moeilijker in 1916, toen zowel Engeland
als Duitsland de import van sigaren verboden. In datzelfde jaar werd de
uitvoer van lucifers verboden, waardoor ook de lucifersfabriek sterk ach-
teruit ging en in 1918 zelfs moest sluiten. Door gebrek aan grondstoffen
ging het ook in de textielindustrie slecht.

b. Socialisten betrokken bij diverse aktiviteiten

Kort na het begin van de oorlog was de werkloosheid III Eindhoven
enorm. Omstreeks half augustus 1914 beliep het aantal werklozen naar
schatting 2500. Daarvan waren er 1500 gedeeltelijk en 1000 helemaal
zonder werk.180Slechts ongeveer 10 procent van de bij de NSTB aange-
sloten sigarenmakers kon zijn contributie voldoen. In de sigarenindustrie
werd toen niet of slechts in halve dagen gewerkt.

Op 19 augustus 1914 waren de organisaties die bij de Eindhovensche
Bestuurdersbond waren aangesloten, bijeengekomen voor een gesprek
over de te nemen maatregelen die hun toekomstig functioneren veilig
moesten stellen.l'"

Korte tijd daarop kwam de minister van Landbouw, Nijverheid en Han-
del met een noodmaatregel, waarin hij er bij gemeentebesturen op aan-
drong om met vakbonden en ondersteuningsfondsen de georganiseerde
werklozen te helpen]82 Eveneens kwam de overheid met het initiatief

178) Verslag van den Eindhooenschen Bestuurdersbond en het Bureau voor Arbeidersrecht 1914, 3.
179) Messing, a.ui., 88-93.
180) Verslag van den Eindhooenschen Bestu.urdersbond en het Bureau poor Arbeidersrecht 1914,
21-22.
181) Ferslag van den Eindhooenschen Bestuurdersbond en het Bureau poor Arbeidersrecht 19/4,
16.
182) De Jong Edz., Om de plaats van de arbeid, 127, Van Caal, a.ui., 346-34:9, en Harmsen e.a.,
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voor een Koninklijk Nationaal Steuncomite. Via deze instelling zouden
ongeorganiseerde werklozen hulp kunnen krijgen.

In Eindhoven drong de EBB erop aan dat ook hier een AIgemeen Steun-
cornite zou worden opgericht. Dat gebeurde al op 28 augustus onder
voorzitterschap van burgemeester P van Mens. Hij leidde het algemeen
bestuur, dat verder de burgemeesters van de omliggende gemeenten om-
vatte, alsmede enkele industrielen, pastoors en een predikant. In elk van
die gemeenten werd een 'subcomite" opgericht, waarin naast een verte-
genwoordiger van de R.K Volksbond ook steeds een lid van de EBB zitting
zou hebben. Op die manier werden de socialistische sigarenmakers 1. van
Glabbeek en 1. van der Linden bij de aktiviteiten van het AIgemeen Steun-
cornite betrokken. Het ging erom aan de hulpbehoevende Eindhovenaren
een vorm van bijstand te verlenen. De geld en voor het uitkeringsfonds
werden volgens een bepaalde verdeelsleutel bijeengebracht. Zo stortte de
gemeente Eindhoven zelf vijftigduizend gulden en Woensel tienduizend.

De economische crisis bracht hoge voedselprijzen met zich, zodat er een
groot beroep gedaan werd op het AIgemeen Steuncomite. De Eindhovense
socialisten waren begin 1915 tevreden over het functioneren. "Wij staan
hier met de uitkeeringen in Nederland bovenaan, en onze invloed in de
Cornite's is werkelijk vrij groot", schreef 1. Westerhof toen.l83

Naast genoemd fonds was er ook nog een 'Gemeentelijk Werkloozen-
fonds' opgericht.l'" Dit fonds was niet aileen van toepassing op de ge-
meente Eindhoven, maar net als bij het AIgemeen Steunfonds het geval
was, ook op Woensel, Stratum, Strijp,. Gestel en Tongelre. Voorzitter was
de Eindhovense wethouder B. Verhagen. Ook voor dit fonds stelde de
gemeente Eindhoven vijftigduizend gulden beschikbaar. Voor de oprich-
ting van dit fonds had de katholieke vakorganisatie, "in dit overkatholieke
centrum", niets gedaan, schreef NW-propagandist 1. Westerhof. Niettemin
kwam in het zeskoppige bestuur van het werklozenfonds naast de verte-
genwoordiger van de bij het NW aangesloten bonden ook een vertegen-
woordiger van de katholiek-georganiseerden. Westerhof schreef over "de
ons werkelijk meegevallen zijnde houding der Katholieken".

De vergoedingen voor de "miliciens en landweermannen" was uiterst
minimaal. Op 14 oktober 1914 had de EBB daarover vergaderd.l'f De
bond drong schriftelijk bij de burgemeester van Eindhoven aan op ver-

a.ui., 80-82.
183) Verslag van den Eindhooenschen Bestuurdersbond en het Bureau voor Arbeidersrecht 1914,
17-18.
111-+) Idem, 18-20.
I&;) Idem, 20-21.
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hoging van deze vergoedingen. Eind 1914 had ook dit initiatief sukses
en was de minimumuitkering van miliciens verhoogd van vijftig naar ze-
ventig cent per dag. Duidelijk was dat de socialisten in deze crisistijd
geaccepteerd werden door de katholieke organisaties en ook met verant-
woordelijke functies belast werden.

c. Het optreden van dominee Bart de Ligt

In Eindhoven en aangrenzende gemeenten verbleven in deze jaren veel
vreemdelingen: niet aileen Belgische vluchtelingen, maar vooral ook in-
gekwartierde militairen. Sinds 1910 was dominee Bart de Ligt in het
nabij Eindhoven gelegen Nuenen werkzaam als Nederlands-Hervorrnd
predikant. Zoals gemeld was hij lid van de Eindhovense (socialistische)
Geheelonthoudersvereniging en was hij enkele keren opgetreden voor de
socialistische Ontwikkelingsclub en de SDAP-afdeling. Samen met zijn
Eindhovense collega, de aI eerder genoemde dominee D. van Peursem,
was hij lid van de Bond van Christen -Socialisten.' 86 Beiden zaten ook in
de redaktie van het orgaan van die bond, Opwaarts. In dat blad kwamen
regelmatig antimilitaristische artikelen voor. In 1915 was op bevel van de
militaire overheid in Eindhoven een nummer van dat tijdschrift in beslag
genomen.Op 6 juni 1915 verving Bart de Ligt zijn coilega Van Peursern
in Eindhoven. Hij preekte onder andere tegen de opvatting dat de staat
met goddelijk gezag bekleed zou zijn:

''Wij vinden het belichaamd in dat vervloekt militaristisch systeem.
Wat is dat voor een systeem? (...) En zegt de generaal: 'Schiet!', zo
schieten allen, waarop dan ook; al was het op het hart van Jezus
Christus .. "

Tijdens zijn antimilitaristische preek verliet een aantal militairen demon-
stratief de kerk. Later kreeg De Ligt een proces en werd hij door de
commandant van het veldleger verbannen uit het zuiden van Neder-
land.187

In september werd een dienstweigeringsmanifest verspreid. Daarbij was
ook dominee Van Peursem betrokken. Gevolg daarvan was weer dat de
militaire autoriteiten de toegang tot het protestantse jongemannentehuis
in Stratum ontzegden aan militairen. Toen in 1916 een internationale

186) Het hiernavoIgende is ontleend aan: Van Oorschot, a.w., dl. 1,243-249,294-295, en M.
Schmidt, 'RevoIutionaire anti-militarist en utopist krijgt posthuum eerherstel', in De Volkskrant,
:21 september 1987.
187) In De Notenkraker verscheen op 28 augustus 1915 een prent betreffende het anti-rnilitarisme
van Bart de Ligt.
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uitgave van het dienstweigeringsmanifest, ondertekend door De Ligt, Van
Peursem en meer dan duizend anderen, verscheen, werd onder anderen
Bart de Ligt veroordeeld tot veertien dagen gevangenisstraf. In 1919 zou
hij de Bond van Christen-Socialisten verlaten. Van Peursem deed dat in
1920. Beiden bleven hun antimilitaristische en christen -socialistische
denkbeelden trouw.

Voor een deel van de Eindhovense socialisten was het optreden van de
beide predikanten mogelijk een bevestiging van hun eigen opvatting dat
godsdienst en socialisme heel goed konden samengarul.
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HOOFDSTUK XI

DE STRIJD OM HET ALGEMEEN KlESRECHT
EN DE SDAP IN DE EINDHOVENSE GEMEENTERAAD,

1917 -1920

§ 1. Eindhoven in 1917

a. De oorlog en zijn gevolgen

In augustus 1914, aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, stemde
de Tweede-Kamerfraktie van de SDAP in met de mobilisatiekredieten om-
dat, zoals Troelstra toen stelde, "in deze ernstige omstandigheden de na-
tionale gedachte de nationale geschillen overheerst".' De SDAP,die steeds
tegen de kredieten voor het ministerie van Oorlog had gestemd, steunde
de regering nu in haar neutraliteitspolitiek, vooral ook vanwege het feit
dat deze grondwetsherzieningen voorbereidde, die staatspensioen en al-
gemeen kiesrecht zouden brengen.

De grote verkiezingsoverwinning van 1913 en de steun van de SDAP
aan de regering hadden gezorgd voor een zekere acceptatie van de SDAP
Daarbij kwam in veel gemeenten nog de inschakeling van socialisten bij
de Steuncornite's en Werkloosheidsfondsen. Op het landelijk congres van
het NW in 1915 was de dating van het welvaartspeil voor velen duidelijk
geworden. Het jaar daarop startten SDAP en NW met een aktie voor een
betere Ievensmiddelenvoorziening.f Toen de Duitsers begin 1917 de 'on-
beperkte duikbotenoorlog' begonnen, en de Amerikanen in april ook in
oorlog met Duitsland raakten, werden de gevolgen voor de voedselvoor-
ziening in Nederland ernstiger. De invoer van Amerikaans graan stagneer-
de, met name toen de Verenigde Staten de uitvoer ervan verboden. In
februari waren er al enkele produkten op de bon gekomen, maar nu
groeiden de tekorten nog meer.

Toen de oorlog uitbrak, kwam Eindhoven, net als veel andere steden
in het zuiden, onder militair gezag. Een vorm van censuur werd ingesteld
ter bewaking van de Nederlandse neutraliteit. Medio 1917 maakte men
daar ook in Eindhoven kennis mee. Toen enkele Nederlandse vissersboten
door de Duitsers getorpedeerd waren, had het Eindhooensdi Dagblad ge-

I) Van Hulst e.a., a.ui., 35.
2) Idem, 56.
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comrnentarieerd: "De beul heeft zijn werk verricht.P'' Naar aanleiding
hiervan kreeg het blad een tijdelijk verschijningsverbod.

In datzelfde jaar werd de verwachte grondwetsherziening, die het alge-
meen mannenkiesrecht en het passief vrouwenkiesrecht bracht, afgekon-
digd. Op 21 rnaart 1917 was er in Eindhoven een kleine bijeenkomst
voor het vrouwenkiesrecht." De plaatselijke afdeling van de Nederlandsche
Bond voor Vrouwenkiesrecht had die dag Frederik van Eeden uitgenodigd
om te spreken over het feminisme. Ook had hij bij die gelegenheid enkele
gedichten voorgelezen. Nog mochten de vrouwen niet stemmen bij de
verkiezingen die toen voor de gemeenteraden gehouden werden.

In april 1917 waren er weer verkiezingen in Eindhoven, Woensel, Strijp,
Stratum, Gestel en Tongelre VOOI" de diverse gemeenteraden. In het Phi-
lipsdorp in de gemeente Strijp was een neutrale kiesvereniging Ons Aller
Belang opgericht.f Deze nieuwe kiesvereniging had kritiek gekregen van
het katholieke Eindhovense Tweede-Kamerlid J. van Best. Tijdens een
toespraak voor een katholieke kandidaat had deze en passant Ons Aller
Belang gekritiseerd. Ze kon geen neutrale organisatie zijn. Hij vergeleek
de vereniging met het vroegere 'Eindhoven Vooruit', waaruit later de li-
berale HBS-partij bleek voort te zijn gekomen, en haalde nog eens uit
naar de mannen van De Eendracht: "U alle hebt gekend het blaadje De
Eendracht, waarin Eduard Redele het rationalistisch niet-materialistisch
socialisme (vrees niet goeie gemeentenaren!) predikte!"

De socialist H.G. de Groot nit Philipsdorp reageerde met een ingezonden
stuk op Van Bests toespraak. Hij vond het laag van Van Best om deze
"helaas te vroeg ontslapen, fijnvoelenden man" hie I' met de haren bij te
slepen.

Was Ons Aller Belang een verkapte socialistische kiesvereniging, omdat
De Groot het zo voor deze kiesvereniging opnam? Het was, net als de
SDAP, een organisatie die zich niet neerlegde bij de bestaande katholieke
dominantie. Via Ons Aller Belang kwam de niet-katholieke Philipsinge-
nieur A. de Brockert de gemeenteraad van Strijp binnen. In 1920 zou hij
namens de Vrijzinnig-Democraten zitting nemen in de gemeenteraad van
Groot-Eindhoven.

3) K1eijngeld,Oemobiliseerde militairen in Tilburg tijd.ens de Eerste Wereldoorlog, 47 .
.. ) Eindhooensdi Dagblad, 22 rnaart 1917.
5) Eindhooensdi Dagblad, H april 1917, 'lngezonden stukken.
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b. Het blad De Strijd

In 1916 was er sprake van dat de SDAP opnieuw met een Brabants
blad zou beginnen.? Vanuit het landelijk partijbestuur werd toen contact
gezocht met Helmondse en Eindhovense socialisten. Een landelijk be-
stuurslid zou daarvoor in februari de mogelijkheden met hen willen be-
spreken. Men dacht toen aan een nieuw blad met een oplage van vijf-
honderd stuks, maar daar is niets van terechtgekomen.

Begin 1917 was er weer een poging om een Brabants orgaan op te
richten." Ditmaal werd vanuit Breda getracht met de Arnhernse drukker
K Misset tot overeenstemming te komen. Hier dacht men aan een nieuwe
uitgave van De Strijd in een oplage van vjjfhonderd, als kopblad van
Limburgs 'Ibekomst, Blijkbaar is er diverse malen over vergaderd in de
federatie van Noordbrabantse SDAP-vergaderingen8

Niet duidelijk is wanneer De Strijd precies opnieuw van start ging.9
Waarschijnlijk was dat in februari of maart 1917 W Landelijk secretaris
1. Matthijsen had onderhandeld met de drukker K Misset, en op 16 fe-
bruari bevestigde Th. Neve namens De Strijd de order voor de levering
van wekelijks vijfhonderd exemplaren. Er was toen overigens sprake van
de uitgave van De Strijd als een kopblad van het Limburgse sociaaal-de-
mocratische blad Limburgs Toekomst.

In juli van dat jaar schreef de Eindhovense Meierijsche Cow-ant dat De
Strijd al weer sinds enkele maanden verscheen, nadat het twee a drie
jaren opgehouden had te bestaan.ll In het redaktionele kommentaar werd
toen tevens de identiteit van 'Janus Zorgvliet' alias Jan Jansen onthuld.

Er zijn uit deze jaren geen exemplaren van De Strijd bewaard gebJeven.
Over het blad is in deze periode dan ook vrijwel niets bekend. In 1918
stond het onder leiding van de Vlissingse propagandist C.F Lindeijer.l/

6) IISC,Archief SOAP, Secretariaat, Kopieboeken, met uitgaande stukken van de tweede secretaris,
1916, inv.nr. 521, brief van J.W. Matthijsen aan J.H. de Reijdt te Helmond, 3 februari 1916.
7) IISC, Archief SOAP, De Strijd Breda, inv.nr. 2762, brief van Th. Neve, adrninistratie De Strijd
te Breda, aan K Missel, drukkerjj te Arnhem, 16 fehruari 1917.
8) Van Caal, a.w., 300-301, vermeldt dat de Bossche SDAP-afdeling weinig voelde voor een
heroprichting. Blijkens Van den Oord, a.LV., 34 en 71, vergaderde de Tilburgse afdeling hierover
op 26 december 1916 en 25 januari 1917. Bij die geJegenheid zouden in Oisterwijk aI weer twaalf
abonnees zijn en was Janus Boons tot plaatselijke correspondent en agent van De Strijd aldaar
benoemd.
9) Wagemakers, a.LV., 239, verrneldt ten onreehte 1918 als beginjaar van de nieuwe uitgave.
10) IISC, Arehief SOAP, De Strijd Breda, inv.nr. 2762, brief van Th. eve, administraue De Strijd
te Breda, aan K Missel, drukkerij te Arnhem, 16 februari 1917.
11) Meierijsche Courant, 31 juli 1917, 'Zoo'n ouwe vrouw!'
12) Wagemakers, a.ui., 239.
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c. De socialisten

Ook over de situatie van de Eindhovense socialisten is in deze oorlogs-
jaren weinig bekend. Het is niet duidelijk of er na bet vertrek van J.
Westerhof in 1916 opnieuw een NW-propagandist was gekomen. Mogelijk
was die taak overgenomen door bovengenoemde Lindeijer. In ieder geval
was bet Bureau voor Arbeidersrecht wel blijven bestaan. Het werd begin
1917 bemand door een zekere W van den Heuvel.':' Later in dat jaar
nam A. de long die taak over.!" Mogelijk waren er toen niet voldoende
middelen voor een volledige funktie, want De long deed dit werk naast
zijn gewone baan.

Inmiddels was De Strijd dus weer verschenen en ook de federatie van
Brabantse SDAP-afdelingen bleek nog te bestaan, al was de Eindhovense
afdeling daarover niet zo enthousiast.P

Voor wat betreft cooperatie Helpt Elkander was er sprake van ondui-
delijke perspectieven, Onbekend is wat het partijbestuur in januari 1917
aan 'Helpt Elkander' voorgesteld had, maar Hendrik Rooijmans meldde
toen dat de cooperatie een bepaald voorstel niet kon aanvaarden in ver-
band met "de onzekere toekomst't.l?

De SDAP-afdeling vierde in mei 1917 haar jaarlijkse feest. Blijkbaar
ging men spaarzaam met het gasverbruik om. Het bestuur van de Eind-
hovense SDAP-afdeling richtte in maart 1917 namelijk een verzoek aan
de direkteur van de Eindhovense gasfabriek om "wanneer de afdeeling
haar Meifeest viert, later dan 10 uur 's avonds gaslicht te mogen bouden
in de zaal van 't Volksgebouw te Woensel".17

In juli 1917 was Andries de long, na een korte waarneming van het
secretariaat, voorzitter geworden van de plaatselijke afdeling.l'' Inmiddels
was de financiele positie van de afdeling verbeterd. Nadat men eind 1916
nog in gebreke was gebleven met de afdracht van de contributie, was in

13) IISC. Archief SOAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van W. van den Heuvel aan het
partijbureau, 10 februari 1917. Oe brief is geschreven op papier van het Bureau voor Arbeidersrecht
en was eigenlijk gerichr aan w.e. de Jonge te Scheveningcn.
1<) Eindhooensche Bestuurdersbond, 1907-1927. Feestnummer.
15) nsc, Archief SOAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van L. van Raalte jr. aan het
partijbestuur, 1 Iebruari 1917.
16) nsc, Archief SOAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van H. Rooijmans aan het
partijbestuur,l februari 1917.
17) SARE, CAE, Verspreide documenten, brief vanAA de long, secretaris van de SOAP-afdeling
aan de directeur van de Eindhovense gasfabriek, 23 maart 1917.
18) IISC, Archief SOAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van AA de Jong aan het
partijbestuur, 6 juli 1917.
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jum 1917 alles in orde en bleek dat de afdeling zelfs nog een vordering
had op de landelijke partijkas.!"

Zoals vermeld waren er juli 1917 weer gemeenteraadsverkiezingen. Ook
de SDAP wilde hieraan meedoen. Cezien zijn negatieve ervaringen als
kandidaat voor de SDAP wilde Jansen ditmaal echter een andere taktiek
voIgen.2o Hij zou kandidaat zijn in Woensel en de socialistische sigaren-
maker 1. van Clabbeek zou dat zijn in Stratum. In zijn woonplaats wilde
Jansen ditmaal propaganda maken door een verkiezingspamflet te laten
verspreiden onder de naam 'Arbeidersbeweeging'. Er zou geen verwijzing
naar zijn lidmaatschap van de SDAP op voorkomen. Daartegen verzette
zich afdelingsvoorzitter Andries de Jong, die het landelijk bestuur schrif-
telijk om advies verzocht. Hij wilde niet alleen de vermelding 'SDAP',
maar ook een aankondiging van het programma voor de gemeenteraad.
Jansen dreigde nu met een eigen pamflet de verkiezingen in te gaan. De
Jong stuurde zijn concept tel' beoordeling naar Amsterdam. Bovendien
wilde hij weten wat hem als afdelingsvoorzitter te doen stond als Jansen
voor eigen rekening ook een pamflet zou uitgeven. Moest deze dan ge-
royeerd worden?

Daarbij kwam nog een ander probleem. De firma Philips steunde di-
verse gemeenteraadskandidaten. In Stratum was dat direkteur P Staal,
die later lid zou worden van de katholieke raadsfraktie en de eerderge-
noemde ingenieur A. de Brockert. In Woensel zou 1. Jansen steun krijgen
van de firma Philips: "Jansen beweert nu dat Philips steunen wil om
landstormers te laten komen stemm en te Woensel", schreef De Jong.21 Hij
wilde nu weten aan wie Philips bij de raadsverkiezingen in Woensel fi-
nanciele steun gaf, aan de persoon 1. Jansen of aan de SDAP-afdeling?
De Jong schreef: "Mijn doel is niet om herrie met Jansen en met de
afdeeling te maken, maar men kan als voorzitter moeilijk dingen doen,
die men niet voor de juiste politiek houdt."

De afdelingsvoorzitter, die meesterbakker was bij de cooperatie, had het
er maar moeilijk mee. Jansen was namelijk ook voorzitter van het bestuur
van de cooperatie. Bovendien stond blijkbaar een groot deel van de af-
deling achter Jansens bedoelingen.

19) rrsc, Archief SOAP, Secretariaat, Kopieboeken, mel uit.gaande stukken van de secretaris,
1916-1918, inv.nr. 514-515. brieven van het partijbestuur aan de Afdeling Eindhoven, 29
november 1916 en 14 juni 1917.
20) liSe, Archief SOAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van AA. de Jong aan het
partijbestuur, 6 juli 1917.
21) Idem.
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De Jong wilde liever niet dat iemand van het partijbestuur naar Eind-
hoven zou komen. Dat zou de gemoederen aileen maar verhitten, vreesde
hij. Liever kreeg hij een schriftelijk antwoord op zijn vragen. Voor het
overige yond hij dat het probleem geleidelijk moest worden opgelost. Dat
was betel' "dan doldriest erop in te hakken, tot schade der beweging".

Het antwoord kwam per kerende pOSt.22 De tweede secretaris van de
SDAP, 1. Matthijsen achtte het ongewenst "dat een onzer in eenig be-
stuurscollege tracht te kruipen met zwijging van zijn k1eur". Voorop moest
staan dat de sociaal-democraten een verkiezingsstrijd voerden tegen de
burgerlijke partijen. Hij yond het moeilijk om van een afstand te oordelen
over de andere zaken: "Ik zou zoo zeggen, dat een partijafdeeling in
Eindhoven goed zou doen voor haar plaatselijken strijd helemaal geen
geld aan te nemen van een der groote werkgevers." Partij -afdeling en
penningmeester zouden zich daar helemaal buiten moeten houden. Verder
merkte hij op dat de verkiezingspropaganda door het bestuur gevoerd en
geregeld werd, zij het in overleg met de kandidaat, "dat deze echter de
aktie tracht te voeren is ontoelaatbaar". Het bestuur moest immers zijn
verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Voorzitter De Jong had hiermee voldoende informatie om zijn visie op
het probleem door te zetten. Hoe het afliep is echter niet bekend. In ieder
geval kwam Jansen ook ditmaal niet in de Woenselse gemeenteraad.23

Inmiddels was in De Strijd weer regelmatig een aflevering van de 'Brie-
ven van Janus Zorgvliet', geschreven door 1. Jansen te lezen. De Meie-
rysche Courant wijdde aan die verschijning een redaktioneel komrnentaar.
Kort werd vermeld waarover die brieven meestal gingen. Ook de person en
in de 'Brieven' liet men de revue passeren. Met name de 'nicht' intrigeerde
de redaktie. De kraut veronderstelde dat de aanwezigheid van de socia-
Iistische nicht in het huis van Janus Zorgvliet en zijn vrouw Cato ver-
kJaard kon worden door "'t beginsel del' vrije liefde, dat (...) door de
Socialisten gehuldigd wordt"!

In de aflevering van de 'Brieven van Janus Zorgvliet' in De Strijd van
21 juli had nicht haar abonnement op de Meierijsdie Courant en het
Eindhovensch Dagblad opgezegd. Daaraan wijdde de krant een kommen-
taar en kwam tot de conclusie: "Socialist Jansen uit Woensel is dus de
'Z.E.', de roode feeks uit Zorgvliet's huisgezin." Jansen was dus "die
ouwe tante" en de krant concludeerde humoristisch:

22) lTSC, Archief SDAP, Secretariaat, Kopieboek, met uitgaande stukken van de tweede secretaris,
1917, inv.nr. 523 brief van J.M. Matthijsen aanAA de Jong te Eindhoven, 7 juli 1917.
23) Meierijsche Courant, 31 juli 1917, 'Zoo'n ouwe vrouw!' Hierin werd geschreven over "den pas
gevaUen gemeenteraadscandidaat uit Woensel. den heer 1. Jansen".
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"Nu hield die stembus Jansen nog uit den Raad, doch wacht maar!
Over een jaar is de nieuwe kieswet met haar passief vrouwenkiesrecht
wei in werking en dan is naar de groene tafel in Woensel vanzelf de
weg gebaand voor zoo'n ouwe vrouw!"

In september liet de penningmeester van de Eindhovense SDAP-afdeling
aan het partijbestuur in Amsterdam weten dat de contributie-afdracht
nog op zich moest laten wachten "daar onze kas wegens twee achter
elkander gehouden raadsverkiezingen leeg is''.2-1Gunstiger was het bericht
over de omvang van de afdeling. In de loop van 1917 groeide deze naar
ruim honderd leden25

§ 2. Het algemeen kiesrecht gewonnen

a. De annexatiekwestie en de katholieke politiek

Nadat gedurende enkele jaren de progressieve Eindhovenaren, verenigd
in het HBS-comite, de meerderheid in de gemeenteraad van de stad had-
den gehad en daarmee hun stempel op de politiek had den gedrukt, ver-
loren zij hun meerderheid in 191126 De conservatief-katholieke kiesver-
eniging Gemeentebelang kwam toen weer aan de macht. Twee jaar later
publiceerde de redakteur van de Eindhooensche Courant, de conservatieve
A.J.M. Vervoort zijn 'Actueele Beschouwing over de Eindhovensche Poli-
tieke Partijen, waarin hij een beroep deed op de katholieken om samen
een nieuwe groepering te vorrnen. In 1915 slaagde het progressieve HBS-
comite er echter in om de meerderheid in de raad opnieuw te verkrijgen!

