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Bij de wording van de Nederlandse arbeidersbeweging hebben de
zuidelijke provincies geen belangrijke rol gespeeld. Men is daarom enigszins verrast als men verneemt dat de eerste typografenvereniging in
Nederland - en vermoedelijk de oudste werknemersorganisatie sinds
de gilden - te Breda haar ontstaan vond en dat dit zelfs aanleiding werd
tot het oprichten van andere soortgelijke verenigingen in het westen van
het land.
De verwondering vermindert al spoedig wanneer men bemerkt dat
de bedoelde organisatie heel weinig gemeen had met wat wij thans arbeidersbeweging plegen te noemen, en dat bovendien de oprichting te
Breda door toevallige faktoren kan worden verklaard.
De oprichting geschiedde namelijk in 1837, toen Breda nog het middelpunt was van de militaire aktiviteiten die het gevolg waren van de
Belgische opstand. Voor het drukkersbedrijf in Breda had dit een belangrijke opleving meegebracht. De Bredase Courant, die door Broese
werd uitgegeven, had dank zij de politieke situatie een landelijke betekenis gekregen. Ze bereikte in deze jaren een oplagecijfer van 3300, voor
een plaatselijk blad destijds ongehoord hoog. Reeds in december 1830
kon Broese melden dat alleen in Rotterdam 150 exemplaren van zijn
krant werden geplaatst. Ook de stichting van de K.M.A. in 1828 had een
sterke groei van de typografische aktiviteit teweeggebracht. 1
Dit had tot gevolg dat vele drukkersgezellen van boven de rivieren
hier werk vonden. Het is waarschijnlijk vooral aan deze van elders gekomen werknemers toe te schrijven dat juist te Breda de eerste typografenvereniging werd gesticht.
Omtrent het ontstaan zijn wij vrij goed ingelicht. In het maandblad
"De Tijdstroom", een letterkundig periodiek van populaire aard, werd
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hierover door een zekere H. G. Hartman Jz. een kleurig verhaal gepubliceerd. 2 Hij kon beschikken over gegevens uit de eerste hand, want
zijn vader was één der vroegste leden geweest. Wij bezitten ook nog een
exemplaar van het oudste reglement, dat op 29 januari 1837 werd opgesteld, thans in het bezit van het Stedelijk Museum. Uit de eerste
tientallen jaren van het bestaan der vereniging zijn ons verder, behalve
een gewijzigd reglement uit 1851 (eveneens in het Stedelijk Museum),
geen dokumenten overgeleverd. De notulenboeken, die in het Gemeentearchief worden bewaard, beginnen eerst in februari 1882 en lopen vrijwel zonder enig hiaat tot februari 1933 door. 3
Het verhaal dat Hartman ons over de oprichting biedt, komt, ontdaan van veel overbodige beschouwingen en beschrijvingen, op het volgende neer. Als de geboorteplaats van de vereniging gold de herberg
"De Moriaen" in de Halstraat, naast de Hoofdwacht. De Bredase drukkersgezellen kwamen hier dikwijls bijeen. Van de man die als de initiatiefnemer werd beschouwd, horen we alleen dat hij de bijnaam had van
"het Neuske", omdat hij, tengevolge van een val uit een schommel, een
gebroken neusbeen had. Deze zou op een winteravond in "De Moriaen"
tot zijn collega's een geestdriftig betoog hebben gericht over "de voorregten van hun vak. . . . en de verpligting .... die de kunst van hen
vorderde". "Zij moesten zich achten, zei hij, geplaatst te zijn op een
geheel ander standpunt dan de werklieden van enig ander vak". Hij stelde daarom voor "vaste maandelijkse vergaderingen te beleggen, waar de
belangen der kunst zouden besproken worden, waar liefde tot hun vak
de geschiktste middelen tot opvoering van de kunst zou aan de hand
geven, en waar zij meer in eigen kring zouden bijelkander zijn". Het
voorstel vond weerklank en de Typografische Vereeniging "Door Eendragt t'Zaam Verbonden" kwam op 17 januari 1837 tot stand.
De bedoelingen van de vereniging waren overigens van niet zo
zuiver ideële aard als het hierboven weergegeven verhaal wil doen geloven. Ze had ook nog een praktische betekenis. In het reglement van
1837 luidt het eerste artikel: "Deze Verbinding heeft ten doel, om, bij
onverhoopte ziekte-invallen van eene der Leden, in de kosten en achterstand daarvan, hem eenigszins tegemoet te komen, alsmede bij versterf,
aan de naaste betrekkingen, eene zekere somme, tot leeniging der smart,
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uit te keeren" . In één der volgende artikelen wordt de uitkering bij
ziekte bepaald op twee gulden per week en de uitkering bij overlijden
op twintig gulden.