In deze periode manifesteerden de problem en van de versnippering van
het grondgebied over de verschillende gemeenten zich weer. Bovendien
leidde de onderlinge verdeeldheid en de onrust over het socialisme onder
de katholieke voormannen tot een nieuwe kijk op de Eindhovense politiek.
In februari 1916 riep ook het Eindhovensch Dagblad de katholieken in
zowel Gemeentebelang als het HBS-comite op om over de onderlinge
scheidslijnen heen te stappen en gezamenlijk tot een nieuwe politieke groe-
pering te komen. Enkele 'HBS-mannen' gingen vervolgens op bezoek bij
voormannen van Gemeentebelang. In 1917 namen beide groeperingen
weliswaar zelfstandig aan de verkiezingen deel, maar in april kondigde

2<) USC, Archief SDAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van W. Jansen aan het partijbe-
stuur, 2 september 1917.
25) TISC, Archief SDAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van W. Jansen aan het panijbe-
stuur, 1 januari 1918.
26) Het hierna volgende is ontleend aan: Van Oorschot, a.w., dl. I, 45-i-457.
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de Meierijsche Courant de opheffing van de katholieke kiesvereniging Ge-
meentebelang aan. Het algemeen kiesreeht en het stelsel van evenreclige
vertegenwoordiging vergden een nieuwe organisatie. Twee jaar later zou
ook het HBS-eomite zieh opheffen vanwege de vorming van een nieuwe
grote gemeente. In 1920 zouden door annexatie de afzonderlijke gemeen-
ten Eindhoven, Stratum, Strijp, Woensel, Gestel en Tongelre opgaan in
een nieuwe gemeente Eindhoven. Een nieuwe 'R.K Kiezersvereeniging'
moest in de nieuwe grote gemeente traehten aile katholieke stemm en op
zieh te verenigen.

b. Aktiviteiten van de soeialisten

In februari 1918 hield de Eindhovense SDAP-afdeling een huishoudelijke
vergadering, waarin de plaatselijke voedselsituatie aan de orde kwam"
Men had oversehrijding van de door de overheid vastgestelde maximum-
vleesprijzen geeonstateerd en men sprak over "sabotage van de regee-
ringsmaatregelen ten opziehte van de vleesehvoorziening". Op de verga-
dering van 22 februari werd dan ook een motie aangenomen, waarin men
protesteerde tegen de overschrijding van de maximumprijzen. Deze op-
vatting werd kenbaar gemaakt aan het. Eindhovensch Dagblad en aan de
diverse gemeentebesturen, die tegen genoemde overschrijding dienden op
te treden.

Niet aileen de voedselprijzen waren erg hoog in die tijd, blijkbaar waren
ook de huishuren erg opgelopen, zoals de secretaris van de SDAP-afdeling
bernerkte.i" Kort nadat hij een adreswijziging had doorgegeven aan het
landelijk secretariaat. moest hij deze alweer intrekken. De prijs van zijn
nieuwe pension was te zeer verhoogd door de eigenaars, "misbruik rna-
kend van den vreselijken woningnood".

Enkele maanden later gingen de soeiaJisten verder met hun wensen in
de richting van de Woenselse gemeentepolitiek. De SDAP-seeretaris had
in maart aan het hoofdbestuur laten weten dat zestien vrouwen een so-
ciaal-democratische vrouwenclub wilden stiehten en vroeg of zij niet beter
in de partij zelf aetief konden zijn.29 Blijkbaar ging de opriehting van die
vrouwenclub echter gewoon door. Op 8 april verzoehten de besturen van
de SDAP-afdeling, van de Soeiaaldemokratisehe Vrouwenclub en van de

27) Eindhooensdi Dagblad, 25 Iebruari 1918, 'Nieuws uit Eindhoven'.
28) nsc, Archief SDAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van J.H. Winkler, secretaris van
de afdeling aan het parujbestuur, 4 februari 1918.
29) nsc, Archief SDAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van J. Winkler, secretaris van de
afdeling aan het partijbestuur, 10 maart 1918.
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Eindhovensche Bestuurdersbond om de oprichting van een gaarkeuken.j"
Men wilde dat daar de voedselprijzen "naar draagkracht der bevolking
worde gesteld". Bovendien wilde men de gemeente vis beschikbaar laten
stellen om die voor een lage gesubsidieerde prijs te verkopen. Hetzelfde
wilde men voor ingeblikte groenten en voor kleiaardappelen. Verder ver-
zocht men om rantsoeneering van de beschikbare rijst, peulvruchten en
dergelijke. Een andere wens was een totale inventarisatie, inbeslagname
en distributie van aile voorraden bij handelaren en partikulieren. De ar-
beidersorganisaties zouden een en ander moeten kunnen controleren. Ten
slotte vroeg men om de instelling van een gemeentelijke keuringsdienst
van waren. Niet. duidelijk is overigens of deze verzoeken ook resultaat
hebben gehad.

Van een I-mei-viering in 1918 is niets bekend. WeI werd op 12 mei
door Arbeidersmuziekvereeniging Voorwaarts in de gemeente Woensel een
muzikale wandeling gehouden ..31 Enkele maanden later werd op zondag
2 september een openluchtconcert gegeven. Dit samen met zangvereniging
De Stem des Volks.32 Het bal na afloop van het concert was uitsluitend
toegankelijk voor leden en donateurs.

Inmiddels was het opnieuw verkiezingstijd. "De R.K menschen zijn hier
reeds in volle actie", schreef Rooijmans al in januari 1918 naar Amster-
dam. Hij had op 27 januari in Valkenswaard gedebatteerd met de voor-
man van de katholieken, J. van Best, en met H. Passtoors van het HBS-
comite.33

In maart volgde een verslag over de situatie in het genoemde Valkens-
waard.i'" Daar telde men acht leden van de SDAP en circa 150 leden van
de 'mod erne ' sigarenmakersbond. Toch kon men er geen aparte SDAP-
afdeling oprichten, omdat niemand er bestuursfuncties durfde te aanvaar-
den. De socialisten aldaar waren bang voor broodroof. Daarom zouden
Valkenswaardse leden voorlopig bij de Eindhovense SDAP-afdeling blijven.

30) SARE, CAE, Archief van de voormalige gemeente Woensel, inv.nr, 1918, lngekomen stukken,
brief van het bestuur van de SOAP, afdeling Eindhoven, van de Vrouwenclub en van de Eindho-
vensche Bestuurdersbond aan B. en W. van Woensel, 8 april 1918.
31) SARE, CAE, Archief van de voormalige gemeente Wocnsel, inv.nr. 1918, Ingekomen stukken,
brief van Arbeidersmuziekvcrceniging 'Voorwaarts' en Zangvereniging 'De Stem des Volks', aan B.
en W. van Woensel, 7 mei 1918.
32) SARE, CAE, Archief van de voormalige gemeente Woensel, inv.nr. 1918, lngekomen stukken,
brief van Arbeidersmuxiekvereniging 'Voorwaarts' en Zangvcreniging 'De Stem des Volks', aan B.
en W. van Woensel. 26 augustus 1918.
33) lISC, Archief SOAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr, 1016, brief van H. Rooijmans aan het
partijbestuur, 28 januari 1918.
3.) lISC, Archief SDAP,Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van J. Winkler, secretaris van de
afdeling, aan het partijbestuur, 10 maart 1918.
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In april kwam er toch nog een zelfstandige SDAP-afdeling tot stand.i" De
Eindhovense afdelingssecretaris zou de administratie en het secretariaat
voor Valkenswaard voeren. De socialisten aldaar waren bijna allemaal
sigarenmakers die in huizen van hun werkgever woonden. Zij durfden
geen bestuursfunctie te accepteren."

Inmiddels hadden in Eindhoven de plannen voor de annexatie van een
aantal buurgemeenten concretere vormen aangenomen. Ook de plaatse-
lijke SDAP-afdeling yond die op handen zijnde samenvoeging noodzake-
lijk.37 Op 18 mei 1918 kwamen de burgemeesters, wethouders en ge-
meenteraden van Eindhoven, Stratum, Strijp, Woensel, Gestel en Tongelre
bijeen.38 Met nagenoeg algehele stemmen werd besloten tot de vorming
van een nieuwe grote gemeente. Het zou echter nog bijna twee jaar duren,
voor deze gemeente (Groot-)Eindhoven was gevormd.

Ondertussen waren er in juli 1918 opnieuw verkiezingen voor de Twee-
de Kamer, de eerste sinds de invoering van het stelsel van evenredige
vertegenwoordiging en van het algemeen mannenkiesrecht. Een opgeto-
gen secretaris van de SDAP-afdeling maakte kort daarop het resultaat aan
het landelijk partijbestuur bekend: In Eindhoven en direkte omgeving
had de SDAP ruim 1000 stemmen behaald, tegen de R.K Staatspartij
6500!39 Men maakte zich nu op voor de entree in de gemeenteraad: er
was behoefte aan een cursus voor socialistische gemeentepolitiek en aan
scholingsmogelijkheden voor het kader. Ook werd verzocht om een nieuw
contrihutie- en kasboek voor een SDAP-afdeling van driehonderd leden!
Bovendien ontving men graag een afdelingsreglement.t" Nieuw elan be-
zielde de afdeling. Begin november werd aan het SDAP-bestuur in Am-
sterdam bericht dat er in Eindhoven een nieuw bestuur was gevormd.-!1
Dat bestond toen naast voorzitter A. de Jong uit de nieuwkomers G. de
Brouwer, secretaris en P Keukens, penningmeester.

35) lISC, Archief SDAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van S. Schraa, tweede secretaris
van de afdeling, aan het partijbestuur, 1 april 1918.
36) lISC, Archief SDAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brieven van S. Schraa, rweede
secretaris, aan het partijbestuur, 3 en 5 april 1918.
37) nsc, Arehief SDAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van A. de Jong, voorziuer, aan
het partijbestuur, 28 maart 1918.
38) Messing, a.w., 47-48.
39) TlSC, Arehicf SDAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, bricfvan S. Sehraa aan het partijbe-
stuur, 17 juli 1918.

'10) liSe, Arehicf SDAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brieven van S. Sehraa en W. Jansen
aan het partijbesiuur, 17 juli, 22 augustus en 30 oktober 1918.
'I) lISe, ArchiefSDAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brieven van C. de Brouwer en S. Sehraa
aan het partijbestuur, 5 en 6 november 1918.
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De relatie tussen de firma Philips en de socialistische bonden verbeterde
in deze periode ook. Het eerste contact tussen de firma en een socialis-
tische bond, sedert 1912, was dat van De Nederlandsche Vereeniging van
Fabrieksarbeiders, de NVvFA.Deze kreeg begin 1918 bij Philips weereen
afdeling en startte toen met 67 leden.-t2 In oktober van dat jaar was dat
getal georganiseerden al opgelopen tot 207. In februari 1918 was er ook
weer een afdeling van de Metaalbewerkersbond, de ANMB, opgericht met
ongeveer tien leden. In fehruari 1919 telde de ANMB-afdeling bij Philips
80 leden en de NVvFA180. Ze werkten vooral in de nieuwe glasfabriek.
In maart 1919 waren de leden van de ANMB overgeschreven naar de
Fabrieksarbeidersbond.ti' Dan bestond er ook nog een afdeling van de
Algemeene Nederlandsche Bond van Handels- en Kantoorbedienden, de
ANBHK, met 20 leden. Deze bond richtte zich in augustus 1918 met het
verzoek tot Philips om het lidmaatschap van deze vakvereniging weer
mogelijk te maken.H Diezelfde maand wees de firma dat verzoek nog van
de hand. In september volgde een nieuwe poging, onder verwijzing naar
het toestaan van NVvFAdoor Philips. Enkele maanden later, in februari
1919, bleken er inderdaad twintig werknemers van Philips lid te zijn van
de ANBHK

Van echt onderhandelen van de vakverenigingen met het bedrijf was
voorlopig geen sprake. In een brief aan de NVvFAin oktober 1918 schreef
Philips nog niet genegen te zijn "met buitenstaanders te confereren over
kwesties die aileen onze arb eiders aan gaan".45 Diezelfde maand verzocht
de voorzitter van de NVvFA, R. Stenhuis, aanwezig te mogen zijn bij de
onderhandelingen tussen Philips en de glasblazers." Niet duidelijk is of
dat verzoek werd toegestaan.

Een maand later ging de firma Philips uit eigen beweging over tot
invoering van de achturige werkdagY Dat was in november 1918 .

+2) PCA, dossiernr. 935, Vakverenigingen, NW .
+3) Idem, brief van de firma Philips aan het NW, 22 Iebruari 1919 .
....) PCA, dossiernr. 935, Vakverenigingen, NVV, brief van de ANBHK aan de firma Philips, 10
augustus 1918 .
+5) Idem. brief van de firma Philips aan de NVvFA, 16 oktober 1918.
"6) Idem. brief van R. Stenhuis aan de firma Philips, 28 oktober 1918 .
..:) Heerding. a.ui., dl. IT,341.
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§ 3. November 1918 en de 'revolutie' van Troelstra

a. Landelijke gebeurtenissen en reakties in Eindhoven

Inmiddels naderde het einde van de Eerste Wereldoorlog. Hier en daar
hadden militairen zich georganiseerd. In april 1918 meende de comman-
dant van het ederlandse leger dat er in Eindhoven socialistische solda-
tenraden waren gevormd, maar dat bleek bij nader inzien toch niet het
geval te zijn.~8

Enkele maanden later voltrokken zich spectaculaire gebeurtenissen in
Duitsland en toen leek het of er ook in ons land een revolutie zou uit-
breken. "De arbeidersklasse in Nederland grijpt thans de mach!", ver-
klaarde de socialistische leider Troelstra. Dat was op een bijeenkomst in
Rotterdam in de avond van 11 november 1918, nadat eerder de burge-
meester en de voorzitter van de Scheepvaartvereniging van die stad zich
al met socialistische voormannen hadden verstaan. De Nieuuie Rotterdam-
sche Courant publiceerde een vijftiental radicale 'Arbeiderseisen', die ge-
makkelijk ingewilligd leken te worden.

Hoewel de leiding van het NW en veel leidende figuren van de SDAP
niets zagen in een socialistische staatsgreep, herhaalde Troelstra zijn woor-
den de volgende dag in een vergadering van de Tweede Kamer. De 13de
en de 14de november werden zijn woorden afgezwakt: van een voorne-
men tot staatsgreep was geen sprake. Enkele dagen later, op 16 en 17
november, hield de SDAP een landelijk congres in Rotterdam, waarop een
en ander nog eens besproken werd en Troelstra zijn 'vergissing', begaan
onder de indruk van de revolutionaire gebeurtenissen in Duitsland, toe-
gaJ.'19

De Eindhovense R.K Kiezersvereeniging vergaderde op dinsdagavond
12 novemher.P'' Naar aanleiding van berichten over de gebeurtenissen in
Rotterdam, de dag tevoren, had 1. van Best aan de voorzitter de vraag
gesteld of er niet een speciale vergadering belegd diende te worden om
steun aan de regering te betuigen. Hij yond dat de kiezers ook voor hun
rechten op moesten komen, "als revolutionairen geweld aan den dag leg-
gen". Voorzitter H. Passtoors antwoordde, dat hij "zoo gauw iets mocht
beginnen te gisten of als er tegenmaatregelen tegen ordeverstoringen noo-
dig mochten zijn, het bestuur de leden der Kiesvereeniging onmiddellijk
zou bijeen roepen".

<8) Kieijngeld,a.w., 145-146 .
•9) Van Hulst e.a., a.w., 66-73.
50) Eindhovensch Dagblad, 15 november 1918, 'Tegen de Revolutie'.
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Ondertussen waren in de confessionele kranten ook over de gebeurte-
nissen in Den Haag en Rotterdam berichten verscbenen. Het Eindho-
vensch DagbLad had op 14 november de tekst van een regeringsprocla-
matie gepubliceerd, begeleid door een duidelijk appel aan zijn lezers:
"Geen revolutie Nederlanders!" Bovendien was een oproep van 28 ka-
tholieke organisaties, getiteld 'Aan onze katholieke landgenooten!', gepu-
bliceerd. Ook was diezelfde dag een groot artikel over Troelstra in de
krant opgenomen. Verder kon men lezen dat de 'Federatie Diocesane RK
Volks- en Werkliedenbonden Bestuur' over eventueel te nemen maatrege-
len vergaderde. In her 'Nieuws uit Eindhoven' werd bekendgemaakt dat
de commandant van bet veldleger in Zuid-Nederland een drankverbod
ingesteld had voor de periode van 14 tot en met 19 november.

Aan het begin van die week hield de R.K Volksbond twee vergaderin-
genS1 In Apollo's Lust traden als sprekers dr. 1. van Best en een zekere
Gemen op over de thema's 'Onze houding tegenover de revolutie' en 'Wat
hebben wij arbeiders van de revolutie te wachten?'. De tweede vergade-
ring vond plaats in het eigen gebouw. Daar trad de redakteur van de
Eindhooensche Courant , 1. Vervoort, op met een inleiding over 'Onze
houding bij deze dagen'. De Tilburgse wethouder A. van Rijen sprak daar
over de vraag 'Wat hebben wij arbeiders van de revolutie te wachten?'

De vergadering in Apollo's Lust was bijzonder druk.52 Ze werd naar de
tuin verplaatst omdat er nog honderden belangstellenden buiten stonden,
volgens de krant. Uiteraard leverden de genoemde sprekers veel kritiek
op Troelstra en de SDAP

De volgende dag, vrijdag 15 november 1918, riepen de bisschoppen
van Nederland de katholieken ook vanaf de voorpagina van het Eindho-
vensch Dagblad op "tot strijd voor gezag en orde, voor vrijheid en voor
recht".53 Verder werd er gevraagd te bidden, terwijl een redaktioneel kom-
mentaar onder de titel 'Troelstra mit zijn matten op!' aankondigde dat

. het gevaar voor revolutie al aan het wijken was. Ook stond op de voor-
pagina van die krant een manifest van het bestuur van de Federatie van
R.K Volks- en Werkliedenbonden. Het behelsde de stelling dat de katho-
Iieke arbeiders niet meed eden aan het socialistische drijven. WeI werden
hier een dertiental eisen aan de regering gesteld, waaronder:

1. Publiekrechtelijke bevoegdheid aan de vakorganisatie.
2. Een wettelijke regeling van de c.a.o.

51) Eindhooenscn Dagblad, 14 november 1918.
52) Eindhooensch. Dagblad, 15 november 1918, 'Tegen de revolutie! De vergadering van R.K
Arbeiders in Apollo'.
53) Eindhooensch. Dagblad, 15 november 1918.
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3. Spoedige invoering van verzekeringen tegen ziekte, ouderdom,
invaliditeit, werkloosheid enz.

4. Een regeling van de achturige werkdag.
Ten overvloede volgde de opmerking dat de katholieke arbeiders niet mee
zouden doen aan stakingen en dergelijke. OnheilspeUend werd aan die
mededeling toegevoegd:

"Maar wij komen tot den laatsten man op, als wij door onze leiders
opgeroepen worden ter vergadering. Ook onze Roomsche soldaten
zullen hun plicht doen. (...) Het Roomsche yolk van Nederland is
tot den laatsten man bereid om orde en rust te handhaven en ons
volk te behoeden voor oproer en verzet. ,,54

Een beschouwend artikel in het Eindhovensch Dagblad maakte op 15
november een voorlopige balans op.55 Men concludeerde dat het onweer
boven Europa nog niet uit de lucht was: "Ook in ons land dreigt de
storm los te breken." Mogelijk zouden de grote steden vathaar zijn voor
revolutie, maar de onbekende schrijver kon niet geloven "dat in ons goede
Brabant en in deze streek daarvoor gevaar bestaat". Elders in de krant
ging het over een gebedsbijeenkomst die gereformeerden in Eindhoven
zouden houden "met het oog op den ernst der tijden".56

In hetEindhovensch Dagblad van 15 november verscheen nog een stuk-
je onder de titel 'Belangrijke mededelingen in de Tweede Kamer'. Het
behandelde de terugtrekkende beweging van Troelstra. De volgende dag,
zaterdag 16 november, stond de krant opnieuw vol over revolutiedreiging
en gevolgen. Artikelen met koppen als 'Geen anarchie of revolutie', 'Zal
de revolutie zegevieren?' en 'Tegen de revolutie' sierden het blad. Ook
was er nieuws over militairen, zoals berichten over per trein passerende
soldaten ten zuiden van Eindhoven. Veel Duitse marinesoldaten keerden
vanwege de wapenstilstand uit Belgie per trein via Hamont en Weert naar
Duitsland terug., In Eindhoven zelf werden Nederlandse militairen gesig-
naleerd met een oranje versiering op de kleding. Deze uiting van vader-
landsliefde was overigens aangebracht op verzoek van de commandant. 57

Diezelfde dag, zaterdag 16 november, yond er 's avonds een "spoedei-
schende vergadering" plaats van de gezamenlijke burgemeesters, wethou-
ders en gemeenteraden van Eindhoven en omgeving in het gebouw van

54) Idem. Het stuk was door de besturen van de R.K Volks- en Werkliedenbonden en van het
Bureau voor de RK Vakorganisatie opgemaakt en ondertekend door J. van Rijzewijk en A.C. de
Bruijn.

55) Eindhooensch Dagblad, 15 november 1918, 'Wandelingen in en om Eindhoven. Het Socialisme
aan het werk'.
56) Eindhooensdi Dagblad, 15 november t 918, 'Nieuws uit Eindhoven. Bidstond'.
57) Eindhooensdi Dagblad, 16 november t 918,' ieuws uit Eindhoven'.
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de R.K Volksbond.P" De Eindhovense burgemeester had deze uitgeschre-
Yen. Het enige agendapunt luidde: "Bespreking te treffen maatregelen
van orde in verband met den algemeenen toestand." Die avond zaten niet
alleen enkele burgemeesters achter de grote bestuurstafel maar ook de
kapitein van de marechaussee.P" Verscheidene gemeenteraadsleden waren
in de zaal aanwezig en ook veel nieuwsgierigen. Onderwerp van gesprek
was de concrete vraag: "Hoe onze houding zal zijn tegenover eene mo-
gelijke revolutionnaire beweging en welke maatregelen we daartegen zul-
len nemen." Diverse sprekers voerden daarover het woord. H. Passtoors
vond het optreden van de socialisten "een schande voor de democratie
en voor ons land". Hij zei zich inmiddels te hebben aangemeld als lid
van het plaatselijk Comite voor Recht en Orde. Behalve het latere Ka-
merlid 1. Wmtermans en 1. van Best kwamen verschillende anderen aan
het woord. Vervolgens werd er een motie aangenomen waarin men zich
voornam steeds para at te zijn om bijstand te verlenen aan de vertegen-
woordigers van het burgerlijk gezag.

Er was ook een afwijkende mening in de vergadering. A. de Broekert,
ingenieur bij Philips, niet-katholiek en raadslid te Strijp, kon zich welis-
waar in die motie vinden, maar had bezwaar tegen het demonstratiever-
bod. Ook een minderheid moest het recht om te demonstreren hebben,
vond hij. Van Best en Passtoors waren echter wei voor een dergelijk ver-
bod.

Aan het einde van de vergadering dankte de Eindhovense burgemeester
iedereen voor zijn aanwezigheid en stelde vast dat de overgrote meerder-
heid achter hem stond, "mocht het ooit noodig zijn over te gaan tot
geweld". Hij sprak echter de hoop en het vertrouwen uit "dat zuLksniet
zal behoeven te geschieden'U"

De volgende dag, zondag 17 november, werd er in hetzelfde gebouw
een soort vervolgvergadering gehouden. Het 'Cornite van Recht en Orde'
kwam ditmaal bijeen." De eerste taak van het cornite bleek het instellen
van een burgerwacht te zijn. Daarvoor had men advies en medewerking
van de kapitein van de marechaussee gekregen. Vastgesteld werd dat die
burgerwacht op dat moment slechts vierhonderd man telde. Dat getal
zou veel groter moeten worden. Vervolgens hieJd het Tweede-Kamerlid L.

58) Eindhovensch Dagblad, 16 november 1918, 'Voor orde en rust'.
59) Eindhooenscb Dagblad, 18 november 1918, 'De vergadering in verband met den toestand van
Nederland' .
60) Idem.
61) Eindhooensdi Dagblad, 18 november 1918, 'Vergadering van het Cornite van Recht en Orde'.
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Deckers "een gloedvolle rede", die met een "daverend applaus" beloond
werd. De harmonie van de RK Volksbond zette aan het einde van de
avond het WLlhelmus in en iedereen zong het mee.

b. SDAP-manifest en Eindhovensch DagbLad

Inmiddels had er heel wat over de landelijke SDAP in de krant gestaan.
Hoe was het met de plaatselijke afdeling? Op 12 november, de dag na
Troelstra's enthousiaste redevoering, had het bestuur van de Federatie
van Noord-Brabantsche SDAP-afdelingen een brief naar de diverse afde-
lingen laten uitgaan62 Daarin werd gesteld dat de SDAP-bestuurders er-
voor moesten zorgen, "dat wij zoo krachtig mogelijk aan de gebeurtenis-
sen die op til zijn, deeInemen". Het bestuur schreef dat de verwezenlijking
van de socialistische idealen nabij was. iet duidelijk is wat deze opti-
mistische boodschap bij de Eindhovense SDAP-afdeling teweeg had ge-
bracht.

Enkele dagen later, op zondag 17 november, verspreidde de Eindho-
vense SDAP een manifest in de stad en omgeving, waarin het bekende
'Program van Eischen' van NW en SDAP was opgenomen.P'' Verder werd
de lezers op het hart gedrukt zich niet van de wijs te laten brengen:
"Laat u geen zand in de oogen strooien door hen, die belang hebben bij
uw onderworpenheid, bij uw slaafschheid." Ook het Eindhovensch Dag-
blad moest het ontgelden in het pamflet:

"Slaat geen acht op het krankzinnige geraaskal van het Eindho-
vensch Dagblad, dat het doet voorkomen alsof onze partijleider Mr.
Troelstra er op uit zou zijn Nederland te verkoopen aan Duitschland,
het jonge frissche revolutionnaire Duitschland, dat weg trapt zijne
oude heerschers, die het in het verderf hebben gevoerd."

De krant werd aangevallen door de Eindhovense socialisten, die het blad
verweten steeds militaristisch geweest te zijn in zijn berichtgeving. De
suggestie van het Eindhovensch Dagblad, dat Troelstra Nederland aan
Duitsland had willen verkopen, werd aan de kaak gesteld:

"Zooiets durft het E.D. te zeggen, het pamflet, dat steeds het En-
tente-imperialisme verdedigd heeft en nag verdedigt tegen de demo-
kratie van het nieuwe Duitschland; het schendblaadje, dat dus partij
Iciest voor het kapitalisme dat is tegen de arbeiders."

62) nsc, Archief SDAP, Stukken betreffende de Federatie Noord-Brabant, inv.nr. 699, brief van
de secretaris aan de afdelingsbesturen, 12 november 1918. Zie ook: Van Caal, a.w., 308-309.
OJ) Eindhovensch Dagblad, 18 november 1918, 'De afdeeling Eindhoven e.o. der SOAP en haar
manifest'.
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In het kommentaar vermeldde de kranteredaktie dat er in het socialis-
tisch pamflet sprake was van "tal van groote woorden". Nuchter consta-
teerde ze dat de Eindhovense socialisten de houding van de landelijke
SDAP verdedigden. De krant citeerde daarbij nagenoeg niets uit het stuk
zelf, maar stelde opnieuw vast dat het socialisme in strijd was met het
geloof. Wei werd ingegaan op de passage die betrekking had op de krant
zelf. Het Eindhovensch Dagblad verdedigde zich tegen de aanval van de
socialisten en stelde, steeds tegen het militarisme geweest te zijn en v66r
de arbeiders.

Diverse artikelen in genoemde krant gingen over de situatie van het
land. Een artikel 'Waakt op, katholieken van het Zuiden!' waarschuwde
de lezers voor "het rode gevaar". De krant bevatte verder verslagen van
de eerder genoemde vergaderingen in de zaal van de RK Volksbond.
Bovendien werd melding gemaakt van enkele grote protestdemonstraties
tegen de socialisten in Amsterdam en Den Haag. Ten slotte kon men lezen
over het congres van SDAP en NVv, waarop Troelstra "'zijn nederlaag"
erkend had.?" Voldaan vermeldde de krant ook dat bestuur en direktie
van het bekende Eindhovense pensionaat Eikenburg in het openbaar
trouw aan koningin en vaderland hadden betuigd65

Hoewel gevoelens van angst in die dagen veelal waren opgekJopt, is er
wei iets van vrees voor een dreigende revolutionaire wanorde in Eindho-
ven te begrijpen. Men dient zich daarbij te realiseren dat op relatief korte
afstand van Eindhoven het terugtrekkende Duitse leger ondertussen een
enorme chaos veroorzaakte. In het Eindhovensch Dagblad werd uitvoerig
verslag gedaan van de situatie in het nabijgelegen Belgische Hamont:66

"Op het stationsemplacement in Hamont is het een 'Janboel'." Plundering
en roof waren er schering en inslag. Honderden wagons en Iocomotieven
stonden op het emplacement, zover het oog reikte. Duitse soldaten en
burgers kookten hun eten daar en:

"Allerhande vernielde wapens liggen er bij duizenden verstrooid.
Kortom het is eene vernieling, zooals nooit is aanschouwd. Eenieder
is vrij in zijn handelingen en men vecht en vloekt om de verschillende
goederen. Aanhoudend hoort men geweerschoten, welke gelost wor-
den door ... kinderen."

0.) Eindhooensch. Dagblad, 18 nov~mber 1918, 'De Katholieke Meeting in het Stadion', Een
monstermeeting op Houtrust', en 'Congres SDAPen NW.
b5) Eindhovensch Dagblad, 18 november 1918,' ieuws uit Eindhoven. Betuiging van IIOUW aan
Koninginen Vaderlaud'.
(6) Eindhooensch. Dagblad, 18 november 1918, 'De janboel te Hamont'.
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Sommige wapens vonden hun weg naar Weert, Belmond en Eindhoven.
En volgens berichten van de ederlandse Geheime Dienst werden er op
de Markt in Eindhoven Duitse wapens verhandeld! Reden te meer voor
de autoriteiten om alert te blijven.

c. Burgerwacht en aanhankelijkheidsmanifestatie

Begeleid door een Eindhovens muziekkorps maakte op zondag 17 no-
vember een groep van driehonderd gelnterneerde Belgen een tocht door
de stad om hun dankbaarheid aan de Eindhovense bevolking te tonen
voor de ondervonden gastvrijheid.P" Blijkbaar konden ze nu weer naar
hun vaderland terugkeren. Twee dagen later, op dinsdag 19 november,
maakte het Eindhovensch Dagblad daarvan melding. In hetzelfde num-
mer van die krant werd ook geschreven over een enorme toeloop van
vrijwilligers tot de Eindhovense burgerwacht. Niet minder dan 1200 man
bleek zich te hebben aangemeld.P De dag daarop schreef de krant nog
enkele aardige stukjes over "Iroelstra, de tiran' en diens revolutie, die
dankzij de regering en de organisaties van katholieke en christeljke werk-
lieden bezworen was.69

Donderdag 21 november stond op de voorpagina van de krant nog een
proclamatie van de koningin, maar daarna verschenen de berichten over
de revolutiepoging, de burgerwacht en dergeLijke niet meer op de voor-
pagina. De dag erop deelde de burgemeester van Eindhoven via een ad-
vertentie mee dat de regering besloten had om - in overleg met de kerk-
genootschappen - op te roepen tot een "biddag of bidstond" op donderdag
28 november. De burgerneester vroeg aLvast aan de werkgevers om het
personeel dan vrij te geven.70

Onder de kop 'Vorstin, Regeering en Volk' vermeldde de krant op za-
terdag 23 november talJoze spontane huldeblijken aan koningin en rege-
ring in alJe delen van het land. Op zaterdag 23 november was het ook
zover in Eindhoven zelf." Burgerwacht, padvinders en allerlei andere or-
ganisaties hielden die dag een manifestatie op de Markt in Eindhoven;
een bewijs van aanhankelijkheid aan het Huis van Oranje: "Van aile hui-

67) Eindhovensch Dagblad, 19 november 1918, 'Huldebetooning der Belgen'.
68) Eindhovensch Dagblad, 19 november 1918, 'Nieuws uit Eindhoven. Organisatie Burgerwacht
Eindhoven en Omliggende gemeenten'.
69) Eindhovensch Dagblad, 20 november 1918, 'Revolutie bezworen' en 'Troelstra de tiran'.
70) Eindhovensch Dagblad, 21 november 1918.
71) Eindhovensch Dagblad, 25 november 1918, 'De ManiIestatie'.

520







zen wapperde het rood, wit en blauw, overal staken fraaie kJeurrijke vaan-
dels in de lucht, en iedereen droeg oranje."

De voorzitter van 'Recht en Orde', de heer Krieken, was blij over de
overwinning op de revolutie. In zijn toespraak vie! hij twee manifesten
van de SDAP aan, "waarin aan lasterlijke leugens geen gebrek is, en
waarin menschen als Van Best en Wintermans voor politieke gelukzoekers
worden uitgemaakt". Vervolgens was het woord aan "den volksvriend,
den vriend der Christelijke arbeiders bij uitnemendheid", dr. Jan van Best.
Zijn rede kwam uitvoerig in het Eindhovensch Dagblad. Daarin viel hij
het manifest van de plaatselijke SDAP fel aan:

'"'Wanneer wij het manifest, door den SDAP verspreid, gelooven, dan
zouden wij moeten aannemen, dat geen mensch aan revolutie heeft
gedacht. En wanneer H.M. onze geeerbiedigde Koningin ... de SDAP
hier weet 't beter.,,72

In zijn felle anti-socialistische rede, zonder twijfel in de oren van zijn
toehoorders een retorisch hoogstandje, haalde hij uit naar "de mann en
van 'Helpt Elkander' te Woense!" en naar de Eindhovense SDAP-afdeling.

Enkele dagen later dankten burgemeester en wethouders van Eindhoven
en van de omliggende gemeenten de burgerij via het Eindhovensch bag-
blad voor de 'spontane uiting van trouw' aan het het wettig gezag.73 Zij
kwamen terug op de "nationale biddag" en kondigden tenslotte aan dat
de koningin zaterdag 30 november in Den Bosch zou zijn. Zij zou met
haar bezoek het gezagsgetrouwe Brabant belonen.?"

Langzaam maar zeker verdwenen de berichten over 'de vergissing van
Troelstra' en haar nasleep uit de kolommen van het Eindhovensch Dag-
blad. Op 29 november was er nog een aflevering van de 'Brieven uit Den
Haag' en de dag daarna werd een stuk 'Revolutielessen' gepubliceerd.
Een week later vermeldde de krant nog verontwaardigd de weigering van
de direkteur van de openbare HBS in Helmond om de vlag uit te steken
ter gelegenheid van de verjaardag van de koningin.75 "Een droevig figuur
te Helmond", concludeerde de krant. .

lntussen eisten enkele ontwikkelingen in de plaatselijke industrie de aan-
dacht. Zoals vermeld voerde de firma Philips op 25 november de ach-
turige werkdag in; zij liep daarmee vooruit op een wettelijke regeling.76

72) Jdem.
73) Eindhooenscn Dagblad, 28 november 1918, 'Nationale biddag'.
7-1) Over het bezoek van de koningin aan Den Bosch en de "revolutiedagen' in het a1gemeen aldaar,
zie: Van Gaal, a.ui., 305-311.
75) Eindhooensdi Dagblad, 7 december 1918, 'Provinciaal nieuws'. Op 12 december verscheen
nog een artikel, getiteld 'De les van 18 november'.
"6) Heerding, a.w., dl. II, 341.
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Minder rooskleurig was de situatie in de sigarenindustrie. In november
1918 werd enkele keren geschreven over een dreigende stopzetting van
de sigarenfabrieken.?" Deze bedrijven werkten al maandenlang op slechts
een kwart van de capaciteit en waren vrijwel volledig afhankelijk van
export. Eind november besloten de fabrikanten tot voUedige stopzetting
van hun fabrieken en aan het einde van het jaar waren met minder dan
1200 sigarenmakers werkloos! 78 a een korte opleving in 1919 zou er in
1920 opnieuw een grote crisis volgen in deze bedrijfstak.""

Begin december 1918 kwam het bericht dat de grote lucifersfabriek in
Eindhoven ook plotseling haar poorten had gesloten. Te grote voorraden
vormden hier de oorzaak en veel mensen raakten werkloos.f? Ondertussen
werden de arbeiders in het Eindhouensch. Dagblad gemaand zich verre
te houden van het socialisme en van het NW Men diende zich in deze
dagen eendrachtig te scharen rand troon en regering.

§ 4. De verkiezingen van 1919

a. SDAP, verkiezingsstrijd en Eerste Mei

In verband met de naderende annexatie, de wording van Groot-Eind-
hoven, had de SDAP-afdeling in februari 1919 al contact opgenomen met
het landelijk partijbestuur. 81 Op de vraag aan het hoofdbestuur of deel-
neming aan de laatste gemeenteraadsverkiezingen in de zes afzonderlijke
gemeenten nag wenselijk was, kreeg de afdeling twee weken later een
bevestigend antwoord.F

Bij de in maart gehouden verkiezingen voor Provinciale Staten was de
Eindhovense socialist 1. Jansen voor de SDAP gekozen.83 Begin april werd
er in het Eindhooensch Dagblad een ingezonden stuk van zijn hand op-
genomen, waarin hij kritiek had op de weergave van de verkiezingsuitslag

77) Zie onder andere: Eindhooenscn Da.gblad, 30 november 1918, 'De stopzetting der Sigarenfa-
brieken'.
78) iet duidelijk is of deze algehele stopzening ook eeht is doorgegaan. Mogelijk betrof het slechts
een dreigement aan het adres van de Nederlandsche Uitvoer Maatschappij met het doel meer
exportmogelijkheden te krijgcn.
79) Van Oorschot, a.w., dl. I, 118.
80) Eindhooensch Dagblad, 13 december 1918, 'Waarom spelen de socialisten verstoppertje?'
81) TlSe, Archief SDAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van A. de Jong te Eindhoven aan
het partijbestuur, 4 februari 1919.
8"1) lISe, Archief SDAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, afschrift van een brief van het
partijbe tuur aan A. de Jong te Eindhoven, 19 februari 1919.
83) Eindhovensch Dagblad, 5 aprill919, 'Ingezonden'. In een naschrift op een ingezonden stuk
van J. Jansen refereerde de redaktie aan hem als: "het nieuwe sociahstische statenlid voor Brabant".
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in Limburg. De krant had wel de teruggang van de SDAP in die provincie
met 778 stemmen bekendgemaakt, maar de 60.000 mindel' op de RKSP
uitgebrachte stemmen onvermeld gelaten. "Mogen dit uwe lezers niet we-
ten?", vroeg 1ansen. Het naschrift van de redaktie is een fraai stukje
gelegenheidslogica: "Het is bekend dat katholieke kiezers bij provinciale
verkiezingen minder belangstelling hebben. Bij de socialisten is dat niet
zoo Dus hun achteruitgang was wei nieuws!"

Dekatholieken zouden in de Eindhovense verkiezingsstrijd van 1919
voor het eerst met een gezamenlijke lijst uitkomen om sterker te staan
tegenover de socialisten. Blijkbaar moesten aIle zeilen bijgezet worden om
een verdere opmars van het socialisme tegen te gaan. Genoemde krant
kondigde op 12 april het verschijnen van een wekelijks bijvoegsel aan,
getiteld 'Het Zondagsblad. Bijvoegsel van het Eindhovensch Dagblad'i'"
Dat was een duidelijke verwijzing naar De Notenkraker', het wekelijkse
bijvoegsel bij de socialistische krant Het Volk. In het nummer van 19 april
verscheen voor het eerst de beloofde politieke pJaat van de hand van
tekenaar Louis de Leeuw: een spotprent tegen het soeialisme in het al-
gemeen85Enkele dagen daarna protesteerde A. de long, voorzitter van de
SDAP-afdeling, tegen verdachtmakingen aan het adres van de SDAP86

Twee mensen in Gestel zouden de kandidatenlijst van die partij tegen
hun wil hebben ondertekend, zo was in de krant gesteld. De SDAP'er
ontkende de juistheid van dat bericht. Hij was van mening: "Onze partij
moet met andere middelen bestreden worden, dan met bedekte verdacht-
makingen als bovenstaande". In een naschrift gaf de redaktie haar on-
juiste handelwijze toe. De correspondent had zich "wat ongelukkig" uit-
gedrukt. Bovendien wilde hij in zijn bericht laten uitkomen "dat de in
zijn bericht bedoelde personen 'van aile socialistische smetten vrij' wa-
ren"! Niet bepaald een oprechte verontschuldiging.

Op 1 mei wilde de SDAP een betoging door Eindhoven en aangrenzende
gemeenten houden. Dat verzoek werd echter, evenals een soortgelijk ver-
zoek van de R.K Volksbond, door B. en W afgewezen.87 Vervolgens zou
de SDAP een 'l-Mei-manifest' gaan verspreiden, waarin de regering be-
schuldigd werd van het op de lange baan schuiven van het wetsontwerp
dat de achturige werkdag moest regelen.88 Verder stond in het manifest

8~) Eindhovensch Dagblad, 12 april 1919.
85) AIleen in de verkiezingstijd verschenen spotpreruen in dit katholieke zondagsblad. Ln totaal
waren er dai vijf. Ze waren algemcen anti-socialistisch en hadden nicts specifieks voor de
Eindhovense situatie.
86) Eindhooensdi Dagblad, 22 april 1919, 'lngezonden '.
87) Eindhovensch DUf,-blad, 29 april 1919.
88) Eindhooensch Dagblad, 30 april 1919, 'Nieuws uit Eindhoven. Viering 1 Mei'.
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een en ander over "de zwartste reactie" die in Eindhoven en omgeving
heerste. De SDAP concludeerde niettemin, refererend aan de uitslag van
de verkiezingen voor Provinciale Staten, "dat men ODS niet meer kan
weren".

In de bespreking van het socialistische pamflet bleek dat de redaktie
van de krant het daarmee niet eens was. De regering had bedoe1d wets-
ontwerp al ingediend. Bovendien werd gesteld dat de SDAP bij de laatste
verkiezingen in totaal ongeveer 45.000 stemmen achteruit was gegaan.
De redaktie vroeg zich dan ook af: Zijn die SDAP'ers nu zoo dom of
zoo brutaaI. ,,89

Blijkbaar hadden de Eindhovense socialisten zich niet bekommerd om
de geweigerde toestemming VOOI" een demonstratieve tocht door de stad
en toch gedemonstreerd. De volgende dag besteedde genoemde krant op-
nieuw aandacht aan de socialisten.I" In een redaktioneel kornmentaar
werd opgemerkt dat een door de socialisten uitgeroepen algemene staking
mislukt was, ook in de grote steden. En over de situatie in Eindhoven
werd geschreven dat men daar niets van de beweging had gemerkt,

" ... uitgezonderd het Ieit, dat de SDAP in den namiddag eene wan-
deling maakte, die het effect gaf van eene indrukwekkende begrafe-
nis. Met kalmen pas slenterden de betoogers in somber zwijgen voort,
keurig in vieren geschaard en zich met paraplues beschermend tegen
den dreinenden regen. ,,91

De redaktie concludeerde: "De heeren hebben den weerzin van het volk
tegen hun pogen ervaren en moesten zich daarom kalm houden." Elders
in de krant was nog te lezen dat er ongeveer tweehonderd deelnemers
waren. "De menschen zagen er (. ..) verre van opgewekt uit" en van van
de zijde van het overige publiek was er volgens het blad nagenoeg geen
belangstelling voor de demonstratie.

Hoewel het negatief geste1de berichtgeving betrof', kan men de verslag-
geving in het Eindhovensch DagbLad over de socialisten toch ook positief
duiden. Ze werden immers niet langer doodgezwegen. De krant nam in-
gezonden stukken op en gaf soms fouten toe. Korte tijd daarop zou het
blad zelfs zijn kolommen openstellen voor een grote polemiek met de
voorzitter van de Eindhovense SDAP-afdeling.

89) Idem.
90) Eindhooensdi Dagblad, 2 rnei 1919, Waakt tegen revolutie!
91) Eindhooensch Dogblad. 2 mei 1919,' ieuws uit Eindhoven. Muzikale wandeling SDAP'.
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b. De longs polemiek met het Eindhooensch. Dagblad

Op woensdag 7 mei stond er weer een ingezonden stuk van de Eind-
hovense SDAP-voorzitter Andries de long in het Eindhovensch Dagblad92

'Een nuchter woord' luidde de titel. De long wilde reageren op de ver-
melding van de woorden van Troelstra waarnaar de krant eerder had
verwezen. De redaktie had daarbij gesteld dat de socialisten zich momen-
teel aileen maar kalm hielden omdat het yolk een hekel aan hen had. De
long was een andere mening toegedaan. Hij geloofde eenvoudig niet dat
cr revolutie ZOll uithreken in Nederland. Mocht dat weI gebeuren, dan
aIleen in de grote steden in het westen. In dat geval zou een burgerwacht
daar dan ook weinig tegen kunnen uitrichten. Die ZOll alleen de spanning
nog maar vergroten. De SDAP-voorzitter yond dat de pers in zijn bericht-
geving wat meer nuchterheid diende te betrachten.

De redaktie van het Eindhooensch. Dagblad stelde in haar naschrift dat
zich inmiddeis duizenden personen voor de Vrijwillige Landstorm aan-
meldden. "AIs de burgerwachten de revolutie niet kunnen tegenhouden",
zo vroeg de krant zich af, "waarom bestrijden de socialisten de burger-
wachten dan toch zo?" Het blad concludeerde dat het maar goed was
dat er burgerwachten waren. Het yolk zou niet vrijwillig een revolutie
over zich laten komen, zoals de socialist.en natuurlijk hoopt.en.

Op 12 rnei reageerde de SDAP-voorzitter hierop. Het Eindhovensch
Dagblad willigde De longs verzoek om een uitvoerig weerwoord te geven
in. De bijdrage zou in enkele afleveringen worden gepubliceerd en de
redaktie zou bij elk deel kommentaar leveren. Het is interessant te zien
welke visies een socialist en een katholieke redakteur in die dagen hadden
op het socialisme in het algemeen en op deze roerige peri ode in het. bij-
zonder.

In de eerste aflevering herhaalde de SDAP-voorzitter zijn opvatting dat
het in ons land niet tot een revolutie ZOll komen vanwege het algemeen
kiesrecht voor mannen en vrouwen. AIle wensen die in het yolk leefden,
konden nu immers tot uitdrukking worden gebracht. Daarvoor zou, na
verandering van de grondwet, een "economisch parlement" kunnen wor-
den ingevoerd. In zijn reaktie stelde de krant hierop dat de SDAP'er be-
wust sprak over een "economisch parlement" maar eigenlijk aanstuurde
op de invoering van "Arbeiders- en soldatenraden"!

De long maakte duidelijk dat Troelstra met geprobeerd had een revo-
lutie op te wekken. AIs argument voor zijn stelling voerde hij aan dat er

9"2) Eindhovensch Dagblad, 7 mei 1919, 'lngezonden'.
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een aantal eisen aan de regering gesteld was. Dat deed men niet wanneer
men die regering wilde wegvagen. De redaktie stelde daarentegen dat de
SDAP wei op een revolutionair stand punt stond. Verder was De Jong van
mening dat, als er een revolutie zou kornen, het sturen van burgerwaehten
naar de steden tot een bloedbad zou leiden. De redaktie huldigde die
opvatting ook weI enigszins, maar stelde dat voor zo'n situatie de Vrij-
willige Landstorm bestond. Ze wees daarbij op de revolutionaire situatie
van dat moment in Beieren.

Op 13 mei werd het tweede deel van 'Een woord van verweer' gepu-
blieeerd, opnieuw met kommentaar. De Jong maakte hierin duidelijk dat
de burgerwaehten geen matigende werking hadden, maar de zaak juist
zouden verergeren. Daarnaast uitte hij kritiek op de katholieke pers die
geen versehil wilde maken tussen socialisten en eommunisten ("Bolsje-
wieken"). De redakteur bled echter van mening dat figuren als Van Best
en pater Wouters tereeht waarschuwden voor de soeialisten, en verwees
daarvoor naar de revolutionaire situaties in Rusland, Hongarije en Beie-
reno Volgens De Jong heerste daar "de terreur der dwingelanden". Men
diende zieh te riehten op de ontwikkeling van het volk en hij was van
mening dat het uit moest zijn met situaties zoals in Eindhoven, waarbij
enkele gezeten burgers onderling de samenstelling van de gemeenteraad
bepaalden:

"Blijf ons als je blieft met lessen van 't lijf, in een streek als deze,
waar aile middelen worden aangewend, om de mensehen te dringen
hun eigen gekozen vereenigingen te verlaten en lid te worden van
andere vereenigingen."

De Eindhovensch DagbLad-redaktie braeht hier tegenin dat er in Eind-
hoven en omgeving wei veel aan ontwikkeling van het volk gedaan werd.
Er was zeker vrijheid bij de verkiezingen en het blad vroeg retoriseh:
"Worden er bij de SDAP kandidaten gesteid buiten de partij om?"

De SDAP-voorzitter stelde dat er in deze maatsehappij eigenlijk aileen
vrijheid voor de sterksten was en dat met eeonomische dwangmaatregelen
mensen hun vrijheid van vereniging ontzegd werd. De Jong beweerde dat
het er bij de katholieke politiei om ging het geloof veilig te stellen. Hij
was van mening dat de soeialisten de godsdienst niet bestreden en ging
ervan uit dat de redakteur van bet Eindhouensch. DagbLad ook wei beter
wist: "In onze partij wordt over godsdienst niet gesproken. In ooze partij
treft men geloovige Christenen (De Blijde Wereldgroep) naast ongeloovi-
gen aan."

De redaktie stelde daarentegen dat de soeialisten de godsdienst wei be-
streden. In het blad De Stri.id was er sprake van "een voortdurende
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schimp op kerk en godsdienst". Het feit dat gelovigen in de DAP zelfs
een aparte groep vormden, was voor haar het bewijs dat de godsdienstige
belangen in de SDAP gevaar liepen.

De long ging in op een gehoorde klacht dat de socialisten vrouwen en
meisjes zouden beledigen en onteren: "Alleswat in het buitenland gebeurt
wordt op de gehate SDAP gewroken." Hij stelde dat de SDAP in 25 jaar
een kwart van de bevolking achter zich had gekregen. Nu probeerde men
met burgerwaehten en met zogenaamd revolutie-gevaar de katholieke ar-
beiders van het socialisme af te houden. Bij de meer ontwikkelden brak
inmiddels echter een beter inzicht door:

"Een revolutievrees noeh burgerwaeht zal kunnen verhinderen, dat
de arbeidersklasse in steeds grooter getal den weg voIgt door de so-
ciaal-demokratie gewezen en de roeping moet vervullen, haar door
de gesehiedenis en de toekomst opgelegd."

De redaktie van het Eindhovensch Dagblad erkende dat het niet de be-
doeling van de SDAP zou zijn om vrouwen en meisjes te onteren, maar
stelde dat dat wei een gevolg van de aktiviteiten van de SDAP zou zijn.
Men dacht dat het weI zou meevallen, zolang de SDAP haar eigen massa
ontevredenen nog in de hand kon houden. Maar in een revolutie, die men
voorstond, zou dat niet meer lukken.

Andries de Jong had zijn grote ingezonden stuk op 11 mei geschreven.
De redaktie had het in delen gepubliceerd en becommentarieerd. Het hele
betoog van De Jong was erop gerieht duidelijk te maken dat de SDAP
geen revolutie wilde en dat er ook geen burgerwachten nodig waren. De
redaktie vroeg echter om een duidelijke stellingname: "Zeg dan dat de
SDAP tegen de revolutie is." De krant concludeerde dat de socialistische
leiders dat nog steeds niet hadden verklaard. Men veronderstelde daarbij
dat de SDAP bang was voor eventueel sukses van de communisten. De
redaktie ging ervan uit dat als de SDAP veel aanhang aan D. Wijnkoop
zou verliezen, men deze communist dan door dik en dun zou gaan volgen.
De krant concludeerde tenslotte dat "alle partijen van orde" en de bur-
gerwachten para at moesten blijven93

Op 19 mei gaf de redaktie van het Eindhovensch Dagblad op de voor-
pagina van de krant in een kommentaar een duidelijk stemadvies: "Sternt
Roomsch!" Gesteld werd dat er geen soeialisten in de gemeenteraden
moesten komen, ook niet voor slechts enkele maanden. De lezers van de
krant werden opgeroepen allemaal te gaan stemmen. A1s men dat niet

93) Eindhooensdi Dagblad, 12 mei 1919, 'Een woord van verweer'.
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deed werd de kiesdeler lager en kwamen er mogelijk alsnog socialisten
m.

De volgende dag gaf de redaktie van de krant aan de voorzitter van
de Eindhovense SDAP nog een laatste keer het woord. Zij yond daarmee
voldoende hoor en wederhoor te hebben toegepast" Opnieuw werd de
bijdrage van De Jong in stukken geknipt en deel voor deel van kommen-
taar voorzien. De SDAP-voorzitter noemde het kommentaar op zijn eer-
dere stuk "vrij dunne soep", maar hij zou trachten er toch nog "eenige
balletjes uit op te visschen". Hoewel De Jong in zijn stuk het begrip
"Arbeiders- en Soldatenraden" niet gebruikte, borduurde de redaktie daar
zelf rustig op voort. De SDAP'er maakte duidelijk dat zijn partij niet actief
naar een revolutie streefde, maar "worden we in het 't water geworpen,
dan zullen we zwemmen". Daarop concludeerde de redaktie dat de SDAP
dus eigenlijk toch nog een revolutie wilde, als men maar de kans kreeg.

Op het stuk, waarin De Jong herinnerde aan het feit dat h.ij een aantal
jaren tevoren als socialistische propagandist in Gestel in elkaar geslagen
was, reageerde de krant nogal laconiek en stelde dat dat ook in het Noor-
den gebeurde, als daar een katholiek kwam spreken. De SDAP'er had
gevraagd aan te geven waar de socialisten zich tegen de godsdienst had-
den uitgesproken. Daarop reageerde de redaktie als voigt:

"\Vij kunnen alle prulletjes als exemplaren van 'De Strijd' niet be-
waren. (...) Een numrnertje van 10 Mei hadden we nog. Daarin
wordt b.v. gesproken van 'die lievc priesters' van 'heeren geestelijken,
zwarte leugenaars' en heeft men het er over 'plaatsbekleeders van
den Jezus van Nazareth'. Dat zijn van die enkele bloempjes, die nog
niet eens de felste kleuren hebben.'"

De krant bleef bij zijn mening: het socialisme bestreed de godsdienst.
Op het verwijt dat de SDAP uitsluitend uit een aantal ontevreden per-

sonen zou bestaan had De Jong slechts een formeel antwoord: "De SDAP
(...) is de politieke partij van de Nederlandsche arbeidersklasse, die een
betere maatschappij dan de tegenwoordige nastreeft." En voor het geval
de redaktie van de krant mocht denken het socialisme te kunnen tegen-
houden, had hij nog een aardige verwijzing:

"En evenmin als Nero het Christendom kon vernietigen, evenrnin is
een macht in staat, de politieke uiting van de opkomende arbeiders-
klasse tegen te houden."

'Ii) Eindhooensdi Dagblad, 20 mei 1919, 'Ingezonden. Een laatsre woord'.
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De redaktie van het Eindhovensch Dagblad sloot daarmee de diskussie
en verwachtte het eindoordeel gerust aan het gezond verstand van haar
lezers te kunnen overlaten.

c. De gemeenteraadsverkiezingen van 1919

Naast het Eindhovensch Dagblad besteedde ook de Meierijsche Courant
in die dagen veel aandacht aan de verkiezingen. Deze krant onderstreepte
het bisschoppelijke verbod aan de katholieken om lid te zijn van socia-
listische verenigingen, of socialistische lectuur tot zich te nemen. Stemmen
op de socialisten was al helemaal uit den boze.

"Gister werd onder de H. Mis van 8 uur door kapelaan Koenen met
een enkel woord erop gewezen, dat het den katholieken op straffe
van groote zonden verboden is te stemmen op de socialistische lijst,
terwijl kapelaan Hamel's onder de H. Mis van 10 uur er met kracht
op aan drong te stemmen op no. 1 der tweede lijst. ,,95

Op 21 mei 1919 vonden de gemeenteraadsverkiezingen in de diverse
Eindhovense gemeenten plaats. In de nacht die daaraan voorafging, wa-
ren diverse SDAP'ers druk doende met het aanplakken van verkiezings-
pamfletten en het schrijven van verkiezingsleuzen op schuttingen en mu-
ren.96 De volgende ochtend kon men in het Eindhovensch Dagblad lezen,
dat verschillende van hen daarvoor waren bekeurd.

De dag daarna bracht de krant de verkiezingsuitslag.i" Voor de SDAP
waren diverse gemeenteraadsleden gekozen: in Eindhoven was dat een
zekere 1. v.d. Wees. In Stratum waren dat 1. van Glabbeek en 1. Verhoe-
ven, en in Strijp 1. Schraa. In Gestel was F van Hooff het nieuwe socia-
listische gemeenteraadslid. In Woensel waren zelfs drie SDAP-gemeente-
raadsleden gekozen! Dat waren A. de Jong, H. Rooijmans en 1. van Beek.
Zij stonden tegenover acht katholieke raadsleden.

Vijftien jaar na de oprichting van de Eindhovense afdeling kon de SDAP
hier daadwerkelijk invloed gaan uitoefenen op het gemeentebeleid. In vijf
van de zes gemeenten had men raadsleden. AIleen in het zeer landelijke
Tongelre was het de SDAP niet gelukt door te dringen tot de gemeente-
raad. De parlementaire fase van de SDAP was echter nu ook in Eindhoven
en omgeving aangebroken.

95) Meierijsche Courant, 19 mei 1919, 'Stadsnieuws'.
96) Eindhovensch Dagblad, 21 mei 1919, 'Nieuws uit Eindhoven'.
97) Eindhovensch Dagblad, 22 mei 1919, 'De uitslag der verkiezingen in Eindhoven'.
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d. De Eindhovense SDAP en het debat dat niet doorging

Het was duidelijk dat deze SDAP-suksessen moeilijk te verteren waren
voor de katholieke partijen. 1. Verhoeven, het nieuwe SDAP-raaclslid in
Stratum, ondervond dat al vrij snel na zijn verkiezingy8 Hij kreeg op 24
mei een bekeuring vanwege het vervoer van een aantal bomen, dat niet
op een juiste wijze gebeurd zou zijn. De verbaliserende inspecteur had
hem daarbij toegevoegd: "Wij zullen je wei krijgen, raadslid!"

In dezelfde periode was er sprake van, dat in Eindhoven een debat
gehouden zou worden tussen een voorman van de SDAP en de katholieke
dr. J. van Best, die de SDAP op een "Iage manier" bestreed, althans
volgens de Eindhovense afdeling.?" Vastgesteld werd dat niemand van de
Eindhovense socialisten tegen hem in een debat opgewassen was. Daarom
vroeg men om een geschikte debater naar Eindhoven te sturen, die met
Van Best de degens kon kruisen. De laatste had zich tijdens een werklo-
zenbijeenkomst in de R.K Volksbond bereid verklaard om in debat te
gaan en aan te tonen dat de SDAP werkte met leugen, laster en bedrog.'00
Per kerende post had het hoofdhestuur van de SDAP laten weten dat
bestuurslid A. Kleerekoper naar Eindhoven wilde komen, bij voorkeur op
27 mei.l'" WeI moest de afdeling de huur van een grote zaal regelen en
een eerlijke verdeling van de toegangskaarten tussen de katholieke partij
en de SDAP

Die laatste voorwaarde bleek een probleem. De R.K Volksbond wilde
slechts 15 procent van de kaarten aan de SDAP beschikbaar stellen en
eiste bovendien het voorzitterschap over de hele vergadering.l02 Mogelijk
zou het debat daarom niet doorgaan, zo meldde het Eindhouenscb. Dag-
blad in een berichtje op 11 juni. Daarop gaf de voorzitter van de Eind-
hovense SDAP-afdeling, A. de Jong, middels een ingezonden stuk opening
van zaken.103Het was niet juist dat de SDAP de voorwaarden had afge-
wezen. Hij herinnerde aan de toezegging van Van Best om een debat te
houden en vertelde onder welke voorwaarden de SDAP wilde meedoen.
Toen die niet geaccepteerd werden door de Volksbond, had de SDAP maar
toegegeven. Het deb at kon dus toch gewoon doorgaan.

98) Eindhooensch. Dagblad, 27 mei 1919, 'Ingezonden'.
99) USC, Archief SDAP,Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van secretaris W. Stirler aan het
partijbestuur,5 mei 1919.
1(0) Eindhovensch Dagblad, 12 juni 1919, 'Ingezonden'.
101) USC, Archief SDAP,Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van het partijbestuur aan de
afdeling Eindhoven, 7 mei 1919.
10"2) Ei.ndhovensch Dagblad, 11 juni 1919, 'Nieuws uit Eindhoven. Debat v. Best-Kleerekooper'.
103) Eindhovensch Dagblad. 12juni 1919, 'lngezonden'.
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Enkele dagen later stuurde de SDAP opnieuw een ingezonden stuk naar
genoemde krant.l'" Het bevatte ook de integrale tekst van een brief van
Van Best aan de secretaris van de SDAP-afdeling Eindhoven.l'" Hieruit
bleek niet aileen dat Van Best als eerste wilde optreden, maar het debat
ook als laatste wilde afsluiten. Bovendien wilde hij een half uur meer
spreektijd dan zijn opponent. Het overleg hierover tussen voorzitter en
secretaris van de SDAP enerzijds en Van Best anderzijds had geen over-
eenstemming gebracht.

In een naschrift concludeerde de redaktie van het Eindhaoensch Dag-
blad met genoegen dat het debat dus niet doorging, irnrners open bare
diskussies VOOI' een groot publiek stonden in het algemeen op een laag
niveau! De redaktie was van mening dat Van Best de SDAP niet had
moeten uitdagen. Toen hij dat echter weI gedaan had, had hij royaler
moeten zijn. De redaktie kon het de SDAP dan ook niet kwalijk nemen
dat ze de gestelde voorwaarden niet wilde accepteren.

Dat was een genuanceerde opvatting van deze katholieke krant en een
duidelijke veroordeLing van de handelwijze van Van Best. De Meierijsche
Courant echter gaf de SDAP-afdeling de schuld van het niet-doorgaan
van het debat.l'"

Ook weinig genuanceerd was het verdere optreden van het katholieke
Kamerlid Van Best. Op een bijeenkomst in Oisterwijk op 29 juni had hij
Troelstra genoemd: "den landverraaier en Telegrammendief".lo7

De Eindhovense SDAP-afdeling had het moeilijk. Niet aileen was er
sprake van Forse tegenstand in het katholieke kamp, maar ook in eigen
geledingen bestonden problemen. Bestuur en afdeling waren ontevreden
over het afgelaste debat. Men had bezwaar tegen de handelwijze van
Kleerekoper en verzocht iemand van het landelijk partijbestuur naar Eind-
hoven te komen om dit incident en een aantal andere zaken te bespre-
ken.108 In augustus 1919 werd er weer uitvoerig gecorrespondeerd tussen
de Eindhovense SDAP-afdeling en het partijbestuur in Amsterdam over
het niet doorgaan van het debat.l09 Blijkbaar had Kleerekoper aan de

10-1) Eindhovensch Dagblad, 18 juli 1919, 'lngezonden'.
105) Eindhooenscli Dagblad, 19 juli 1919, 'lngezonden'.
1(6) IlSC, Archief SDAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van de voorzitter A. de long aan
het partijbestuur, 19 juli 1919.
107) IlSC, Archief SDAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van A. Boons te Oisterwijk aan
het partijbestuur, 1 juli 1919. Boons informeerde of dat soort uitspraken wei toegestaan was. Hij
was kort tevoren gekozen als SDAP-raadslid in Oi terwijk. Zie over hem: Van den Oord e.a., De
akelige uoee procent, 34-48.
108) IlSC, Archief SDAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van voorzitter A. de long aan het
partijbestuur, 19 juli 1919.
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afdeling geschreven dat de voorwaarden die men had aanvaard om het
debat maar door te laten gaan "dwaasheid" was. Hij had de Eindhovense
socialisten meegedeeld alles maar aan hem over te laten. Toen het debat
dan niet doorging, had de correspondentie tussen Van Best en K1eerekoper
uitvoerig in de Meterijsche Courant gestaan. Daarop had de afdeling een
scherpe brief aan K1eerekoper gestuurd, die vervolgens geweigerd had
daarop te antwoorden. De long had middels ingezonden stukken in het
Eindhovensch Dagblad en de Meierijsche Courant de houding van Van
Best weliswaar aangevallen, maar in de beeldvorming was de SDAP er
heel negatief uitgekomen.

De long yond de houding van Kleerekoper onverklaarbaar en vroeg aan
het partijbestuur om raad. Hij verwees naar een uitspraak van Troelstra
dat de aandacht van de SDAP gerieht moest zijn op het Zuiden en ver-
zoeht daarom om wat meer medewerking van het partijbestuur: "A1swij
elken dag 't k1eine werk doen, dan stemt het ons bitter, zoo'n mooie
vergadering voor je neus te zien wegglippen." De long refereerde aan de
moeilijke situatie waarin de Eindhovense soeialisten zieh bevonden:

"Hier te Eindhoven zitten niet aileen van die R.K sehreeuwers als
Jan van Best, maar ook Wintennans. Dr. Dekker komt veel hier, naar
de R.K Vakbeweging met een stuk of 10 gesalarieerden. Voeg daarbij
de fabriek van Philips, die nu ook al een cooperatie op gaat richten."

De voorzitter van de Eindhovense SDAP sehetste de situatie van zijn af'-
dehng. Deze was "lang besehouwd geweest als niet veel". Toch telde de
afdeling Eindhoven inmiddels bijna 250 leden en de Vrouwenclub had er
84. Op de afdelingsvergaderingen waren steeds 80 tot 85 person en aan-
wezig. ''Wij probeeren alles, adressen aan de Raad enz. enz. om de be-
weging vooruit te krijgen." Er was sprake van eirca 260 abonnees op Het
Valko Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de partij zouden er
twee feestvergaderingen komen en er zou een manifest worden uitgegeven.
De Eindhovense socialisten hadden het gevoel "dat men van bovenaf ons
in de steek laat".110

Aan het einde van zijn brief vermeldde De long nog dat een aantal
leden "door broodvrees" gedwongen was over te stappen van de 'moderne
sigarenmakersbond' naar die van de katholieken. Aan het partijbestuur
legde hij de vraag voor hoe om te gaan met SDAP'ers die beroepshalve
bij een katholieke bond georganiseerd waren. WaarsehijnLijk had die si-
tuatie te maken met het feit dat de Woenselse pastoor van de Fellenoord-

109) USC, Archief SDAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van voorziuer A. de Jong aan het
partijbestuur, 13 augustus 1919.
110) Idem.
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parochie, 1. Peters, inmiddels blijkbaar in zijn preken onderstreept had
dat het voor werkgevers een doodzonde was om socialistiscbe arbeiders
aan te nemen.!!'

lets van die uiterst moeilijke situatie voor de leden van de bij het NW
aangesloten bonden bleek later, toen de voorman van de sigarenmakers,
1. van Glabbeek, terugkeek op deze jaren: "Daarna deed de crisis van
den oorlog zijn intrede en men bracht onze beweging toen een klap toe,
want van de 400 leden werden er 363 werkloos die geen werk konden
vinden of zij moesten eerst hun lidmaatschap van de Moderne Organisatie
opzeggen.,,112

In augustus 1919 vierde de SDAP haar vijfentwintigjarig bestaan. Ook
in Eindhoven werd daaraan aandacht besteed. De Eindhovense afdeLing
had pamfletten verspreid over de jarige SDAP, waarin de resultaten van
die jarenlange strijd werden opgesomd.U:' Als belangrijkste wapenfeiten
golden de achturige werkdag, het algemeen kiesrecht, het vrouwenkies-
recht en het pensioen voor zeventigjarigen.

Op dit jubileum en het genoemde pamflet reageerde het Eindhovensch
Dagblad ook: "Typisch echter ook is, dat al deze schoone dingen op re-
kening del' SDAP gebracht worden en vergeten wordt te melden, dat ze
van een christelijk kabinet verkregen zijn!" Erkend werd overigens wei
dat de SDAP het hare ertoe had bijgedragen, maar daar werd onmiddellijk
aan toegevoegd dat de christelijke partijen en de vakbeweging dat ook
gedaan hadden. Het stuk sloot met een weinig relevante opmerking over
de Amsterdamse gemeentearbeiders. Die staakten op dat moment tegen
de arheidsvoorwaarden, die door een SDAP-wethouder waren opgelegd.
Dat stond echter niet in het "hoera-biljet dat huis aan huis door de SDAP
verspreid wordt". De krant stelde vast dat stakende mijnwerkers en ha-
venarbeiders ervoor zorgden dat er gebrek geleden werd, maar: "De SDAP
viert feest." Een fraaie combinatie van een kleine erkenning en grote
verguizing van de socialisten.

Enkele maanden later zou blijken hoezeer de SDAP-afdeling geleden
had van de bestrijding in bet algemeen en van de affaire rond bet niet

111) BAH, Archief Parochie Sint-Antonius, WoenseVFellenoord, brief van de fabrikanten Maas aan
de bisschop van 's-Hertogenbosch, 24 juli 1919. Hierin vroegen zij ofhet inderdaad een doodzonde
was om socialisten aan te nemen, zoals pastoor Peters preekte.
112) 1. van Glabbeek, 'Na twintig jaren', in Eindhovensche Bestuurdersbond 1907-1927. Feest-
nummer ter herdenking van het 20-jarig bestaan. Een exemplaar van deze krant wordt bewaard
in de Collectie 1. Melssen van het SARE.
113) Eindhovensch Dagblad, 26 augustus 1919, 'Het stakende Nederland en de fecstvierende
SDAP'.
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doorgegane debat. Bedroeg het aantal leden op 30 juni 1919 nog 243,
op 30 september zou dat gedaald zijn naar 145!114

Voorzitter De long had in zijn eerder genoemde brief van augustus aan
het partijbestuur het bestaan van de Sociaaldemokratische Vrouwenclub
in Eindhoven ter sprake gebracht.ll'' In november 1919 richtte deze
vrouwenclub zich, samen met het bestuur van de SDAP-afdeling, tot de
gemeenteraad van Eindhoven om schoolvoeding en schoolkleding inge-
voerd te krijgen.116 Het ging niet om een vorm van bedeling, maar dat
hoorde bij het onderwijs: "Aan kinderen met een hongerige maag of ril-
lend van de kou is het onderwijs verspild." Deze zaak kon niet worden
uitgesteld. Daarvoor was het probleem te urgent:

"De winter staat voor de deur, de duurte der levensmiddelen, klee-
ding en schoeisel drukt allereerst de behoeftige gezinnen. Door de
ellendige oorlogstoestand reeds ondervoed, wreekt deze duurte zich
in de allereerste plaats op de kinderen."

De vrouwenclub vond de aanstaande annexatie geen motief om het ver-
zoek eventueel af te wijzen. In de desbetreffende raadsvergadering werd
echter besloten het voorstel door het college van burgemeester en wet-
houders te laten afdoen. Niet duidelijk is of er ook iets van terecht is
gekomen.

§ 5. De SDAP en de nieuuie gemeenteraad

De komst van de nieuwe gemeente Groot-Eindhoven beheerste de ge-
meentepolitiek van die dagen. Eind 1919 werd de desbetreffende wet
aangenomen en 1 januari 1920 was de nieuwe grote gemeente Eindhoven
een feit.117 De vroegere gemeenten Eindhoven, Gestel, Stratum, Strijp,
Tongelre en Woensel werden samengevoegd, waardoor een stad van circa
45.000 inwoners was ontstaan, in grootte de veertiende van het land. In

114) lISC, Archief SDAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, afschrift van een brief van het
partijbestuur aan de secretaris van de afdeling Eindboven, 10 oktober 1919. Mogelijk is de
achteruitgang minder groot geweest dan de cijfers suggereren. In de Ledenadministratie 1927-
1928 van het SDAP-archief zit een stuk met gegevens over Eindhoven in de peri ode 1914-1928.
Op 31 december 1919 zouden er toen 226 leden geweest zijn, een jaar later 216 en in 1921 nog
slechts 170.
115) lISC, Archief SDAP, Afdeling Eindhoven, inv.nr. 1016, brief van voorzitter A. de Jong aan het
partijbestuur, 13 augustus 1919.
116) SARE, CAE, Administratief archief Eindhoven, lngekomen stukken 1920, brief van de Afdeling
Eindhoven e.a. der SOAP en Afdeeling Eindhoven der Soc. Dem. Vrouwenclubs, 7 november 1919:
'Verzoek om over te gaan tot invoering van schoolvoeding en kleeding'. Zie ook Notulen van de
gemeenteraadsvergaderingen, notulen van de vergadering van 1 december 1919.
117) Messing,a.w.,47-48.
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verband hiermee moesten er op 13 april 1920 opnieuw gemeenteraads-
verkiezingen plaatshebben.

De SDAP-afdeling telde inmiddels 216 leden en maakte zicb op voor
deelname aan de nieuwe gemeenteraad van Croot-Eindhoven.l 'f AI in
januari had men de kandidatenlijst van de SDAP bekendgemaakt. De
leden had den door een onderlinge stemming onder tien kandidaten de
volgorde vastgesteld.

Een maand later publiceerde men het verkiezingsprogramma, betgeen
iets nieuws was.119 Dertien punten van het op het landelijk SDAP-congres
in april 1919 in Arnhem vastgestelde gemeenteprogramma werden gepre-
senteerd.l'" De belangrijkste eisen waren: progressieve belastingen, uit-
breiding gemeentebedrijven en gemeentelijk grondbezit, bevordering wo-
ningbouw, kosteloos lager onderwijs en middelbaar onderwijs naar
draagkracht, uitbreiding gemeentelijke gezondbeidszorg en het opnemen
van vrijheid van meningsuiting en drukpers in de algemene politieveror-
dening.

In een oproep 'Aan de kiezers!' werd erop gewezen dat het van het
grootste belang was te weten welke standpunten de raadsleden zouden
innemen. Geconstateerd werd dat "de groote RK partij alhier" nog nooit
met een eigen gemeenteprogramma was gekomen, "omdat het tot nog
toe voldoende was R.K te zijn om als lid der Gemeenteraad te kunnen
gekozen worden". Er bestond geen katboliek verkiezingsprogramma: "De
letters RK prijkten op de vlag van het verkiezingsschip, waarvan nie-
mand de lading kent", zo werd gesteld.

De socialisten had den hun visitekaartje afgegeven. Dat prikkelde en
leidde direkt tot negatieve reakties in de Eindhovense pers. Het program-
ma was aan het Eindhovensch Dagblad gestuurd en werd in die krant in
extenso afgedrukt en bekommentarieerd:

"Het inzetten van eene verkiezingscampagne met een dergelijk pro-
gram, is toch de politiek op z'n afschuwelijkst, een laag speculeren
op eene veronderstelde domheid der menigte, die een land van be-
lofte gewezen wordt, waarheen men niet in staat is een weg te pla-
veien. Demagogie van de ergste soort. ,,121

118) Het getal van 216 betreh de toestand op 31 december 1919. nsc, ArchiefSDAP, Ledenad-
ministratie, Meerjarenoverzichten ledentallen, 1906-1928, inv.nr. 659-663, AfdelingEindhoven.
Zie ook Brand, a.w., 113, Eindhovensch Dagblad, 26 november 1919 en 7 januari 1920.
119) Het verkiezingsprogranuna is gepubliceerd in de brochure Vall De long, Wal deed de SDAP
in den Raad, 2-4.
120) Van Hulst e.a., a.w., 81-83, en Borrie, Wibaut, 313 e.v.
121) Eindhovensch Dagblad, 6 februari 1920.
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Het blad meende zijn lezers te moeten waarschuwen tegen de socialis-
ten. Die hadden namelijk "al menige bloeiende Nederlandscbe gemeente
naar de rand van de afgrond gebracht". Voor het geval bet de lezers van
het Eindhovensch Dagblad nog niet duidelijk zou zijn, concludeerde de
krant op 10 februari in een redaktioneel stuk: "De belangrijkste partij is
die van de Katholieken. ,,122

Twee dagen later gaf de redaktie nogmaals gelegenheid aan de voor-
zitter van de Eindhovense SDAP-afdeling, A. de long, om enkele bewe-
ringen van de krant te weerleggen, maar voorzag diens bijdrage opnieuw
van een duidelijk afwijzend naschrift.l+'

Cedurende de rest van de tijd tot de gemeenteraadsverkiezingen hield
de krant zich bijzonder kahn met betrekking tot de situatie in Eindhoven
zelf. Men beschreef de landelijke politiek en de socialisten in Eindhoven
werden zo bestreden door aanvallen op het socialisme in het algemeen.
In april, de verkiezingsmaand, citeerde de krant Troelstra: ''Wij, SDAP
aanvaarden de revolutie. Wij brengen haar niet in de eerste plaats, maar
wij zullen haar, als zij komt, in goede banen leiden. ,,124

Enkele dagen later verscheen het eerste van een serie redaktionele ar-
tikelen, getiteld: 'Het socialisme en de aanstaande verkiezingen,.125 Deze
serie werkte duidelijk naar een climax toe. Het begin was een waarschu-
wing tegen "het zogenaamde 'Roode gevaar', het gevaar dat leden der
SDAP de raadzaal zouden betreden in grooter getale, dan algemeen door
ons katholieken verwacht werd". De redaktie vroeg zich af: ''Welk eene
ramp zou dit voor de naaste toekomst kunnen beteekenen voor onze ka-
tholieke stad en hare arbeidende bevolking?" Na een uitvoerige uiteen-
zetting van de inhoud van de encycliek Rerum Novarum volgde de voor-
lopige conclusie dat men tegen de SDAP diende te zijn.

Het tweede artikel in de reeks behandelde de vraag: "Kan een katholiek
socialist zijn? Kan een katholiek op een socialist zijn stem uitbrengen?"
Aan de hand van citaten van Troelstra, Bebel, Marx, Pannekoek en an-
deren werd de lezer op het afwijzende antwoord gebracht. Het stuk ein-
digde met een gewetensvraag: "Is een katholiek voor God en zijn geweten
verantwoord, wanneer hij stemt op een socialist?"

122) Eindhovensch Dagblad, 10 februari 1920, 'De a.s. Gemeenteraadsverkiezingen'.
123) EindhovenschDagblad, 12 februari 1920.
12-1) Eindhovensch Dagblad, 3 april 1920.
125) De artikelen verschenen in hetEindhovellsch Dagblad, van 8, 9, 10 en 12 april 1920. Ze zijn
inhoudelijk en stilistisch knap. Mogelijk was hier niet een redakteur van de krant zelf aan het woord,
maar een der katholieke voorrnannen. Wellicht dr. Jan van Best, over wie de socialisten bij hun
partijbestuur k1aagden dat zij geen goede debater tegen hem in het veld konden brengen.
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De derde aflevering van de serie wees de potentiele katholieke socialis-
tenstemmers op de gevolgen: "Wat doet iemand die zijn stem uitbrengt
op een socialist?" De socialistische ideeen over Kerk en samenleving, hu-
welijk en huisgezin werden besproken, en aan het einde van het stuk
kregen de lezers een hart onder de riem gestoken: "De strijd van het
socialisme zal luwen, doch de Kerk blijft gegrondvest als zij is op het
onfeilbaar woord Gods. Dat zij ons troost, ons krachtwapen."

Het laatste artikel in de reeks vatte het voorafgaande samen en bereikte
een hoogtepunt met de beschrijving van het socialisme in Duitsland, van
Bebel en van Troelstra. Gesteld werd dat het socialisme uitmondde in
communisme, en men vroeg zich af of Brabant werkelijk zo achterlijk zou
zijn dat het zich nu nog zou gaan aansluiten bij "zo'n berooide partij".
De lezers werden nu persoonlijk aangesproken:

"Kiezers van Eindhoven, wat beweegt U toch om nu toch te stemmen
op de socialistische lijst? Mij is het een raadse!. Als werkman, als
katholiek, als verstandelijk denkend wezen, behartig uw eigen be-
lang. Daarorn weg met het bedrieglijk socialisme en stemt allen mor-
gen op no. 1 van lijst 2, de katholieke lijst."

Deze knappe anti-socialistische artikelen had den gedeeltelijk succes. De
gemeenteraadsverkiezingen van 13 april 1920 in Eindhoven resulteerden
in de volgende uitslag:

Tabel 3: cemeenteraadsverkiezingen Oroot-Eindhooen in 1920

Lijst 1 SDAP
Lijst 2 R.K
Lijst 3 AR en CH
Lijst 4 Vrijz.-Dem. Bond

809 stemmen
5833 stemmen
216 stemmen
288 stemmen

3 zetels
24 zetels
1 zetel
1 zetel

Het Eindhovensch Dagblad concludeerde: "De SDAP vooral heeft een ge-
voelige nederlaag geleden.,,126Het blad wist te melden dat de kopstukken
van de SDAP-afdeling op vijf zetels hadden gerekend en zelfs hoopten op
zes. De SDAP had in totaal circa tweehonderd stemmen minder gekregen
dan een jaar tevoren bij de verkiezingen voor de afzonderlijke gemeen-
teraden. Dat betekende een achteruitgang van circa 20 procent. Het Eind-
hovensch Dagblad concludeerde dan ook vergenoegd dat het industrie-
centrum Eindhoven nog lang niet rood was, integendeel: "De groei der

126) Eindhovensch Dagblad, 14 april 1920.
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SDAP gaat hier in dezelfde riehting als de staart van een varken ... naar
beneden!"

Ondertussen besehikte de Eindhovense SDAP-afdeling wei over drie ver-
tegenwoordigers in de gemeenteraad. Gekozen waren Andries de Jong, de
voorzitter van de SDAP-afdeling en meesterbakker van de cooperatie, Jan
Jansen, voorzitter van de cooperatie en lid van Provineiale Staten, en
Hendrik Rooijmans, de bedrijfsleider van Helpt Elkander. De laatste nam
zijn benoeming tot raadslid eehter niet aan en stond zijn plaats af aan
Jan van Beek, de populaire cafehouder in Woensel, die in 1907 al eens
geprobeerd had in de raad te komen.

De preeieze redenen waarom Rooijmans de benoeming niet aannam,
zijn niet geheel duidelijk. Waarsehijnlijk hadden ze te maken met een
eontroverse tussen hem en 1. Jansen.V' Rooijrnans zou kort daarop zijn
ontslag nemen bij cooperatie Helpt Elkander.

§ 6. Coiiperatie Helpt Elkander, 1918-1920

a. De situatie in 1918 en daarna

In 1917 begon de cooperatie met de uitgav~ van een nieuw blad, De
Koerier.128 Daarvan is sleehts een exemplaar bekend: het eerste nummer
van de derde jaargang: januari 1919.129 Hierin komen de perikelen rond
een op te riehten soeialistisehe woningbouwvereniging 'Coed Wonen',
waarvoor Hendrik Rooijmans aktief was, aan bod. Ook staat hierin een
uitvoerig artikel over de dreigende opriehting van een broodfabriek door
de firma Philips. Rooijmans sehreef in dit artikel onder andere:

"De heeren Philips zijn onze cooperatie steeds zeer welwillend ge-
weest, als wij kapitaal noodig hadden, waren de heeren Philips steeds
bereid ons dit te verstrekken. Natuurlijk moesten wij voldoende en
waardevolle gebouwen daarvoor verpanden als hypotheek.V'"

Toen in 1918 het gemeht ging dat de eventuele opriehting van een brood-
fabriek en van een kruidenierszaak door Philips speeiaal gerieht was tegen
Helpt Elkander, had Rooijmans samen met een andere voorman van de

127) Colleetie rnevrouw AJ. Waagen-Rooijmans, kopie van een brief van Hendrik Rooijmans te
's-Gravenhage aan het Bestuur der Cooperatie 'Helpt Elkander' te Eindhoven, september 1947.
Uit deze brief blijkt iets van de onenigheid tussen Rooijmans en Jansen.
128) Er zijn nauwelijks bronnen voor de gesehiedenis van Helpt Elkander bewaard gebleven. Van
het sinds 1903 regelmatig versehijnende blad De Cooperatiebode. Orgaan van Cooperaueoe
Broodbakkerij Helpl Elkander te Eindhoven zijn geen exemplaren bekend.
129) Het exemplaar berust in het SARE, CAE, Collectie Bibliotheek.
130) De Koerier,januari 1919, 'De oorlog geeindigd, een nieuwe oorlog in 't zicht'.
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cooperatie een gesprek met Anton Philips, die hen "zeer welwillend" te
woord stond. Van de oprichting kwam voorlopig niets. Na nog een konflikt
met de glasblazers bij Philips, die als stakers in het gebouw van de co-
operatie bijeenkwamen, dreigde de firma opnieuw met een eigen coope-
ratie en met het opzeggen van de hypotheek.l " Toen eind 1918 voor de
derde maal een konflikt uitbrak, was de oprichting van de Philipscoope-
ratie blijkbaar niet meer tegen te houden.l " Er kwam een Philipswinkel
en Helpt Elkander bereidde zich begin 1919 voor op "een economische
oorlog".

Twee jaar tevoren was bij de firma Philips de heel' C. Evelein benoemd
als hoofd van de Sociaal-Economische Afdeling.133 Datzelfde jaar had deze
onderhandeld met de Eindhovense middenstand die steeds, als er bij Phi-
lips een loonsverhoging kwam, de prijzen met een zelfde percentage ver-
hoogde. Dat overleg met de rniddenstanders had tot niets geleid. Een
eventuele samenwerking met de bestaande cooperaties 81. Joseph en Helpt
Elkander zag Evelein ook niet als een begaanbare weg om wat te doen
voor de koopkracht van het personeel van Philips:

"Neen, beslist niet; wij zouden ons dan binden aan lichamen, die
ons vreemd lagen en feitelijk onze arbeiders aan de hand naar de
vakorganisatie brengen. Een mogelijkheid in deze richting werd door
ons niet bruikbaar geacht! ,,134

Op 10 juli 1918 was de 'Philips Cooperatieve Verbruiksvereniging en
Broodbakkerij' opgericht. Daarna duurde het nog tot januari 1919 voor-
dat de eerste Philipswinkel ook inderdaad van start ging in Philipsdorp.P''
Een maand later, op 19 februari, werd al een tweede winkel van de
Philipscooperatie gesticht, ditmaal in Woensel! En in datzelfde jaar zou
ook de eigen broodbakkerij van de Philipscooperatie tot stand komen.

Hendrik Rooijmans, de bedrijfsleider van Helpt Elkander zag- dit alles
met lede ogen aan. Hij was heel teleurgesteld, bitter en boos over deze
ontwikkeling. Nog in diezelfde januarimaand schetste hij de voorgeschie-
denis van de cooperatie van Philips in De Koerier ; het orgaan van Helpt
Elkander.P" De eerder genoemde bijeenkomsten van de stakende glasbla-

131) Blijkens Teulings, a.w., 50, waren er diverse korte stakingen in de glasfabriek. Niet duidelijk
is, wanneer rue precies waren. De auteur noemt ook nog een glasblazersstaking rue op 18 oktober
1919 begon en op 29 februari 1920 tot inwilliging van aile eisen zou hebben geleid.
132) Eindhovens Dagblad, 14 januari 1950, 'Uit de eerste jaren van sociale strijd. dl. Il, Al pratende
met 1. Jansen'.
133) PCA, Personeelsdossiers, dossier C.F. Evelein, 10-11.
134) Idem.

135) De Bruin-Scheepens, Etos, 11-14.
136) De Koerier,janllari 1919, 'De oorlog geeindigd, een nieuwe oorlog in 't zicht'.
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zers in het Volksgebouw en hun verdere aktiviteiten vormden zijns inziens
de reden voor de veranderde houding van Philips tegenover Helpt EI-
kander. Daardoor had de oprichting van de Philipswinkels plaatsgevon-
den.

Rooijmans was van mening dat Philips verkeerd werd voorgelicht en
had opnieuw een gesprek met Anton Philips zelf. Deze had hem daarin
verzekerd dat er geen druk op de Philipswerknemers zou worden uitge-
oefend om hun waren te kopen in de Philipswinkels. Rooijmans consta-
teerde echter dat bazen en onderbazen erop uit waren getrokken om nieu-
we klanten voor de Philipswinkel te werven. Hij verweet het bedrijf
herinvoering van de zo verfoeide gedwongen winkelnering: "We gaan weer
denzelfden toestand tegernoet van voorheen, toen verschillende fahrikan-
ten of meesterknechts een of ander winkelzaakje er op na hielden; toen
werd ook verzekerd: geen verplichte winkelnering. ,,137

In zijn artikel schetste hij de nadelen die de socialistische cooperatie
zou gaan ondervinden van de Philipscooperatie. Er zou sprake zijn van
ledenverlies en van problemen bij de verdere ontwikkeling. Hij was ove-
rigens van mening dat de Eindhovense midden stand het meeste nadeel
zou ondervinden en had er aIle vertrouwen in dat de coopera tie een goede
toekomst voor zich had. De tegenstelling met de Philipscooperatie was
duidelijk: "Het doel van onze cooperatie is: de mensch en zooveel mogelijk
vrij te maken. Het doel der Philips-cooperatie is: de mensch en zooveel
mogelijk aan de fabriek te binden."

Volgens Rooijmans was de bedoeling van Philips de vakvereniging
machteloos te maken. Naar zijn mening zou echter het omgekeerde ge-
beuren en hij concludeerde dat de heren Philips slechte adviseurs had den
gehad, "evenals de keizer van Duitschland in 1914". Hij veronderstelde
dat de gebroeders Philips over enkele jaren net zoveel "spijt van hun daad
zouden hebben als thans de ex-keizer van Duitschland.f'l'" Rooijmans'
scherpe artikel tegen de oprichting van de Philips-cooperatie, waarin hij
de gebroeders Philips nu vergeleek met de Duitse keizer (!), werd hem
niet door aIle socialisten in dank afgenomen. Mogelijk had hij het tevoren
ook niet doorgesproken met de voorzitter van het bestuur van Helpt El-
kander, Jan Jansen, die nog steeds een belangrijke functie had bij Philips.

Overigens lijkt het erop dat de oprichting van de Philips-cooperatie
onvermijdelijk was en gezien moet worden in het licht van het streven
van de directie om de koopkracht van haar werknemers te verbeteren.
Waarschijnlijk is het overdreven om in de oprichting een herinvoering te
137) Idem.
138) Ibidem.
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zien van de gedwongen winkelnering of van een aanval op cooperatie
Helpt Elkander. Dat Rooijmans het zo ervaren heeft, is wei duidelijk.
Jaren later bekende hij dat het voor hem sindsdien niet meer prettig
werken was bij Helpt Elkander.139 Hij kreeg als bedrijfsleider steeds meer
last met het bestuur van de cooperatie:

"De voornaamste bestuursleden waren werkzaarn bij Philips; of ze
daar van hoogerhand een wenk hebben gehad (wat ik zelf niet ge-
loot) of dat zij uit zichzelf handelden, is mij niet bekend."

In het voorjaar van 1920 raakte hij overspannen, nam zijn ontslag en
begon een eigen bedrijf in Dordrecht. Zijn plotselinge niet-aannemen van
het raadslidrnaatschap, zijn ontslagneming bij de cooperatie en zijn ver-
trek uit Eindhoven hingen waarschijnlijk ook sam en met zijn rol als ini-
tiatiefnemer voor arbeiderswoningbouw.

b. Arbeiderswoningbouwvereniging 'Coed Wonen'

Toen de firma Philips in 1916 25 jaar bestond, hadden Hendrik Rooij-
mans en Jan Jansen een ontmoeting met Anton Philips op diens kantoor. HO

De laatste merkte bij rue gelegenheid op: "Er dreigt woningnood te ko-
men. Koopt jullie grond en bouw woningen, ik zal daarvoor geld beschik-
baar stell en ," De enige voorwaarde die Philips stelde was dat een groot
deel van de te bouwen huizen aan het personeel van het bedrijf zou
worden verhuurd.

Enkele maanden later kwam er grand te koop en op een openbare
veiling kocht Hendrik Rooijmans bouwgrond op zijn eigen naam, maar
blijkbaar betaald met geld van Anton Philips. Rooijmans' bedoeling was
om vervolgens een bouwvereniging op te richten en dan die grond aan
rue vereniging over te doen. Op 6 juni 1917 werd Woningbouwvereeniging
'Coed Wonen' statutair opgericht.l"' Deze had als doel te werken aan de
volkshuisvesting in Eindhoven en omgeving. Men wilde huizen bouwen
voor "in bescheiden financieele omstandigheden verkerende gezinnen".
Op 23 rnaart 1918 werd de vereniging een 'toegelaten instelling'.

Korte tijd daarvoor, op 21 februari 1918, had Hendrik Rooijmans zich
namens bet bestuur van woningbouwvereniging Coed Wonen tot het be-
stuur van het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen te Amsterdam ge-

139) CoUectie mevrouw AJ. Waagen-Rooijmans, kopie van een brief van Hendrik Rooijman te
's-Cravenhage aan het Bestuur der Cooperatie 'Helpt Elkander' te Eindhoven, september 19-+7.
1.0) Idem.

HI) Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van woensdag 20 februari 1918, nr. -t3.
Statu ten nr. 651.
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wend met een verzoek om raad.H2 Hierin deelde hij mee dat er een terrein
van ruim elfduizend vierkante meter was aangekocht, waarop circa zestig
woningen gebouwd konden worden. Aangezien nog niet met het bouwen
begonnen was, overwoog hij om er haver op te zaaien vanwege "het
gebrek aan voedsel". Rooijmans vroeg aan het CBSA of het mogelijk was
binnen een half jaar met de bouw van arbeiderswoningen te starten.

Een jaar later, het was nu 1919, was er nog niet veel gebeurd. Inmiddels
had Rooijmans echter de eerder genoemde kritische stukken geschreven
over de firma Philips en de oprichting van een Philipscooperatie. Daar-
door werd zijn verhouding als bedrijfsleider van Helpt Elkander met zijn
bestuursleden, naar eigen zeggen ronduit slecht. Het bestuur van de co-
operatie bestond uit mensen die bijna allemaal bij Philips werkzaam wa-
ren en het blijkbaar voor die firma en haar initiatieven in dezen opnamen.

In januari en februari 1920 verschenen in Het Volk en in de Meierijsche
Courant enkele stukken over de geplande socialistische woningbouw. Eind
januari wist de MeierijscheCourant te melden dat het hoofdbestuur van
de SDAP in Woensel een groot aantaJ percelen grond zou hebben aange-
kocht.H3 Dat bericht werd ook overgenomen in De Tijd. Het Volk rea-
geerde nogal laconiek op deze berichten. Nu de katholieke pers erachter
gekomen was, 'bekende' men dat het de bedoeling was

"... niet een socialistisch dorp, maar een sociaListischestad in Brabant
te stichten en dat rut de hoofdstad moet worden van de sociaListische
republiek die wij weldra denken uit te roepen".

De Meierijsche Courant stelde in een vervolgartikel vast dat vijf person en
uit de arbeidende klasse in Woensel bouwgrond had den gekocht tel' waar-
de van 175 duizend gulden! Verwezen werd naar de statu ten van de
woningbouwvereniging Coed Wonen en naar het koopcontract, waaronder
de handtekeningen van vijf met name genoemde Eindhovense socialisten
stonden: Brandsma, Hurkmans en Kramer uit Woensel, Kronenburg uit
Tongelre en Van Hattum, lid van de EBB, uit Strijp.

Ondertussen had Rooijmans nog steeds de door hem met Philipsgeld
gekochte gronden op zijn naam staan. Hij weigerde vooralsnog deze over
te laten schrijven op naam van de bouwvereniging, "omdat ik er zeker
van overtuigd was, dat na mijn vertrek niets meer van die bouwveree-
niging zou terecht komen, gezien de laksheid van de leden".1+! Deze wei-

1.2) Een afschriIt van dit schrijven bevindt zich in: PCA, dossier (ongenummerd) Bouwvereniging
'Coed Wonen', brier van Van Hugenpoth & Wyers te 's-Hertogenhosch aan rnr. Van Walsum van
de firma Philips, 9 augustus 1920.
1.3) Het Volk ; 2 februari 1920, 'Een Brabantsche Eendvogel, Een socialistisch dorp', en de
Meierijsche Courant, 3 februari 1920, 'Een Brabant.sche eendvogel'.
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gering zou tot een konflikt leiden en hem op een juridische procedure
komen te staan.

Op 2 maart 1920 schreef Rooijmans bereid te zijn de grond aan derden
te verkopen en erkende hij dat de grond rechtens toekwam aan Coed
Wonen. J.t5 Wat er vervolgens gebeurd is, is niet helemaal duidelijk. Op 11
april - het was toen twee dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen,
waarbij hij tot lid van de Eindhovense raad zou worden gekozen - werd
aan de firma Philips meegedeeld dat Rooijmans rust moest houden en
elders verbleef. Tien dagen later schreef hij zelf enkele dagen naar huis
te komen en dan graag een gesprek te willen met de direktie-secretaris
van de firma Philips, H. van WaIsum.H6 Een dergelijk onderhoud heeft
toen echter niet plaatsgevonden. Korte tijd daarop liet Rooijmans' zoon
weten dat zijn vader met ziekteverlof was en pas na 16 mei weer terug
zou komen in Eindhoven.P"

Blijkbaar is Rooijmans overspannen geraakt. Hij aanvaardde zijn ver-
kiezing tot gemeenteraadslid van Eindhoven niet en nam korte tijd daarop
ontslag als bedrijfsleider van cooperatie Helpt Elkander. In Dordrecht be-
gon hij een eigen horecabedrijf.

Daarmee kwam een even abrupt aIs onverdiend roemloos einde aan de
aktiviteiten van een van de eerste en belangrijkste voormannen van het
christen-socialisme in Eindhoven. Dat was op het moment dat de Eind-
hovense sociaIisten na 25 jaar van idealisme en zwoegen met hun entree
in de gemeenteraad hun parlementaire fase bereikten. Tragisch is dat
Hendrik Rooijmans, de enig overgebleven autochtone grondlegger van het
Eindhovens socialisrne, dit alles niet meer kon meemaken. In 1921 zou
hij Eindhoven ook daadwerkelijk verlaten. H8

lH) Collectie mevrouw A.J. Waagen-Rooijmans, kopie van een brief van Hendrik Rooijmans te
's-Cravenhage aan het Bestuur del' Cooperatie 'Helpt Elkandcr' te Eindhoven, september 1947.
145) PCA, dossier (ongcnummerd) Bouwvereniging 'Coed Wonen', brief van H. Rooijmans aan de
firma Philips, 2 maart 1920.
1-16) PCA, dossier (ongenummerd) Bouwvereniging 'Coed Wonen', brief van H. Rooijmans aan de
firma Philips, 21 april 1920.
1-17) PCA, dossier (ongenummerd) Bouwvereniging 'Coed Wonen', brief van H. Rooijmans jr. aan
de firma Philips, 7 mei 1920.
H8) SAHE, CAE, Bevolkingsregister 1921, en interview met mevrouw A.J. Waagen-Rooijrnans.
Op 2 maart 1921 werd Hendrik Rooijmans uit Eindhoven uitgeschreven naar Dordrecht. Na enkele
jaren verhuisde het gezin naar Breda en reisde Rooijmans van daar op en neer naar zijn bedrijf in
Dordrecht. Begin jaren dertig kocht hij in Nijmegen Hotel Valkhof. In 1932 was hij woonachtig in
Scheveningen, waar zijn echtgenote toen overleed. Via verhuizingen naar Amsterdam, Den Haag
en Breda vestigde Hendrik Rooijmans zich na de oorlog in Den Haag, waar hij op 4 oktober 1947
overleed.
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EPILOOG

De Eindhovense SDAP-afdeljng telde in 1920 niet minder dan 216 le-
den" Drie van het vormden de socialistische gemeenteraadsfraktie: Jan
van Beek, Jan Jansen en Andries de Jong. Van de laatste twee wordt
getuigd "dat zij het gehoor der vroedscbap wisten te krijgen door hun
altijd boeiende en spitse betogen, maar gespeend van de demagogische
redeneertrant't.f De SDAP'ers brachten blijkbaar "een frisse noot in de
debatten". Van die raadsdebatten werd nog slechts enkele jaren verslag
gedaan in het eigen Brabantse socialistische orgaan De Strijd. Dat blad
heeft na zijn heroprichting in 1917, zij het met onderbrekingen, nog en-
kele jaren bestaan." In 1921 gingen er stemmen op in de federatie Noord-
Brabant van de SDAP om De Strijd op te heffen. Het blad was te duur."
Twee jaar later was het zover, Op 16 juni 1923 stopte de uitgave van
het Brabantse socialistische blad.s De lezers konden een abonnement ne-
men op de zuidelijke editie van Het Volk. De socialisten in Brabant be-
schikten niet langer over een eigen orgaan.

De jaren twintig waren landelijk de minst roernrijke van de SDAP6 Dat
gold zeker ook voor Eindhoven. Weliswaaf werd er in de gemeenteraad
naar de SDAP'ers geIuisterd en soms werd ook samengewerkt. Van het
SDAP-gemeenteprogramma kwam echter niet veel terecht. Dat ook in
Eindhoven gemeentelijke woningbouw tot stand kwam, kan mede op het
conto van de SDAP-fraktie geschreven worden, maar dat is eigenlijk ook
het enige vermeldenswaardige wapenfeit uit de jaren twintig.

De R.K Staatspartij was de oppermachtige tegenstander in de raad. In
de raad werd goed samengewerkt met de katholieke partij, maar Jan
Jansen zag de betrekkelijkheid daarvan wei in: "De zoo geprezen samen-
werking eindigt als men de deur uit gaat.,,7 Buiten de raad werd nog
altijd de onverenigbaarheid van godsdienst en socialisme verkondigd. Jan-

1) USC, Archief SDAP, Ledenadministratie, inv.nr. 659-663, Meerjarcnoverzichtcn ledentallen,
1906-1928, Afdeling Eindhoven. Het getaJ van 216 betreft de toestand op 31 decemb r 1920
2) Eindhooensdi Dagblad, 6 juni 1953, 'De metarnorfose van een stad. Het Socialisme kwarn",
door A.J. Zoetmulder.
3) Van de jaargangen 1917 -1921 zijn geen exemplaren bewaard gebleven. 111 het USC zijn
exemplaren van een vierde en vijfde jaargang aanwezig: de numrners van oktober 1922 tot en met
16 juni 1923.
i) Van den Oord, a.IV., 43-44.
5) In 1922 en 1923 verschenen een vierde en vijfde jaargang. Aileen de numrners van 14 oktober
1922 tot en met 16 juni 1923 zijn bewaard op het USC te Amsterdam.
6) Van Hulst e.a., Het roode vaandel volgen wij, 177.
7) Notulen van de gemeenleraad van Eindhooen 1928,107 en 148.
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sen hoopte echter dat er een tijd zou komen "van samenwerking tusschen
SDAP,de Katholieke democraten en de Vrijzinnig Democraten, en dat dit
voorbeeld dan navolging zal vinden ook buiten dezen raad".

In de loop van de jaren ging het aantal inwoners van Eindhoven snel
omhoog. Ook het aantal SDAP-raadsleden steeg geleidelijk. Een hoogte-
punt werd bereikt in 19318 In dat jaar behaalde de SDAP 6.178 stemmen
tegen de R.K Staatspa.rtij 20.183. De gemeenteraad bestond toen uit 37
leden, waarvan 8 SDAP'ers en 24 leden van de R.K Staatspartij.

Tijdens het Interbellum werden de standpunten van de SDAP in de
gemeenteraad vaak ondersteund door de Vrijzinnig Democratische Bond
en door de fraktie van de R.K Volkspartij. Met de eerstgenoemde groe-
pering werd samengewerkt onder andere om gezamenlijk een wethou-
derszetel te krijgen." Tevergeefs. Voor de oorlog zou de SDAP nooit een
wethouder leveren in Eindhoven.

Meer sukses had cooperatie Helpt Elkander. De cooperatie telde om-
streeks 1920 waarschijnlijk .rond de zeshonderd Ieden."" In 1924 zou
Helpt Elkander nog een ledental van circa zevenhonderd hebben gehad.!'
Door de oprichting van andere cooperaties was de concurrentie zeer groot.
In 1928 was de hypotheekschuld die men had bij de firma Philips echter
geheel afgelost.F

Minder goed ging het met de aan de cooperatie gelieerde woningbouw-
vereniging. In 1920 was de bedrijfsleider van Helpt Elkander, Hendrik
Rooijmans, opgevolgd door een zekere WJ. Slegt uit Haarlem.P Deze
werd nu ook de eerst-verantwoordelijke voor het wei en wee van Woning-
bouwvereniging Coed Wonen. In datzelfde jaar was de firma Philips een
juridische procedure gestart tegen Rooijmans, vanwege diens weigering
de op zijn naam staande bouwgrond over te dragen.!" In het voorjaar

8) Van Oorschot, a.w., dl. n, 949.
9) Brieoen uit Brabant. Brabant en het Demokrausch. Socialisme, door A.A. de Jong, dl. II. De au leur
schreef deze erie van vijf atleveringen over her socialisme in Noord-Brabant in 1947 voor Het Vrije
Volk. Tot een publikatie kwarn het echter niet. De originelen berusten in de collectie van mevrouw
L. de Jong te Eindhoven. Volgens de auteur werd il] 193'1 aan de SOAP ten onrechte een
wethouderszetel onthouden.
10) Over de exacte ledentallen in latere jaren is niet veel bekend. In 1915 had men 550 leden en
in 1924 waren dat er circa 700, blijkens Verhagen, a.ui., 34.
11) Verhagen, a.w., 34.
12) PCA, dossiernr. 227.1, Eindhovense cooperaties, afschrift van een brief van de finna Philips
aan notaris H. Hoffman te Eindhoven, 14 november 1928.
13) Collectie mevrouw AJ. Waagen-Rooijmans, kopie van een brief van Hendrik Rooijmans te
's-Cravenhage aan Bestuur der Cooperatie 'Helpt Elkander' te Eindhoven, september 1947.
(4) Het hiernavolgende is gebaseerd op het dossier 'Bouwvereeniging Coed Wonen contra Rooij-
mans' in het Philips Concern Archief, Eindhoven, (ongenummerd).
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van 1921 kwam het echter tot een minnelijke schikking, waarbij Rooij-
mans officieel verklaarde dat Coed Wonen rechtens eigenaar was van de
op zijn naarn staande gronden.

Ondertussen had genoemde woningbouwvereniging op 13 april 1920
aan het college van B. en W van Eindhoven verzocht om verstrekking
van een voorschot voor de aankoop van gronden en de bouw van arbei-
derswoningen, maar van een positief vervolg op deze aanvraag is niets
bekend. In ieder geval werden de in bezit zijnde gronden niet bebouwd.
In oktober 1923 was er sprake van aanbieding van die grond aan de
gemeente Eindhoven, maar uiteindelijk nam de firma Philips de gronden
op 20 oktober 1923 officieel over. Tot woningbouw door de socialisten
en hun vereniging Coed Wonen is het, zoals Hendrik Rooijmans vreesde,
nooit gekomen. Op 2 september 1927 werd woningbouwvereniging Coed
Wonen als toegelaten instelling bij Koninklijk Besluit opgeheven, aangezien
"van werkzaamheid in het belang del' volkshuisvesting (...) nimmeris
gebleken".

De cooperatie zelf werkte in de jaren dertig zo goed en zo kwaad als
het ging door." In die tijd is de neergang ingezet. Tijdens de jaren van
de Duitse hezetting werd nog wei brood gebakken voor de katholieke
cooperatie St. Joseph, maar het ging niet beter met Helpt Elkander. De
bezittingen in de Harmoniestraat moesten de een na de ander worden
verkocht en toen de gemeente Eindhoven wegens nieuwe plannen voor
stadsuitbreiding het oorspronkelijke pand van Helpt Elkander onteigende,
besloot de di:rektie naar de Visserstraat te verhuizen. In de jaren 1945-
1946 werden de huizen en het Volksgebouw in de Harmoniestraat afge-
broken.

Na de oorlog was er van het socialistische karakter van Helpt Elkander
niets meer over, volgens de toenmalige cooperatiemedewerker en oud-
fraktievoorzitter van de SDAP,Andries de Jong.16 De cooperatie was "door
allerlei oorzaken" de kleinste van de Eindhovense cocperaties.l" Vijf jaar
later, in 1952, de cooperatie bestond toen vijftig jaar, werd een nieuw
pand betrokken. Bij de opening door de Eindhovense burgemeester H.
Kolfschoten waren overigens wei twee oprichters, J. van Clabbeek eo J.
van Compel, aanwezig.

15) Eindhooens Dagblad, 23 februari 1962. 'Help! Elkander streed moeilijke strijd maar verloor
uiteindelijk'.
16) Brieoen uit Brabant. dl. I.
17) Eindhooens Dagblad, 23 februari 1962, 'Helpt Elkander streed moeilijke strijd maar verloor
uiteindelijk'.
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Acht jaar stond de cooperatie nog op eigen benen. Op 1 januari 1960
zag Helpt Elkander zich echter genoodzaakt een fusie aan te gaa.n met
de katholieke Cooperatieve Vereniging St. Joseph die in Eindhoven, Val-
kenswaard, Geldrop, Helmond en Someren aktief was. De beide coope-
raties werden verenigd in de 'Cooperatieve Verbruiksvereniging UA. Oost-
Brabant'. Vijf jaar later, op 1 januari 1965, fuseerde deze organisatie met
de grote Philipscooperatie ETOS. Inmiddels zijn al deze cooperaties op-
geheven.

De relatie tussen het NW en Eindhovens grootste werkgever, de firma
Philips, ontdooide langzaam maar zeker. In februari 1919 verstrekte Phi-
lips een overzicht aan dat vakverbond van de bij het bedrijf werkzame
leden van de socialistische vakvereniging.l'' Oat waren er toen 280. Twee
jaar later, in 1921, kwam het geregeld overleg tussen Philips en de NW-
bonden weer op ga.ng.19 De verhouding leek in de jaren die volgden steeds
beter te worden. De economische crisis maakte daaraan echter weer een
einde.

In de periode 1929-1931 ontsloeg de firma Philips bijna tienduizend
arbeidersl/" Dat feit, de enorme winsten van 1929 en de grote aantallen
ontslagen, leidden in Het Volk tot zeer kritische beschouwingen over het
beleid bij Philips.f Ook in de stad Eindhoven zelf werden protestakties
gehouden tegen de rechteloosheid en de massa-ontslagen, en niet aileen
door het NW22 De R.K Fabrieksarbeidersbond sloot zich daarbij aan. De
relatie tussen Philips en het NW was weer op een dieptepunt beland.

De bij het NW aangesloten bonden hadden in 1920 samen 884 leden.
Dat aantal zou geleidelijk uitgroeien en bereikte in 1927 met 1012 leden
een voorlopig hoogtepunt. Dat was bij het twintigjarig bestaan van de
Eindhovense Bestuurdersbond, die dat feit op 5 februari 1927 met een
groots feest vierde.23 Niet aIleen traden rnuziekvereniging Voorwaarts en
zangvereniging de Stem des Yolks op. Ook de inmiddels opgerichte afde-
ling van de Arbeiders Jeugd Centrale deed daaraan mee. Hoogtepunt van
de feestavond vormde de opvoering van het toneelstuk 'Het Antwoord'
van Herman Heijermans door de eigen toneelvereniging Kunst na Arbeid.

18) PCA, dossiernr. 935, Vakverenigingen, NW, brief van de firma Philips aan her NW. 22 februari
1919.
19) Heerding, a.w., dJ. u, 3·H.
20) Blanken, Oeschiedenis van Philips Electronics N. r, dl. tu (1922-1934), 420-'12'1.
21) Idem, -t2-t-427.
22) Van Oorschot, a.w., dl. Il, 737 -7-t1. III De Notenkraker van februari 1931 ver cheen een
spotprent over de firma Philips die de vrijhcid van den ken ZOll beletten.
23) Eindhooensche Bestuurdersbond 1907-1927. Feestnummer.
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Het aantal leden van de NW-bonden bereikte een recordhoogte in
1933. Toen waren er 3493 leden?+ Overigens hadden de katholieke bon-
den toen bijna driemaal zoveel leden: 9878.

In de jaren dertig manifesteerden de Eindhovense socialisten zich steeds
duidelijker tijdens de verkiezingen en hun jaarlijkse feest van de eerste
mel.

Op 1 mei 1930 werden er '5 avonds enkele optochten gehouden.P De
afdeling van de ATC trok "in een kleurrijke stoet" naar Stratum om daar
een "Meiboom" te planten. '5 Avonds was er een grote fakkeloptocht door
de stad. De positieve beschrijving van een en ander door het Eindhovensch
Dagblad was heel opmerkelijk. Er was sprake van "tal van vaandels,
banieren en spandoeken met leuzen" en van "de schier eindelooze op-
tocht". De krant schreef over de deelnerners die de Internationale en an-
dere socialistische liederen zongen en over marechaussee te paard, die de
optocht besloot. Volgens de krant trok deze "groote belangstelling". Niet
duidelijk is waar die positieve berichtgeving zo plotseling vandaan
kwam.26 Twee weken later versloeg het Eindhovensch Dagblad de plech-
tige herdenking van de kort tevoren overleden voorman van de SDAP, P.
Troelstra, op een positieve wijze.27

De plaatselijke SDAP-afdeling was van 1920 tot 1930 gestegen van 216
naar 386 leden.28 Ze was blijkbaar niet meer weg te denken in de stad.

In 1931 werd in genoemde krant overigens met geen woord gerept over
de toen plaatshebbende meiviering. WeI werd in juni aangespoord bij de
gemeenteraadsverkiezingen op de RKSP te stemmen.i" Dit had slechts
gedeeltelijk succes. De katholieke partij steeg van 19 naar 24 zetels, maar
de SDAP deed het relatief nog beter en steeg van 4 naar 8 zetelsl " Naast
AA. de long, 1. Jansen, 1. van Glabbeek en J.1. Hurkmans kwamen nu
ook G.1. Sporre, A.F Heldoorn, W van Gijzel en C.1. van Lienderr" in

2<) Van Oorschot, a.w., dl. II, 737.
25) Eindhovensch Dagblad, 2 mei 1930, '1 Mei-Viering'.
26) Hoofdredakteur van het Eindhooensdi Dagblad was AJ. Zoetmulder. Blijkens mededelingen
vall zijn opvolger, S.HA.M. Zoetmulder te Waalre, was er een goede relatie tussen hem en Jan
Jansen, hoewel beiden elkaars politieke antipoden waren. Op verzoek van de hoofdredakteur
verleende Andries de Jong vee! hulp bij de vervaardiging van artikelen over de gemeentelijke
financienl
27) Eindhooenscn Dagblad, 16 mei 1930, "Troelstra -herd en king '.
28) Brand, a.w. 113.
29) Eindhooensdt Dagblad, 23 juni 1931.
30) Eindhovensch Dagblad, 25 juni 1931, 'De uitslag van de verkiezingen'.
31) C. van Lienden was in 1929 voorzitter van de SDAP-afdeling. Later zou hij gemeenteraadslid
worden, Statenlid en Tweede-Kamerlid. Over hem zie: M.M.R.N. Schmitz, Camelis Jan van
Lienden 1897-1971. Een socialistisdi raadslid te Eindhoven, gedurende de krisisjaren 1931-1940,
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de Eindhovense gemeenteraad. De genoemde krant vond het moeilijk con-
clusies uit de uitslag te trekken over de vraag: "of en in hoeverre desertie
uit de Katholieke gelederen naar de SDAP heeft plaats gehad".32 Geschre-
ven werd over de enorme bevolkingstoename van de stad en het grote
vestigingsoverschot. Oppervlakkig oordelend zou men in het resultaat "een
bedenkelijke zwenking naar de SDAP" kunnen concluderen. Het stem-
menaantal was van 3700 tot 6178 gestegen. "Een zeer belangrijke aan-
wins!", erkende de krant, maar dat was ook "begrijpelijk voor een in-
dustriestad die in de laatste jaren zooveel elementen van elders heeft
aangetrokken" .

De SDAP steeg met het genoemde resultaat van 15,4 naar 18,9 procent
en behaalde daarmee het beste resultaat in de periode tot 1946. De RKSP
ging weliswaar terug van 67,2 naar 62 procent maar een berekening
leerde dat slechts weinig katholieke arbeiders het advies van de geesteljk-
heid niet opvolgden en op de SDAP gestemd haddena3

Het jaar daarop, in 1932, berichtte het Eindhovensch DagbLad opnieuw
uitvoerig en positief over de viering van de eerste mei.?" Zaterdags was
het Eindhovense 'Instituut voor Arbeidersontwikkeling' ingewijd met mu-
ziek en een toespraak van het Tweede-Kamerlid W Drop. Op zondag 1
mei haalde een stoet AJC'ers het Eerste-Kamerlid FM. Wiballt "de stamp-
volle zaal van het Rembrandt Theater binnen waar de aanwezigen hem
de Internationale toezongen". WIbaut hielcl een rede over de crisis en de
ontwapening. Er was ook sprake van een optreden van zangvereniging
Onze Stem en van een spreekkoor van de AlC. 's Avonds trok er "een
indrukwekkende optocht met fakkels en rnuziek" door de stad. Volgens
het Eindhovensch Dagblad kreeg de socialistische manifestatie "groote be-
langstelling" .

Korte tijd later verhuisde het SDAP-raadslid 1. Hurkmans naar Valkens-
waard. De secretaris van de plaatselijke SDAP-afdeling, W Brand, volgde
hem op.35 Op 1 oktober 1932 betrokken de Eindhovense socialisten een
groot en nieuw verenigingsgebouw aan het Stratumseind: gebouw 'Voor-
waarts'r"

Een maand later beschreef het Eindhovensch Dagblad op een redelijk
objectieve manier de grote socialistische optocht die toen in het kader van

Tilhurg 1979 (niet-gepuhliceerde scriptie Moller Instituut Tilburg).
32) Eindhooensdi Dagblad, 25 juni 1931, 'Na den Stemhusstrijd".
33) Brand, a.ur., 113-1"14.
3-1) Eindhooenscli Dagblad, 2 rnci 1932, 'De 1 Mei-dag'.
:35) Eindhooenscli Dagblad, 26 rnei 1932, 'Vertrek van soc. demo raadslid Hurkmans'. W. Brand
zou enkele jaren later Eindhoven. Sociografie van de Lichtstad publiceren.
36) Eindhooensch. Dagblad, 1 oktober 1932, 'Opening Voorwaarts Stratumscbedijk'.
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de "Roode Dinsdag" door Den Haag trok.37 Opgemerkt werd dat er een
grote delegatie uit het Zuiden aanwezig was, waarvan katholiek georga-
niseerden deel van uitrnaakten+" De krant nam een stuk uit Het VoLk
over en bekommentarieerde het gedeelte waarin sprake was van een "De-
putatie van roomsch katholiek georganiseerden uit Eindhoven. Het Eind-
hovensch DagbLad sehreef dat Het Volk zeer enthousiast was over de aan-
wezigheid van kathoLieke arbeiders in deze soeialistisehe optoeht. Die
krant had echter niet vermeld wie die mens en waren. Volgens het Eind-
hovensch Dagblad waren de katholieke deelnemers aan de socialistische
optocht een gewezen Rk'WV'er en twee andere arbeiders die "om hun
communistisehe neigingen sinds lang op de nominatie voor 'n royement
staan". De kraut concludeerde dat er hooguit sprake was van deelname
van vier personen. Er was dus eeht nog geen sprake van een doorbraak,
ook met in Eindhoven.

In 1933 was het aanta! leden van de plaatselijke SOAP enigszins ach-
teruitgegaan. De afdeling telde nu nog 348 leden.39 Tot degenen die hun
lidmaatschap van de SOAP opzegden behoorde de bekende ingenieur .J.
Goudriaan, die bij Philips werkzaam was. Hij gold als een van de voor-
aanstaande intellectuelen binnen de SOAP, en keurde de milde houding
van zijn partij tegenover de muiterij op het marinesehip 'de Zeven Pro-
vincien' af. Zijn uittreden vormde voorpaginanieuws voor het Eindho-
oenscli Dagblad.40 De krant reageerde overigens ingetogen op dit feit. Het
paste niet om zich hierover te verheugen, "want het betekent niet anders
dan dat de demagogie met al haar excessen en jammerlijke gevolgen het
wint van een eerlijke leiding naar het door de sociaal-demoeratie gestelde
doel". De redaktie was van mening: "Ook als tegenstander kan en moet
men eerbied hebben voor oprechte overtuigingen, al eischt eigen overtui-
ging dat men deze met alle kracht bestrijdt."

Goudriaan had overigens aan het Eindhovensch DagbLad meegedeeld
dat er geen contact tussen hem en het partijbestuur van de SOAP was
geweest en dat er evenmin sprake was van een konflikt. Hij zou binnen
niet a! te lange tijd over deze zaak een toespraak houden onder de titel
'Soeialisme zonder dogma'."!

37) Eindhooensdi Dagblad, 9 november 1932, "De roode dinsdag" in Den Haag'.
38) Eindhooensch Dagblad, 9 november 1932, 'Katholiek georganiseerden in den "rooden dins-
dag"- toet?'.
3Q) Brand, a.IV., 113 .
..0) Eindhovensch Dagblad, 23 februari 1933, 'Een geruchtmakend uittreden' .
• 1) Eindhooensdi Dagblad, 23 februari 1933. 'Nieuws uit Eindhoven. Prof. Goudriaan uit de
SDAP.Socialisme zonder dogma'.
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Een maand later, op 22 maart 1933, sprak minister-president H. Colijn,
als voorman van de Anti-Revolutionaire Partij in de zaal van de R.K
Volksbond. Dat was in het kader van de aanstaande kamerverkiezingen.f
Deze verkiezingen zouden ertoe leiden dat zowel de RKSP als de SDAP
elk twee kamerzetels verloren. In de stad Eindhoven zelf echter gingen
beide partijen er in stemmental op vooruit vergeleken met 1929. De RKSP
kreeg nu 4000 stemmen meer en de SDAP ging van 5230 naar 6404
stemrnen.v'

In dat jaar werd intensief campagne gevoerd door de SDAP-afdeling.
De Sociaal-democratische Vrouwcnclub colporteerde met een blad Vri/-
heid, Arbeid, Brood. HOok werd geageerd tegen bijeenkomsten van de
NSB en Nederlandse nazi's in Eindhoven."

In april 1935 waren er verkiezingen voor Provinciale Staten van Noord-
Brabant. Het aantal Statenleden van de SDAP steeg van vier naar vijf.
Twee van hen waren Eindhovenaren: 1. Jansen en C. van Lienden:"

Kort daarop werd de eerste mei weer gevierd met de inmiddels tradi-
tionele optocht." Ditmaal verzamelde men zich op de Markt en trok men
naar het openluchttheater in De Elzent. Daar werd "een groot socialistisch
spel met spreekkoren" opgevoerd en volgens het Eindhovensch Dagblad
gebeurde dat voor een "duizendkoppige toeschouwersmenigte". Een toe-
spraak van het Kamerlid W V1iegen en het zingen van de Internationale
besloten deze avond.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar steeg het aandeel van
de RKSP in de Eindhovense gemeenteraad van 23 naar 24 zetels. De
SDAP verloor er een en eindigde op 7 zetels.48 Toch had de partij een
intensieve campagne gevoerd en een interessante verkiezingskrant uitge-
bracht." Hierin was opnieuw een vrouw als kandidaat voor de gemeen-
teraad gepresenteerd: Hilda Verwey-Jonker.P'' Zij was een van de nieuw-
komers in de SDAP- fraktie. 51

~2) Eindhovensch Dagblad, 23 rnaart 1933, 'Dr. Colijn in den R.K Volksbond'.
43) Eindhovensch Dagblad, 27 juni 1933, Verkiezingen voor de Tweede Kamer'.
H) Het I'olksblad. Sociaal-democratisdi Dagblad, 10 september 1933, 'Noord-Brabant, Colpor-
tage Vrijheid, Arbeid, Brood'.
~5) Het Volksblad. Sociaal-democrauscn Dagblad, 29 september 1933, 'Noord-Brabant. Sociaal-
dernocraten geweerd uit een nazi-bijeenkomst'.
-+6) Eindhouensch Dagblad, 18 april 1935, 'Verkiezingen voor de Provinciale Staten'. In het
commentaar 'De Uitslag' werd niet cen woord aan het resultaat van de DAP gewijd.
47) Eindhooensdi Dagblad, 2 mei 1935, 'De 1 Mei-dag'.
~8) Eindhovensch Dagblad, 27 juni 1935. 'De uitslag'.
~9) Road en daad. Een revue uit aneta Ursula. Een exemplaar van deze verkiezingskrant bevindt
zich in SARE, CAE, Collectie bibliotheek
50) In de periode 1923-1926 was de nit Friesland afkomstige Johanna van Bekkum-van Corkum

551



Voor het Eindhovensch Dagblad was het duidelijk dat de SDAP het er
"minder gelukkig" van af had gebracht.52 Het zetelverlies zou voor die
partij zeker "een pijnlijke en ontnuchterende ervaring" zijn. Over de ge-
kozen vrouwelijke SDAP'er merkte de krant op dat die het zetelverlies
niet kon compenseren, "zelfs al zou deze parrijgenoote een mannetjesput-
ter zijn en voor twee tellen ..." De krant, die over het algemeen toch een
redelijk objectieve visie vertolkte, concludeerde: "Het Katholicisme is op-
nieuw het hechtste bolwerk gebleken tegen godsdienst- en samenleving-
ondermijnende elementen."

Het percentage stemmers op de SDAP was van 18,9 in 1931 terugge-
lopen naar 17,9. Toch vermoedden verschillende socialisten dat meerdere
arbeiders de R.K Staatspartij de rug hadden toegekeerd en men vroeg
zich af of dat proces zich zou voortzetten.P''

In 1936 versloeg het Eindhovensch Dagblad bijna euforisch de viering
van de eerste mei.P" Voor het eerst kregen 'de Roode Valken', de jeugd-
beweging van de socialistische kinderen, aandacht. De krant schreef over
hun avondlijke tocht naar de bossen van Stratum: "Het was een indruk-
wekkende stoet die in de duisternis over de Keizersgracht trok. Honderden
flambouwen kleurden met hun deinende flakkerlichten de schier einde-
looze optocht." Ook schreef de krant over "de prachtige kleurige banie-
ren" van AJe en vakbonden. En over de Internarionale, door de harmonie
Voorwaarts gespeeld: "Geen beweging heeft zoo'n indrukwekkend strijd-
lied." De enige kritische noot in het verslag vormde de opmerking dat
sommige deelnemende kinderen zo jong waren, dat ze op dat uur van de
avond aJ in bed hoorden te liggen.

De manifestatie eindigde met een bijeenkomst op het Wilhelminaplein,
waar een vooraanstaand socialist een redevoering hield over het Plan van
de Arbeid.

Mogelijk had de verslaggever van het Eindhovensch Dagblad in de ogen
van de redaktie een te groot enthousiasme aan de dag gelegd. In ieder
gevaJ kwam er het jaar daarop geen bericht over een viering van de eerste
mei. De krant bevatte in 1938 slechts een zeer kort en zakelijk artikeltje
over hetzelfde onderwerp.f

als lid van de SDAP-fraktie de eerste vrouw in de Eindhovense gemeenteraad.
51) Over Hilda Verwey-Jonker en haar Eindhovense periode zie: Ribber-ink, Hilda Venoey-Jonker
en deSD4P.
52) Eindhovensch Dagblad, 27 juni 1935, 'De uitslag'.
53 ) Brand,a.w., 113-114.
54) Eindhooensch. Dagblad, 2 mei 1936, 'De roode 1 Mei-dag'.
55) Eindhooensch Dagblad, 2 mei 1938.
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Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1939 ging de SDAP weer een
zetel aehteruit: van zeven naar zes.56 Het Eindhovensch Dagblad stelde
vast: "Ondanks haar winst van bijna 1000 stemmen (een niet te onder-
schatten aantal) liep de SDAP toch een plaats achteruit."

In hetzelfde jaar werd het Eindhovense raadslid en Provinciale-Statenlid
C. van Lienden tot voorzitter gekozen van het gewest Noord-Brabant van
de SDAP57 Op de desbetreffende vergadering, die in Eindhoven plaats-
Yond, sehetste A. de Jong de "tragisehe omstandigheden" waaronder de
vergadering werd gehouden: de Tweede Wereldoorlog was uitgebroken.
Inmiddels namen echter voor het eerst ook twee SDAP'ers deel aan de
regering. De Jong hoopte dat zij erin zouden slagen iets blijvends te be-
reiken. Hij verwachtte dat de regeringsdeelname dan ook voor de partij
van grote betekenis zou zijn en riep op met open oog en opbouwende
kritiek hiernaar te kijken.

In de bezettingstijd hadden de Eindhovense socialisten weinig te doen.
Van het landelijk partijbestuur had de afdeling de instructie gekregen om
bij het uitbreken van de oorlog onmiddellijk de ledenlijsten van de SDAP
en van het NVV te vernietigen. Dat was gebeurd.P" De bestuurders en
vertrouwensmannen van de SDAP konden aanvanke!ijk nog op ongere-
gelde tijden bijeen komen. In 1941 yond in Tilburg eehter de laatste
bijeenkomst van vertegenwoordigers van aile Brabantse afde!ingen plaats.
Daarna werd dat soort eontacten nagenoeg onmogelijk.

In genoemd jaar werd op 1 september de gemeenteraad opgeheven.
Ook de vakbeweging werd verboden. Een aantal soeialisten spee!de een
rol in de Nederlandsehe Unie terwijl anderen daar niets voor voelden.59

Ceen van de soeialisten zou verkeerd geweest zijn en het overgrote dee!
zat in de iIlegaliteit.

Tijdens de oorlogsjaren was het gebouw 'Voorwaarts' aan het Stratums-
eind in hand en van de Duitse bezetter. Op 18 september 1944 werd
Eindhoven bevrijd. De dag daarna zouden de Eindhovense socialisten
hun verenigingsgebouw weer terugkrijgen. Op die dag eehter werd het
Stratumseind door de Duitsers gebombardeerd en het soeialistisehe ver-
enigingsgebouw werd daarbij vemield.P"

Tijdens de bezetting bleek al dat een aantal socialisten niet meer te-
rugverlangden naar de oude SDAP Men wenste een dernocratisch-socia-

56) Eindhovensch Dagblad, 14 juni 1939, 'De uitslag van de verkiezingen '.
57) Eindhovensch Dagblad, 29 november 1939, 'Cewest cord-Brabant der SDAP'.
58) Brabantsche brieoen, dl. m.
59) Idem.
60) Van Oudheusden en Verboom, Herstel en vernieuwingsbeweging in het bevrijde zuiden, 148.
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listisehe organisatie op bredere grondslag."' AI op 9 september 1944 wa-
ren SDAP'ers in Eindhoven met voorbereidingen hiervoor begonnen. Op
14 januari 1945 riehtten afgevaardigden van diverse Brabantse SDAP-af-
delingen de 'Demoeratiseh-socialistische Vereeniging voor bevrijd gebied'
in Eindhoven Op.62

Het NW had in 1946 in Eindhoven nog slechts 1346 leden en de
katholieke bond en in totaal 715363 In dat jaar was de in 1945 heropge-
richte SDAP weer opgeheven om op te gaan in de Partij Vall de Arbeid.
Bij de eerste na-oorlogse verkiezingen voor de Eindhovense gemeenteraad,
in 1946, haalde de KVP 26 en de PvdA 9 zetels.?" De PvdA was in de
plaats gekomen van de oude SDAP,de Vrijzinnig Democratische Bond en
de Christen-democratische Unie, terwijl een deel van de katholieke Chris-
tofoorgroep ook toe was getreden tot deze nieuwe partij.

Inrniddels hadden de Brabantse socialisten door middel van een refe-
rendum de volgorde al bepaald van hun kandidaten voor de komende
Tweede-Kamerverkiezingen. De Eindhovense socialist C. Vall Lienden was
als eerste geplaatst.P Die voordraeht kon niet doorgaan omdat de SDAP
werd opgeheven en de nieuwe PvdA aan de verkiezingen zou deelnemen.
Het nieuwe landelijke partijbestuur kwam toen tot een andere volgorde.
Achter de vroegere Vrijzinnig-Democraat en leider van de Nederlandse
Volksbeweging, W Schermerhorn, werd de Christofoorman 1. Willems uit
Tilburg tweede op de lijst. Eindhovenaar Cees van Lienden werd nu als
derde geplaarst.P"

De vraag was hoe de katholieke geestelijkheid over de nieuwe PvdA zou
oordelen. Praktiserende katholieken van de Christofoorgroep stelden open-
lijk te zullen bedanken voor de PvdA, zodra de bisschoppen dat zouden
eisen. Op 4 mei 1946 kwam het episeopaat tot de eonclusie dat de kat-
holieke kiezers het tot hun plicht moesten rekenen die personen te kiezen
waarvan zij moehten verwachten dat zij zich op het terrein van wetgeving
en bestuur zouden laten leiden door de zedelijke normen van het chris-
tendom. Hoewel de bisschoppen een duidelijke voorkeur uitspraken voor
de Katholieke Volkspartij, verboden zij noeh het lidmaatschap van, noeh
het stemmen op de PvdA.67Dit betekende een doorbraak in de verhouding
tussen katholieisme en socialisme.P''

61) Brabantsche Brieoen, dl. m.
62) Zie voor Eindhoven in deze periode: Van Oudheusden en Verboom, a.w., 21-190.
6.1) Van Oorschot, a.tu., dl. n, 748.
M) Van Oorschot, a.ui., dl. 11,1009.
65) Brabantsche brieoen, dI. ill.
66) Idem.
67) Ibidem.
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Bijna twintig jaar eerder, in 1927, had Jan Jansen geschreven dat de
houding van de Kerk tegenover de socialisten feitelijk nog altijd niet ver-
anderd was. Officieel werd aan de socia1isten het vervuUen van hun paas-
plichten nog steeds onmogelijk gemaakt. Voor wat betreft die excommu-
nicatie schreef hij toen dat men er wei mindel' van merkte: "Er kwamen
zoveel lotgenooten, dat zij zich niet meer aileen als uitzonderings-gestraf-
ten gevoelden. "69 De excommurllcatiepraktijk bestond echter nog steeds
"en wordt tot in het wanhopige doorgevoerd. Hoelang nog?", vroeg hij
zich toen af.

De Nederlands-Hervormde Kerk had de protcstantse christen-socialisten
rond het blad De Blijde Wereld als zodanig nooit iets in de weg gelegd.70

En binnen de SOAP werden zij steeds meer gewaardeerd. In 1922 kwam
er zelfs een rubriek 'Geestelijk Leven' in Ret VoLk. Vier jaar later was de
positie van de Blijde Wereld-groep binnen de SOAP en de partijpers vol-
ledig gevestigd. In 1931 werd een van hen, dominee Wulem Banning, lid
van het partijbestuur van de SOAP71

In deze periode was er echter nog geen sprake van een andere houding
van de Rooms-Katholieke Kerk tegenover de katholieke socialisten. Zo
moest in 1931 aan een over/eden Woenselse socialist, die het voorafgaande
jaar zijn Pasen niet had gehouden, de kerkelijke begrafenis geweigerd
worden wanneer niet zou blijken dat hij de priester zelf naar zijn sterfbed
had laten roepen72

Was er tien jaar later sprake van een lichte kentering in het bisschop-
pelijk beleid? In 1941 stierf een andere Woenselse katholieke socialist.
Blijkens de pastoor had hij zijn paasplichten van 1927 tot 1940 niet
gehouden. Oat was hem niet toegestaan vanwege "zijn lidmaatschap van
de moderne Sigarenmakersbond, aangesloten bij het NW". In 1940 had
hij echter zijn Pasen wei gehouden. Volgens de pastoor had hij zich we-
liswaar bekeerd, maar het lidmaatschap van zijn socialistische bond niet

68) De hoofdredakteur van her Eindhooenscn Dagblad, A.J. Zoetmulder, was een consequent
pleitbezorger van de politieke doorbraakgedachte, volgens A. de Jong in zijn Brieoen uit Brabant.
Ook voor de oorlog zou Zoetmulder al voelen VOOI' het samengaan van katholieken en socialisten
op het gebied van de vakbeweging.
69) 'floor 20 jaar en Nu' in Eindhovensche Bestuurdersbond 1907-1927. Feestnummer.
70) Wilzen en Van Biemen, Samen op weg. fli.Jftigjaar ontmoeting tussen. Christendom en Socialisme
in De Blijde Wereld en Tijd en Taak: 58-61 en 66-67.
71) Over Banning zie Terugblik en perspecuef. Willem Banning 1888-1971, 7-72, en H. Zunne-
berg, Willem Banning 1888-1971. Een onderzoek naar de oerhouding van zijn spiritualueit lot

zijn socioal-poliuek engagement, (diss. ltrecht) Den Haag 1978.
72) B.m, Archief Parochie St.-Petrus, Woensel, dossier I, B, 'Sepulturae',
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opgezegd! De pastoor wilde in dit geval toch een kerkelijke begrafenis
toestaan en de Bossche bisschop verklaarde zich daarmee akkoord.P

Zoals vermeld keurden de bisschoppen in 1946 het stemmen op de
PvdA niet af. Vier jaar later, in 1950, kon de Eindhovense socialist Jan
Jansen zijn gouden bruiloft met een plechtige H. Mis vieren in de St.-
Joriskerk! Weer vier jaar later echter trachtten de Nederlandse bisschop-
pen met hun 'Mandement' voor het laatst de katholieken af te houden
van socialistische organisaties als PvdA en NW

Op Hannes van Glabbeek, de socialistische voorman van de sigaren-
makers, zal het bisschoppelijk mandement van 1954 weinig indruk ge-
maakt hebben. Omstreeks 1920 yond hij zich, naar verluidt, een betere
katholiek dan de pastoor. Hij had "zijn geloof verlegd" naar politiek en
vakbond.i" Van Glabbeek overleed op 28 december 1958 en werd bijgezet
op de algemene begraafplaats van Eindhoven.P

Twee jaar later, op 9 december 1960, stierf die andere pionier van het
Eindhovens socialisme, Jan Jansen. Bij deze gelegenheid werd er een
plechtige katholieke begrafenismis gehouden in de parochiekerk van Sint-
Joris.76 Jansen kreeg een kerkelijke begrafenis en werd bijgezet op het
St. -Catharinakerkhof.

De socialistische voorvechter van het samengaan van katholicisme en
socialisme had zijn ideaal op het einde van zijn leven in vervulling zien
gaan. Voor veel Eindhovense socialisten was de veranderde houding van
de katholieke Kerk echter te laat gekomen.

73) Idem.
7<) Interview met diens zoon, M.J. van Clabbeek te Eindhoven.
75) Ret Vri.je Volk, 29 december 1959, 'Harmes van Clabbeek (84) zondag plotseling overleden',
2 januari 1959, 'Hannes van Clabbeek ten grave gedragen' en 'In memoriam Johannes van
Clabbeek'.
76) Eindhovensch Dagblad, 10 december 1960, rouwadvertentie en artikel 'Oud-Raads- en
Statenlid Jansen overleden. De Iichaming van Eindhovens sociaal-politieke geschiedenis'. In het
artikel werd overigens nog gewag gemaakt van zijn uitgebreide en waardevolle documentatie over
de politieke en socialegeschiedenis van Eindhoven. De verslaggever hoopte dat deze behouden zou
hlijven voor de Eindhovense gemeenschap. Dat gebeurde helaas niet.

556



SAMENVATTING

Deze studie onderzoekt en verklaart de verhouding tussen katholicisme
en socialisme in Eindhoven in de periode van 1885 tot 1920 (1946). In
het eerstegenoemde jaar verscheen er voor het eerst een socialist in het
het toen nog k1eine stadje Eindhoven. Het lid van de Sociaal-Democra-
tische Bond werd toen tijdens zijn betoog met materiaal en al van de
Markt afgejaagd.

Eindhoven telde in die jaren nog geen 4500 inwoners en samen met
de aangrenzende gemeenten, waren dat er circa 20.000. Textiel- en si-
garenindustrie waren de overheersende takken van nijverheid. De in 1891
opgerichte fabriek van de firma Philips telde omstreeks 1900 nog slechts
600 arbeiders.

Blijkens de Arbeidsenquete van 1890 waren de leef- en werkomstandig-
heden van de arbeiders slecht. Lage lonen, slechte arbeidsomstandigheden
en een grote omvang van vrouwen- en kinderarbeid. Daarbij kwam nog
de veelal slechte woonsituatie met veel gedwongen winkeLnering. De eerste
groep arbeiders die zich regelmatig manifesteerde was die van de siga-
renrnakers. In 1888 richtten zij hun eerste vorm van organisatie op: 'De
Tabaksplant', die slechts enkele jaren bestond. Vier jaar later werd deze
vereniging omgezet in een afdeling van de Nederlandsch-Belgische Inter-
nationale Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond. Ook die afdeLing kon
het slechts enkele jaren volhouden. Een van de eerste leden was de kat-
holieke sigarenmaker Hannes van Glabbeek.

In 1894 werd in Zwolle de Sociaaldemokratische Arbeiderspartij opge-
richt. Onder de oprichters bevond zich de in Eindhoven geboren Henri
Hubert van Kol. Mogelijk ondersteunde hij financieel de propaganda-ak-
ties van de socialisten in het Zuiden. In genoemd jaar werd de Groninger
socialist Hendrik Spiekman benoemd tot SDAP-propagandist in Noord-
Brabant. Op zijn vele tochten kwam hij ook regelmatig in Eindhoven.
Daar maakte hij kennis met de houtbewerker Hendrik Rooijmans, die een
regelmatige afnemer werd van diens VoLkstribuun. Door de enorme te-
genwerking was Spiekman in 1896 genoodzaakt zijn propaganda-aktivi-
teiten in Brabant te staken.

Mede als reaktie op Spiekman's werkzaamheden was eind 1895 in
Eindhoven de R.K Volksbond ontstaan. Het was het eerste serieuze ini-
tiatief van de katholieke geestelijkheid om iets te doen aan de slechte
situatie voor de arbeidende bevolking. De pauselijke encydiek Rerum No-
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varum van 1891 vormde daarvoor de inspiratie, De bond had eehter als
hoofddoel: 'Handhaving van de katholieke beginselen onder de werklie-
den, en bestrijding van het soeialisme'.

De katholieke Hendrik Rooijmans stond heel kritiseh tegenover de R.K
Volksbond en schreef daarover in De Jlolkstribuun. Hij werd daarin bij-
gevallen door de sigarenmaker Hannes van Glabbeek. In 1897 splitste de
laatste zieh met enkele medestanders af van het katholieke Tabaksbewer-
kersgilde van de R.K Volksbond en riehtte (opnieuw) een afdeling van
de soeialistisehe sigarenmakersbond op. Later in hetzelfde jaar splitste
ook Hendrik Rooijmans zieh met een aantal geestverwanten af van de
R.K Volksbond. Zij riehtten hun 'Christelijke Werkliedenvereeniging De
Eendraeht' op. Deze organisatie streefde daadwerkelijk naar lotsverbete-
ring van de arbeiders.

De plaatselijke pers, de Meierijsche Courant en de Peel- en Kempenbode
bestreden de nieuwe neutrale organisaties, die soeialistiseh zouden zijn.
Ook de zeer eonservatieve Eindhovense katholieke geestelijkheid leverde
daarbij haar aandeel. Een genuaneeerdere afwijzing kwam van de sociale
priester, de Woenselse kapelaan Lambert Poell.

Ongeveer in dezelfde periode verenigde een aantal vooruitstrevende
Eindhovenaren, voornamelijk ondernemers, zieh in 1898 in een nieuwe
organisatie 'Eindhoven Vooruit', op neutrale grondslag. Deze was ook ak-
tief op het gebied van de politiek en steunde vooruitstrevende kandidaten
voor de Tweede-Karner- en gemeenteraadsverkiezingen. Deze tolerante
liberale organisatie kreeg een tegenhanger in de zeer katholieke 'Lee-ver-
eeniging', die onder leiding stond van de eonservatieve katholiek baron
Van Wijnbergen.

Enkele vooruitstrevende leden van 'Eindhoven Vooruit' waren: de pro-
testantse lampenfabrikanten Gerard en Anton Philips en hun katholieke
aehterneven, de zeepfabrikanten Louis en Eduard Redele. Onder hen wa-
ren ook de eerdergenoemde voorzitter van Werkliedenvereeniging De Een-
draeht, Hendrik Rooijmans, evenals de katholieke onderwijzer Matheus
van de Yen, die inmiddels lid was geworden van de SDAP en onder pseu-
doni em sehreef in De SociaaLdemokraat.

Met name Eduard Redele was het meest talentrijke lid van de organi-
satie. In zijn jonge jaren had hij gediehten gesehreven en geeorrespondeerd
met diehters als Frederik van Eeden. Hij sehreef stukken in de plaatselijke
kranten en werd een van de vaste medewerkers aan het maandblad Eind-
hoven Pooruii. In zijn stukken toonde hij zieh zeer tolerant en soeiaal
bewogen. Zozeer zelfs, dat een voortzetting van zijn 'Brieven aan Code-
friedus Janssens', een populaire uiteenzetting van het marxisme, uitein-
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delijk stopgezet moest worden in het blad van Eindhoven Vooruit. Het
blad wilde zich strikt neutraal blijven opstellen.

In maart 1900 publiceerde Hendrik Rooijmans een brochure over De
opkomende arbeidersbeweging te Eindhoven. Daarbij had hij waarschijnlijk
steun gekregen Eduard Redele en Matheus van de Yen. De laatste was
inmiddels, vanwege zijn lidmaatschap van Eindhoven Vooruit en zijn pro-
gressieve ideeen, ontslagen door een katholiek schoolbestuur. Cedrieen be-
gonnen zij in december 1900 met een eigen maandblad: De Eendracht.
Orgaan van Christelijke Werkliedenvereeniging De Eendracht.

Mogelijk waren de Eindhovense christen-socialisten gemspireerd door
het voorbeeld van de kathoLieke gebroeders Daens, die in 1893 in het
Vlaamse Aalst een 'Christene Volkspartij' hadden gesticht. In 1899 had
de Eindhovenaar Henri van Kol de priester Adolf Daens voor een spreek-
beurt naar Breda gehaald.

Eduard Redele was de grote man van De Eendracht. Hij trachtte in
het maandblad aan te tonen dat katholicisme en socialisme heel goed
konden samengaan. Een storm van protest brak uit. Katholieke onderne-
mers, geestelijken en journalisten uit heel Brabant vielen over hem heen.
Door ingezonden stukken en vooral door zijn redaktionele artikelen in De
Eendracht verdedigde Eduard Redele zijn opvattingen met verve.

In die opvattingen kreeg hij steun van een uit West-Brabant afkomstige
socialistische werknemer van Philips, de katholiek Jan Jansen. In 1903
werd op diens adres de redaktie en administratie van De Eendracht ge-
vestigd. Het jaar daarop zou hij een brochure publiceren, getiteld De
Sociaal-Democratie, en Waarom en hoe zij bestreden wordt. Centraal hie-
rin stond eveneens de gedachte dat katholicisme en socialisme verenigbaar
waren.

Zijn brochure werd gelezen door de Bredase priester dr. Jan van den
Brink. Deze zocht contact met de Eindhovense socialist en eind 1904
publiceerde De Eendracht de brochure van deze priester, De Groote Vraag.
Opnieuw brak de hel los in katholiek Brabant. Een priester die zich uit-
sprak voor het socialisme! Een golf van publiciteit zorgde ervoor dat zijn
boekje tal van herdrukken kreeg.

In 1902 had den de Eindhovense katholieke socialisten een eigen brood-
bakkerij en cooperatie opgericht: Helpt Elkander. Dit initiatief van Hen-
drik Rooijmans was tot stand gekomen met steun van onder andere Edu-
ard Redele en de gebroeders Philips! Ondanks tegenwerking en felle
reakties slaagde de bedrijfsleider Hendrik Rooijmans erin de organisatie
uit te bouwen tot een krachtige peiler van het Eindhovense socialisme.
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Het maandblad De Eendracht had inmiddels meer abonnees gekregen.
aast Eduard Redele waren Hendrik Rooijrnans, Jan Jansen en de in-

middels in Wormerveer woonachtige Matheus van de Yen vaste medewer-
kers. In 1902 was Eduard Redele lid geworden van de SDAP Jansen en
Van de Yen waren dat aI voor die tijd. Hendrik Rooijrnans volgde begin
1904.

In het blad vormde de vervolgrubriek 'Codsdienst en Socialisme' van
Eduard Redele een consequent pleidooi voor het samengaan van katho-
licisme en socialisme. Hij ontwikkelde een eigen vorm van christen-so-
cialisme: een socialisme dat gebaseerd was op het christendom, dat het
materialisme en de klassenstrijd afwees, idealistisch gericht was en streef-
de naar lotsverbetering voor en door het gewone volk.

Het Eindhovense kathoheke christen-socialisme, zoals in De Eendracht
verwoord, is te vergelijken met het protestantse christen-socialisme van
de groep rond het blad De Blijde Wereld, dat in 1902 ontstond. Beiden
fundeerden hun socialisme op de christelijke ethiek en betoogden de ver-
enigbaarheid van christendom en socialisme. Beiden aanvaardden het
economisch socialisme en wezen klassenstrijd en materialisme af.

Het Eindhovense christen-socialisme kreeg veel kritiek te verduren, niet
aIleen uit katholieke kringen. Ook met vooraanstaande socialistische ideo-
logen als Anton Pannekoek moest Hedele de diskussie aangaan over de
aard van het socialisme en de plaats daarin van de godsdienst. Eind 1904
werd werkliedenvereniging De Eendracht opgeheven en kreeg het gelijk-
namige blad De Eendracht een andere ondertitel: Socialistisch, niet-ma-
terialistisdi Volksblad.

Nadat in 1903 de spoorwegstakingen de sociale verhoudingen duidelij-
ker hadden gemaakt en ook in Eindhoven geprotesteerd was, publiceerde
De Eendracht een brochure van Eduard Hedele: De Aprilstaking tegenover
een jong Sociaal- Democraat beoordeeld. In 1903 -1904 kwamen diverse
social.istische kopstukken voor spreekbeurten naar Eindhoven: J.H. Scha-
per, PJ. Troelstra en H.H. van Kol.

Nadat omstreeks 1901 een eerder initiatief niet van de grond was ge-
komen, werd nu, in november 1904, een Eindhovense afdeling van de
SDAP opgericht. Eduard Redele werd voorzitter en Jan Jansen secretaris.
Men startle met twintig leden. Allerlei socialistische voorlieden kwamen
naar Eindhoven. Onder hen waren Henriette Roland Holst, D. Wijnkoop
en H. Spiekman.

Het blad De Eendracht slaagde er niet in voldoende abonnees te krijgen.
Mede gedwongen door de beperkte financien, klopte men voor steun aan
het blad aan bij de landelijke SDAP Deze zag hier een mogelijkheid het
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Eindhovense blad om te vormen tot een partijorgaan. Dat gebeurde echter
niet dan nadat de hoofdredakteur Eduard Hedele in 1907 overspannen
was geraakt. Zijn christen-socialisme was consequent afgewezen door een
veroordelende Kerk en had hem tegelijk regelmatig in conflict gebracht
met een sceptische SDAP.In genoemd jaar werd De Eendracht het orgaan
van de SDAP in Noord-Brabant. Jan Jansen voerde de redaktie.

De Eindhovense socialisten hadden inmiddels de beschikking over een
eigen blad, De Eendracht, een eigen cooperatie, Helpt Elkander, en een
eigen partij-afdeling. In 1906 kwam het NW tot stand en werd de Eind-
hovense Bestuurdersbond opgericht. Het jaar daarop steunde de coope-
ratie de stakende sigarenmakers tijdens de grote staking, waarbij 2800
Eindhovense sigarenmakers door de fabrikanten waren uitgesloten.

Inmiddels kwamen er steeds meer socialisten in Eindhoven, vooral ook
door de enorme uitbreiding van de firma Philips. De nieuwkomers hadden
weinig gevoel voor de Eindhovense verhoudingen, en het aldaar bestaande
christen-socialisme had veelal niet hun sympathie. Ook hadden zij kritiek
op de cooperatie, die volgens hen niet voldoende socialistisch zou zijn.
Een van de meest vooraanstaande nieuwe socialisten was C.I.A. Smit,
een hoge beambte bij Philips. Hij trok harde conclusies over de Eindho-
vense katholieke socialisten in het algemeen en over de cooperatie in het
bijzonder. Samen met de eveneens uit het Westen afkomstige 1. ten Nape\
slaagde hij erin Rooijmans en Jansen tegen zich in het harnas te jagen.

Ondanks dit alles floreerde Helpt Elkander. Naast de eigen bakkerij en
winkel verschenen ook enkele woningen en een verenigingsgebouw. Een
eigen harmonie werd opgericht, een bibliotheek, toneelvereniging, wan-
del- en fietsclub enz.

Naast de interne kritiek op de (autochtone) Eindhovense socialisten was
er nog steeds een constante stroom van kritiek vanuit de katholieke gees-
telijkheid. Jan Jansen was inmiddels de belangrijkste voorman van de
katholieke socialisten in Eindhoven. Met Pasen 1906 werd aan hem in
zijn parochie de Communie geweigerd. Dit leidde tot correspondentie van
hem met de Bossche bisschop. Eindhovense katholieken dienden echter
het socialisme vaarwel te zeggen of ze werden door de Kerk gexcommu-
niceerd.

adat enkele jaren eerder de priester dr. Jan van den Brink lid was
geworden van de SDAP,werd in 1907 de Tilburgse capucijner pater Coe-
lestinus (H.I. van Vorst) ook socialist. Korte tijd was hij in Eindhoven
aktief, waar hij spreekbeurten hield, in De Eendracht schreef, in debat
ging met katholieke voormannen en een brochure samenstelde, die door
de Eindhovense socialisten in 1908 werd uitgegeven: Christendom en 50-
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ciaal-Democratie. Zijn optreden leidde opnieuw tot een golf van protest
door katholieke voormannen. En zijn boekje leidde in Eindhoven tot een
brochure regen het socialisme, van de hand van de Eindhovense kapelaan
M. Nabuurs: Het Eindhovensch Socialisme.

Nog altijd was Jan Jansen de redakteur van De Eendracht. Hij publi-
ceerde een reaktie op de brochure van kapelaan Nabuurs. In zijn blad,
dat inmiddels tweemaal per maand verscheen, had hij een eigen rubriek,
'Brieven van Janus Zorgvliet'. Hierin zette hij op humoristische wijze
spottend met de plaatselijke toestanden, het socialistische alternatief uit-
een.

In 1908 was De Eendracht op de bisschoppelijke lijst van verhoden
lectuur gekomen. Het blad had toen ongeveer 400 abonnees. In dat jaar
had de landelijke SDAP een propagandist voor Noord-Brahant aangesteld:
de zich in Tilhurg vestigende Arnhemmer A.F Muller. Deze slaagde er een
jaar later in om Jansen op een zijspoor te zetten en de redaktie en ad-
ministratie van De Eendracht aan zich te trekken. Het Eindhovense ka-
rakter van het blad werd daardoor minder en het harmoniemodel, waar-
van de Eindhovense socialisten zich wilden blijven bedienen, werd
ingeruild voor het conflictmodel.

Dat was inmiddels ook het geval in de Eindhovense SDAP-afdeling. De
autochtone socialisten Jansen en Rooijmans waren minder in tel. Alloch-
tone socialisten namen de belangrijke posities in de afdehng over en in-
troduceerden een onversneden socialisme inclusief het conflictmodel. In
1910 kwamen de onderlinge conflicten duidelijk naar boven. Zowel Jan-
sen als Rooijmans werden mindel' aktief in de afdeling. Begin 1911 werd
het blad De Eendracht opgedoekt om plaats te maken voor De Strijd. Dit
nieuwe orgaan van de Brabantse SDAP-afdelingen werd geleid vanuit Bre-
da. De naamsverandering van het blad markeert een omslag in het den-
ken. Niet langer was het vanuit Eindhoven ontstane christen-socialisme
met zijn harmoniemodel leidraad voor de Brabantse socialisten, maar het
landelijke socialisme van de SDAP.

Ook de goede relatie die de Eindhovense socialisten steeds gehad had-
den met de gebroeders Philips kwam nu onder druk te staan. De 'Hol-
landse' socialisten, die bij het bedrijf werkzaam waren, waren vrijwel
allen lid van de socialistische Algemene Nederlandsche Metaalbewerkers-
bond. Overmoedig door het steeds toenemend ledental van de bond vocht
men een aantal kleine conflicten uit bij het bedrijf. Eind 1911 eiste men
een c.a.o. en ging men een groot conflict met Philips niet uit de weg.
Een staking volgde. Deze zou uiteindelijk leiden tot een uitsluiting en een
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grote nederlaag voor de ANMB. Begin 1912 waren dan ook veel socialis-
tische werknemers van Philips vertrokken uit Eindhoven.

Daarmee verdween een groot dee I van het 'Hollandse' kader van de
SDAP-afdeling. Opnieuw kregen autochtone socialisten in Eindhoven meer
invloed. Jansen en Rooijmans gingen zich weer aktief met de afdeling
bemoeien. Daarmee kwam ook het harmoniemodel weer terug. Verloren
was inmiddels het eigene van het Eindhovens socialisme. De afdeling ont-
wikkelde zich steeds meer als een van de vele SDAP-afdelingen in den
lande. AlIeen de regelmatig terugkerende pleidooien voor samengaan van
katholicisme ell socialisrne bleven karakteristick voor Eindhoven. Menige
bijdrage in De Strijd ging over dat thema. Onveranderd echter bleef de
afwijzing van de Kerk tegenover de socialisten.

De Eindhovense SDAP-afdeling zette zich, evenals aIle andere afdelingen
in den lande, nu in VOOl"het Aigemeen Kiesrecht. EI" kwam steeds mindel"
bemoeienis met het in Breda uitgegeven socialistische blad De Strijd. Meer
en meer kwam in Eindhoven de nadruk te Iiggen op het vakbondswerk.
In 1912 werd een NW-propagandist benoemd: 1. Westerhof. Mede daar-
door steeg het aantal socialistisch georganiseerden.

Op de eerste mei 1914 hield de bekende cbristen-socialiste Enka (Anke
van der VIies) een redevoering voor de Eindhovense SDAP-afdeling. In
dezelfde periode had de Nuenense dominee Bart de Ligt, eveneens lid
van de Bond van Christen-socialisten, ook kontakt met de Eindhovense
socialisten.

De Eerste Wereldoorlog leidde in Eindhoven tot schaarste en werkloos-
heid. Door de grote verkiezingsoverwinning van de landelijke SDAP in
1913 werd de partij wat meer geaccepteerd. Ook in Eindhoven werden
socialisten ingeschakeld bij de Steuncomite's en Werkloosheidsfondsen. In
1917 werd het Algemeen Kiesrecht voor mann en ingevoerd. Een gevolg
hiervan was dat de verschillende Eindhovense katholieke groeperingen
zich verenigden in hun strijd tegen de SDAP

Naar aanleiding van Troelstra's 'revolutiepoging' werden er in november
1918 in Eindhoven, evenals in veel andere plaatsen, akties ondernomen
voor koningin, regering en vaderland en gericht tegen de socialisten. Dat
leidde opnieuw tot sterke tegenstellingen tussen katholiek-georganiseerden
en socialisten. Niettemin ging de firma Philips in november 1918, nog
voor wettelijke maatregelen dat verplichtten, over tot de invoering van
de achturige werkdag, een van de grote socialistische wensen. De relatie
tussen het bedrijf en de socialisten verbeterde.

In 1919 deed de SDAP-afdeling mee aan de verkiezingen in de diverse
Eindhovense gemeenten. Voor het eerst kwamen zij nu in de gemeente-
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raden van Eindhoven, Cestel, Strijp, Stratum en Woensel. AIleen in het
zeer landelijke Tongelre lukte dat niet. In de genoemde gemeenten bestond
het plan deze sarnen te voegen tot een grote nieuwe gemeente. De Eind-
hovense SDAP-ers waren daarvan ook een warm voorstander. In 1920
kwam die nieuwe gemeente tot stand. Bij de daaropvolgende raadsver-
kiezingen behaaiden de socialisten 3 van de 29 zetels. De parlementaire
fase van de Eindhovense socialisten was nu aangebroken. De al jaren bij
de cooperatie werkzame Friese socialist Andries de Jong werd fraktieleider.
Jan Jansen en Hendrik Rooijmans waren ook gekozen. De laatste aan-
vaardde zijn raadslidmaatschap echter niet.

Verreweg de grootste socialistische organisatie was nog altijd cooperatie
Helpt Elkander. Het aantal leden steeg tussen 1902 en 1920 van 30 tot
circa 700! In 1916 werd een grote uitbreiding van de bakkerij en van de
winkels gerealiseerd, opnieuw mogelijk gemaakt door een hypotheek van
de firma Philips. Het jaar daarop werd er vanuit Helpt Elkander een
woningbouwvereniging 'Coed Wonen' opgericht. Deze organisatie slaagde
er echter niet in woningbouw te realiseren en werd in 1927 uiteindelijk
opgeheven. Vanaf 1918 kreeg Helpt Elkander te maken met concurrentie
van de toen opgerichte Philipscooperatie ETaS. Dit leidde tot een ver-
wijdering tussen Hendrik Rooijmans enerzijds en de gebroeders Philips
en hun werknemer Jan Jansen anderzijds. Rooijmans kwarn met hen in
conflict, nam zijn raadszetel niet in en zou in 1921 Eindhoven verlaten.

De SDAP-afdeling was tussen 1904 en 1920 in ledental gestegen van
25 naar 216. In 1933 werd het vooroorlogse hoogtepunt bereikt met 348
leden. Ook het NW steeg fors in ledental. In 1920 hadden de bij het
NW aangesloten bonden samen 884 leden. In 1933 was dat aantal op-
gelopen tot het vooroorlogse recordaantal van 3493. Overigens was het
aantal katholiek georganiseerden bijna driemaal zo groot. De groei van
de genoemde aantallen was vooral een gevolg van de groei van Eindho-
ven. In de periode tussen 1920 en 1946 zou het inwonertal van Eindho-
ven bijna verdrievoudigen: van ruim 45.000 naar circa 125.000.

De SDAP bereikte in 1931 het beste verkiezingsresultaat: 18,9 procent,
goed voor acht raadszetels, tegenover 24 voor de RKSP Een plaats in het
dagelijks bestuur van de gemeente werd echter voor de oorIog niet bereikt.
De R.K Staatspartij bleef dominant. In het lnterbellum konden de Eind-
hovense socialisten, die zich in nagenoeg niets meer onderscheidden van
die elders in bet land, dan ook weinig resultaat boeken in de gemeente-
politiek. Dat zou pas veranderen na de oorlog.

De verhouding tussen godsdienst en socialisme veranderde in de jaren
twintig en dertig ook niet. Pas na de oorlog werd de situatie anders. In
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1946 kwam de PvdA in de plaats van de SDAP In dat jaar verboden de
bisschoppen het stemmen op die partij niet. Jan Jansen, de socialistische
voorrnan die ondanks zijn excommunicatie steeds katholiek gebleven was,
kon in 1950 zijn 50-jarig huwelijksfeest vieren met een H. Mis. Tien jaar
later kreeg hij een kerkelijke begrafenis. Uiteindelijk was de doorbraak in
de verhouding tussen katholicisme en socialisme, waarnaar de Eindho-
vense christen-socialisten vanaf 1900 gestreefd hadden, een feit geworden.
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SUMMARY

This study describes and explains the relation between Catholicism and
Socialism in Eindhoven from 1885 till 1920 (1946). In 1885 a socialist
for the first. time appeared at the market place of Eindhoven. This mem-
ber of the 'Sociaal-Democratische Bond' (Social-Democratic Association),
however, was chased away from the market place, when he tried to
preach his ideas about socialism.

Eindhoven, a city in the southern part of the Netherlands, was still a
very small town in those days. It had hardly 4500 inhabitants. Together
with the surrounding communities Eindhoven had about 20.000 inhabi-
tants in 1885. The main means of subsistence were found in the textile-
industry and the manufacturing of cigars. The Philips Incasdescent-Lamp
Factories, which were founded in 1891, had only 600 workers in 1900.

As appears from 'De Arbeidsenquete 1890-1892' (The Labour Relations
Inquiry of 1890-1892) the conditions of the workers were poor: low
wages, poor labour-conditions and the widespread phenomenon of female
and child labour in Eindhoven. Besides this, poor housing conditions and
truck-system were frequent.

The first group of labourers that manifested themselves regularly were
those of the cigarmakers. In 1888 they founded their first organization
in Eindhoven: 'De Tabaksplant' (The Tobacco-plant), which only existed
a couple of years. After four years this organization was transferred into
a branch of the 'Nederlandsch-Belgische Internationale Sigarenmakers-
en Tabaksbewerkersbond' (Dutch-Belgian International Association of
Cigarmakers and Tobacco-workers). This organization lasted only a cou-
pIe of years too. One of the first members was the catholic cigarmaker
Hannes van Glabbeek.

In 1894 the 'Sociaaldemokratische Arbeiderspartij' (Social-Democratic
Workers Party) was founded in the city of Zwolle in the province of Over-
ijssel. Among the twelve founders was Henri Hubert van Kol, born in
Eindhoven. He may have been financially supporting the propagandist
activities of the socialists in the southern part of the Netherlands. In the
year mentioned the socialist Hendrik Spiekman from the province of
Groningen was appointed Social-Democratic propagandist in the province
of Noord-Brabant. During his many journeys he frequently visited Eind-
hoven. Here he met the woodworker Hendrik Rooijmans who regularly
bought his 'Jlolkstribuun' (,People's Tribune'). As a consequence of the

566



intense opposition Spiekman was obliged to cease his propaganda-activi-
ties in Brabant in 1896.

Meanwhile a 'R.-K Volksbond' (Catholic People's Association) was
founded in Eindhoven at the end of 1895. This was partly a result of
(and reaction to) Spiekman's activities. It was the first serious initiative
of the catholic clergy to improve the poor conditions of the working class.
The papal encyclical letter 'Rerum Novarum' of 1891 had been their
inspiration. The principal goal of this association, however, was: "The
maintenance of catholic principles among the workers, and fighting so-
cialism".

The catholic Hendrik Rooijmans was very critical of this Catholic
People's Association and he expressed these criticisms in 'De flolkstribuun'.
He gained support for his critics from the cigar maker Hannes van Glab-
beek, who together with a couple of supporters, separated from the
Catholic Tobacco-Guild in 1897. They seceded from the Catholic People's
Association and founded once again a branch of the socialist Cigarmakers
Association. Later in that year Hendrik Rooijmans also separated from
the Catholic People's Association, together with a number of supporters.
They founded their Christian Workers Association 'De Eendracht', This
organization really aimed at improving conditions of the workers.

The local press, 'De Meierijsche Courant' (,The Bailiwick Newspaper')
and the 'Peel- en Kempenbode' (,The Messenger of Peel and Campina')
combatted this new undenominatonal organization, which was said to be
socialistic. The very conservative catholic clergy had its share in this com-
bat too. Only the social catholic priest Lambert Poell, chaplain in the
village of Woensel, had a more differentiated approach.

Almost in the same period of time a number of progressive inhabitants
of Eindhoven, mainly entrepreneurs, united in 1898. They founded a new
organization on an unsectarian basis, 'Eindhoven Vooruit' (Eindhoven
Forward). The activities of this organization also involved politics. It sup-
ported progressive candidates in the elections for the national Parliament
and local councils. This tolerant and liberal organization, however, got a
counterpart: the very catholic 'Leo-vereniging' (pope Leo-Association),
under the leadership of the conservative catholic baron Van 'Wijnbergen.

Some of the progressive members of 'Eindhoven Forward' were the
protestant incasdescent lampmakers Anton and Gerard Philips and their
catholic cousins and soap-manufacturers Louis and Eduard Redele. The
aforementioned catholic chairman of the Workers Association 'De Een-
dracht' , Hendrik Rooijmans, and the catholic teacher Matheus van de
Ven were members as well The latter was a member of the Social-Demo-
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cratic Workers Party. He contributed to the socialist periodical 'De Soci-
aaldemokraat' (,The Social-Democrat').

Eduard Redele was the most talented member of the new organization.
In his youth he wrote poetry and corresponded with well-known poets
as Frederik van Eeden. He wrote articles in local newspapers and became
one of the regular contributors to the monthly magazine 'Eindhoven
Vooruit'. In his articles he proved to be very tolerant and socially moved.
This to such an extend that publication of his 'Brieven aan Godefriedus
Janssens' (,Letters to Godefriedus Janssens'), which was a popular expla-
nation of Marxism, in 'Eindhoven Vooruit', eventually had to be termi-
nated. The paper wished to remain strictly impartial.

In March 1900 Hendrik Rooijrnans published a pamphlet called 'De
opkomende arbeidersbeweging te Eindhoven' (,The rise of the Workers'
Movement in Eindhoven'). In writing this brochure he most likely had
the assistance of Eduard Hedele and Matheus van de Yen. The latter had
been dismissed by his catholic schoolboard because of his membership of
'Eindhoven Vooruit' and his liberal ideas. In december 1900 the three of
them started their own monthly paper: 'De Eendracht. Orgaan van
ChristeLijke Werkliedenvereeniging De Eendracht' (,The Union. Magazine
of the Christian Workers Association The Union').

Eduard Redele was 'De Eendracht's most important contributor. In his
monthly magazine he tried to demonstrate that it was possible to be both
catholic and socialist. This provoked a storm of protest: catholic entre-
preneurs, clergymen and journalists all over the province of Brabant
vigourously opposed him. Eduard Redele, however, vividly defended his
views both by sending letters to the editors of the antagonist catholic
newspapers and through his own editorial articles in 'De Eendracht'.

Jan Jansen, a young catholic and socialist employee of the Philips In-
casdescent-Larnp Factories, who came from the western part of the prov-
ince of Brabant, strongly supported this opinion. Both the editorial board
and the administration of the magazine 'De Eendracht' were accomodated
at his home adress in 1903. One year later he himself published a pam-
phlet, entitled 'De Sociaal-Democroiie, en Waarom en hoe zij bestreden
wordt' (,The Social-Democracy. Why and how it is opposed'). His main
view was that it should be possible to unite catholicism and socialism.

His pamphlet was read by a catholic priest from the town of Breda,
dr. Jan van den Brink. He tried to get into touch with the Eindhoven
socialist. At the end of 1904 De Eendracht published a brochure written
by this priest entitled 'De Groote Vraag' (,The Major Question'). Once
again a storm of protest rose in the catholic province of Brabant. A priest
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who pronounced in favour of socialism! A wave of publicity caused his
booklet to be reprinted numerous tin If'S.

Ln the year 1902 the Eindhoven catholic socialists founded their own
bakery and co-operative stores, called 'Hclpr Elkander' ('Help Each
Other'). This was an iuiriative of Hcnrlrik Rooijmans and it was realised
with the help of Eduard Rcdelc and the Philips brothers! Despite the
opposition and fierce reactions, the manager, Hendrik Rooijmans. suc-
ceeded ill building this organization into a st rong basis of Eindhoven
socialism.

In the meantime, the monthly 'De Eendracht' had gained more sub-
scribers. Apart from Eduard Redele, Jan Janson and Matheus van de Veil
were regular collaborators. The latter had moved to Wormerveer ill (he
province of North-Ilolland. In 1902 Eduard Redele joined the 'Sociaal-
Democratische Arbeiderspartij' (Social-Democratic Workers Party). Both
Jansen and Van de Ven preceded him. Ilendrik Rooijmans followed ill
1904.

ln their magazine 'De Eendracht", Eduard Hedcle published his series
'Codsdiensl en Socialisme' (,Religion and Socialism'), which was a con-
sistent defence of the idea of uniting catholicism and socialism. He de-
velopped a peculiar form of christian-socialism: a socialism based UpOIl
christianity and rejecting both materialism and dass-struggle. It was ide-
alistic and aimed at real improvement of the conditions of the working
class. This christian-socialism had to endure lots of criticism, not only
from catholic circles but in general. Even with prominent socialist idcolo -
gists such as Anton Pannekoek, Eduard Redele had to discuss the nature-
of socialism and its relation to religion.

At the end of 1904 the Workers Association De Eendracht was abolished.
Their magazine got a new subtitle: 'Socialistisch, niet-materialisusch
Polksblad' (,Socialist, non -materialist People's Magazine').

In 1903, after the great railway strikes had demonstrated existing social
relations and in Eindhoven manifest.ations of protest had also occured,
the 'Eendrachl'-orgaruzation published a pamphlet of Eduard Redele: 'DI?
Aprilstaking legenover een jong Sociaal-Democraat beoordeeld (Tho
April-Strike criticized against a young Social-Democrat'). In the periode
1903-1904 several prominent socialists visited Eindhoven to deliver a
lecture: 1.1-1. Schaper, P1. Troelstra and H.H van Kol.

After a failed attempt to establish a branch of the 'Sociaal-Dernocra-
tische Arbeiderspartij' (SDAP, Social-Democratic Workers Party) in 1901,
now, in November 1904, the Eindhoven branch of the SDAP was founded.
Eduard Redele became chairman, Jan Jansen first secretary. The branch
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started with twenty members. All kinds of prominent socialists came to
visit Eindhoven. Among them were the famous writer Henriette Roland
Holst, David Wijnkoop and Hendrik Spiekman.

The magazine 'De Eendraeht' did not succeed in getting a sufficient
number of subscribers. Limited financial resources compelled the Eind-
hoven catholic socialists to ask for help of the SDAP The party now saw
an opportunity to transform the christian-socialist Eindhoven magazine
into a mere party-paper. This, however, did not occur until 1907. In this
year Eduard Redele, the chief-editor, suffered from severe overstrain. His
christian-socialism was consistently rejected by a condemning Roman
Catholic Church. At the same time he regularly clashed with his sceptical
SDAP In the same year 'De Eendraeht' became party-organ of the So-
cial-Democratic Workers Party in Noord-Brabant. His former collegue Jan
Jansen was the chief editor.

In the meantime Eindhoven socialists had their own magazine, 'De Een-
draeht', their own bakery and co-operative stores 'Helpt Elkander', and
a branch of the socialist party. ill 1906 the 'NederIandsch Verbond van
Vakvereenigingen' (Dutch Association of Trade-Unions) was founded as
well as the 'Eindhovensche Bestuurdersbond' (Eindhoven Association of
Trade- Unionmembers). A year later the cooperation supported the striking
cigarmakers during the great strike in which no less than 2800 Eindhoven
cigarmakers were locked out by their employers.

In the meantime more and more socialists came to Eindhoven, mainly
because of the vaste expansion of Philips Incasdescent -Lamp Factories.
The newcomers had little feeling for the situation in Eindhoven and the
existing christian-socialism did not gain their sympathy either. They criti-
cized the cooperation, which, in their view, was not socialistic enough.
The most important of the newly arrived socialists was G.J A. Smit, a
high employee at the Philips works. He drew hard conclusions about
Eindhoven catholic socialists in general and about their co-operative
stores in particular. Together with J. ten Napel, who also came from the
Northwest of Holland, he succeeded in setting both Jansen and Rooijmans
against himself'.

Despite a1J of this the co-operative stores flourished. Besides the bakery
and the stores a couple of houses were built and a club-building was
erected. A socialist bra s band was founded, as well as a library, a
theatrical company, a cydingclub, etc.

Apart from internal criticism, the original Eindhoven socialists were
consistently criticized by the catholic clergy. In the meantime Jan Jansen
had become the most important leader of the Eindhoven catholic social-
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ists. At Easter, in 1906, a parish-priest refused him the communion. This
fact led to Jansen's correspondence with the bishop of Bois-le-Duc. Ac-
cording to the bishop, Eindhoven catholics either had to reject socialism
or they would be expelled from the Church.

A few years after the catholic priest Jan van den Brink became a mem-
ber of the socialist party, the Capuchin monk, father Coelestinus (I-lJ.
van Vorst), became a socialist too. For a short time he was active in
Eindhoven. He delivered lectures, wrote articles in 'De Eendracht', de-
bated with catholic prominents and wrote a pamphlet, which was
published by the Eindhoven socialists in 1908: 'Christendom en Sociaal-
Democraue' (,Christianity and Social-Democracy'). His behaviour re-
sulted in a new series of protests by catholic prominents. As a consequence
of his booklet a pamphlet against socialism was published in Eindhoven.
This brochure, written by the Eindhoven chaplain M. Nabuurs, was en-
titled 'Het Eindhovensch Socialisme' (,Eindhoven Socialism').

Jan Jansen still was the chief editor of 'De Eendracht'. He published a
reaction to the chaplain's pamphlet. In his magazine, which appeared
twice a month now, he had his own column 'Brieven van Janus Zorgvliet'
(,Letters from Careless Janus') in which he humorously mocked local
situations and promoted socialist alternatives.

In 1908 'De Eendracht' was placed on the list of forbidden lecture by
the Catholic church. In those days, the magazine had about 400 sub-
scribers. Tn the same year, the SDAP appointed a socialist propagandist
for the province of Noord-Brabant, A.F. Muller. He came from Arnhem
and settled in the wooltown of Tilburg. A year later he succeeded in
putting Jansen aside and getting editorship and administration of 'De
Eendracht' himself. The typical Eindhoven character of the magazine got
lost more and more. Instead of the harmonious way of operating, now
the conflict-model was used by the socialists.

This also happened inside the Eindhoven branch of the SDAP The
original Eindhoven socialists Jansen and Rooijmans became less impor-
tant. Socialists who came from all over Holland took over the prominent
positions in the Eindhoven branch of the party. They disposed of the
traditional harmonious way of handling things and introduced the harsh
conflict -rnodel. In the year 1910, internal conflicts came to an outburst.
Both Jansen and Rooijmans were almost completely shifted aside now.

In 1911 'De Eendracht' -magazine was no longer published. A new so-
cialist paper, called 'De Strijd' (,The Struggle'), was made. This new
magazine of the Brabant's SDAP-branches was run from the town of Bre-
da. Changing of the title of the paper was characteristic of the socialist
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new way of thinking. The Brabant's socialists were no longer guided by
the original Eindhoven christian-socialism but by the militant- ocialism
of the national Social-Democratic Party.

TIle good relations between the socialists in Eindhoven and the Philips
brothers became more difficult. Nearly all the 'Holland' socialists, who
were working at the Philips company in Eindhoven, were members of
the (socialist) 'A1gemene Metaalbewerkersbond' (General Dutch Metal-
workers Association). Becoming unduly confident because of the increas-
ing number of members of their association they fought a number of
small conflicts at the company. By the end of 1911 they claimed a col-
lective contract and they faced a major conflict with the Philips Company.
A strike, which eventually led to a lock out and a great defeat for the
metalworkers' association was the result. Consequently a lot of socialist
Philips-employees left Eindhoven at the beginning of 1912.

Because of this a great part of the 'Holland' -staff of the Eindhoven
socialist branch disappeared. Once again the Eindhoven-born socialists
gained more influence. Jansen and Rooijmans became active and promi-
nent members once more. The harmonious way of dealing with things
returned too. In the meantime, however, the typical characteristics of
Eindhoven socialism had almost completely disappeared. The party-
branch developed more and more as one of many branches of the national
Social-Democratic Party in the etherlands. The only specific Eindhoven
characteristic which remained was the regular plea in favour of uniting
socialism and catholicism. Many articles in 'De Strijd' covered that theme.
The negative attitude of the Roman Catholic Church towards socialists,
however, remained exactly the same as before.

The Eindhoven branch of tile SDAP now put all its energy into trying
to obtain universal suffrage, as did all the branches of the party. They
interfered less with the socialist magazine 'De Strijd'. Trade- nion-ac-
tivities became more and more important. In 1912, J. Westerhof was
appointed propagandist of the Dutch association of trade-unions in Eind-
hoven. As a consequence of this the number of trade-union members
increased.

Although the etherlands were not actively involved the Great War
caused all kinds of shortage and unemployment in Eindhoven. The SOAP
was accepted more and more because of the great success the party had
at the elections of 1913. In Eindhoven as well, socialists were asked to
participate in Relief Committees and Funds for the unemployed. In 1917,
universal suffrage for men was realised in the Netherlands. As a conse-
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quence of this, in Eindhoven different political groups of catholics united
against the local socialists.

In November 1918, the national leader of the SDAP,Troelstra, was said
to have made an attempt at seizing power. As a result of this alleged
'revolution', activities in favor of queen, gouvernment and country and
against the socialists were undertaken in Eindhoven and other places.
Once again strong feelings of opposition against the socialists rose among
the organised catholics. The Philips Company, nevertheless, before it was
prescribed by law, realised in their factories one of the great desires of
the socialists: the eight-hour day. The relations between the company
and the socialists improved.

In 1919, the local SDAP participated in the council elections of the
various Eindhoven communities. For the first time in their history, so-
cialists entered the local councils of Eindhoven, Gestel, Strijp, Stratum
and Woensel. They only failed in doing so in the rural community of
'Iongelre. A plan existed to unify these communities into one big commu-
nity. The Eindhoven socialists strongly supported this idea. In 1920 the
new community 'Groot Eindhoven' (Greater Eindhoven) was realised. In
the following elections the socialists won only three of the twenty-nine
seats in the city council. Nevertheless, the parliamentary periode of the
Eindhoven socialists had begun. Andries de Jong became leader of the
socialists in the council. He was born in the nothern province of Friesland
but had already worked for about ten years at the co-operative stores
'Helpt Elkander'. Jan Jansen and Hendrik Rooijmans were elected too.
The latter, however, did not accept his seat in the city council.

By far the largest of the socialist organizations in Eindhoven was the
co-operation 'Helpt Elkander'. Between 1902 and 1920 the number of
members rose from 30 to about 700! In 1916 an important expansion
of the bakery and stores was realised. This was made possible by a mort-
gage provided by the Philips company. A year after this, a housing-society
'Goed Wonen' ('Good Housing') was founded by the co-operation. This
organization, however, did not succeed and was abolished in 1927. From
1918 'Helpt Elkander' was confronted with competitors. The Philips
Company founded their own co-operative stores 'Etos'. TIns initiative led
to alienation between Hendrik Rooijmans on the one side and the Philips
brothers and their socialist employee Jan Jansen on the other side. Rooij-
mans came into conflict with them and did not accept his seat on the
town council. In 1921, he left Eindhoven.

The SDAP-branch grew from 25 members to 216 between 1904 and
1920. In 1933 a pre-war peak was reached: 348 members. The Dutch
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association of trade-unions grew as well. In 1920 there were 884 members
in Eindhoven. In 1933 their pre-war peak was reached: 3493 members.
Moreover, the organised catholic workers were three times as many. The
growth was mainly a consequence of the growth of the city of Eindhoven.
In the period between 1920 and 1946 the total number of inhabitants
tripled: from 45.000 to 125.000.

In the year 1931, the SDAP in Eindhoven had their best result ever:
they obtained no less than 18.9 percent, at the local council elections.
This was equivalent to eight seats in the city council. The catholic party
had 24 seats. In spite of the good result, the socialists did not succeed
in getting a seat in the council of the mayor and aldermen of Eindhoven,
before the Second World War. The RKSP (Roman Catholic State party )
remained the dominant factor in town. During the Interbellum the Eind-
hoven socialist's politicians, who hardly distinguished themselves from the
socialists in the rest of the country anymore, made no headway in local
politics. This would become different after the Second World War.

The relations between religion and socialism did not change in the thir-
ties either. Only after the War did the situation change. In 1946 the 'Partij
van de Arbeid' (Labourparty) took the place of the SDAP The catholic
bishops did not forbid the electorate to vote for the new social-democratic
party this time.

Jan Jansen, the prominent Eindhoven's socialist, who, in spite of his
ex-communication had remained a catholic, celebrated his 50-year wed-
ding anniversary in a catholic mass. After his death ten years later, he
even got a religious funeral. Eventually the new situation in which cat-
holicism accepted socialism, became reality. It was this relation between
catholicism and socialism which Eindhoven christian-socialists had aimed
at since 1900.
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Op dinsdag 20 december a.s. zal in de aula van de Katholieke Universiteit Brabant,
Warandelaan 2 te Tilburg, de openbare verdediging plaatsvinden

van mijn proefschrift getiteld:

Katholicisme en Socialisme

Het zelfbeeld van de Eindhovense christen-socialisten in het
spanningsveld tussen traditie en moderniteit, 1885-1920

Promotor: Prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt

Gaarne nodig ik u uit de promotiezitting bij te wonen,
die om 14.15 uur precies zal beginnen.

Na afloop is er een receptie in de ruimte naast de aula.

Henk Giebels

Vondellaan 127 5421 PT Gernert tel.: 04923-63352
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