Uit het genoemde reglement blijkt tevens dat de onderlinge verbondenheid nog op andere wijze zou worden beleefd dan door het houden van maandelijkse vergaderingen. Artikel 4 luidt immers: "Het
Gezelschap verbindt zich onderling, van de in de kas blijvende penningen, bij de Algemeene Jaarlijksche Verantwoording, een algemeen ondubbelzinnig feest te vieren, ter meerdere verbroedering onderling, welk
feest zal gehouden worden op de tweede Maandag in Januarij, na 's
daags te voren de Algemeene Vergadering is gehouden. Dit feest zal ten
allen tijde worden gehouden, alwaar men gewoon is 's maandelijks te
vergaderen. Op dit feest zal niet meer dan twee derde van de aanwezig
zijnde penningen mogen worden verteerd. Zullende bij dit feest aan de
Leden worden gepermitteerd eene tweede Dame mede te brengen, mits
daarvoor het geregte halve aandeel per persoon worde betaald, sprekende
het vanzelve, dat de geïntroduceerde van onbesproken gedrag zij".
Men kan hierbij opmerken dat de opzet - zoals dat aanvankelijk
vaak bij arbeidersverenigingen voorkwam - van weinig economisch inzicht getuigt. Voor fondsvorming werd immers hoegenaamd niet gezorgd. Aangezien de wekelijkse inleg van de leden 10 cent bedroeg en
jaarlijks twee derde van de aanwezige gelden letterlijk werd opgesoupeerd, kan de financiële basis voor de uitkeringen niet sterk zijn geweest. Het ligt voor de hand dat men hierdoor - zoals uit het vervolg
ook zal blijken - reeds na enige jaren in ernstige moeilijkheden moest
komen.
De datum van de jaarlijkse feestviering was niet willekeurig gekozen. De tweede maandag van januari was de zogenaamde Koppermaandag, die vanouds gold als de feestdag voor de gilden. Speciaal bij
de drukkers werd deze dag bijzonder in ere gehouden. Men mag aannemen dat ook vóór het bestaan van de vereniging de Bredase typografen hun Koppermaandag wel zullen hebben gevierd. Zo gebeurde het
althans elders, o.a. in Amsterdam en in 's-Hertogenbosch. Het was ook
nog gebruikelijk voor die dag "kopperprenten" te vervaardigen, kunstige
typografische werkstukken, die aan de patroons en aan de zakenrelaties
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van de drukkerij werden aangeboden. In ruil daarvoor werd natuurlijk
een bijdrage voor de feestviering verwacht. Hildebrand kenmerkt in de
Camera de Koppermaandag als "een dag waarop de boekdrukkersgezellen bij u in de stad de deuren platlopen met een fatsoenlijke bedelarij".4
Ook in Breda hebben de leden van "Door Eendragt t'Zaam Verbonden"
dergelijke prenten verspreid. Hartman vermeldt er één waarop "het huis
van de heeren Broese door middel van lijnen geheel in vorm (was)
gebragt, en tusschen of in de deuren en ramen een vers gedrukt, hetzij
tot lof der boekdrukkunst, tot eer van haren vinder, of tot roem van
hare beoefenaars". 5
De eer van de vinder der boekdrukkunst lag in die dagen de drukkersgezellen na aan het hart. Natuurlijk bedoelden ze daarmee Lourens
Janszoon Coster. De figuur van de Haarlemmer werd vooral in de eerste
helft der 1ge eeuw met een romantische glorie omgeven. Deze culmineerde in de grandioze feestviering te Haarlem bij de onthulling van zijn
standbeeld op 16 juli 1856, waarbij drukkers en drukkersgezellen uit
heel het land, ook uit Breda, in groten getale aanwezig waren. 6
De verheerlijking van de boekdrukkunst, die op haar grondlegger
afstraalde, wortelt ongetwijfeld in de Verlichting. Coster werd door de
Verlichting gemaakt tot een soort leken-heiland, een heilbrenger, die
men tot eigen vervolmaking moest navolgen. Het zangboekje van het
Bossche kopperfeest uit 1815 brengt dit als volgt tot uiting:
"Het zij steeds onze roem, dat wij van Kosters zoonen
Den achtenswaarde naam ons immer waardig toonen,
Dat elk van ons, als Hij, tot nut van 't mensdom leef,
En ieder, dag op dag, naar meer volmaaktheid streef."
Zelfs uit de namen van verschillende oude typografenverenigingen laat
zich de oorsprong van hun idealisme aflezen. Zo heette die van Arnhem
(opgericht in 1849) "Boekdrukkunst, de Grondzuil der Verlichting" en
die van Rotterdam (eveneens uit 1849) "Door Koster's Fakkel voorgelicht, is deze vriendenkring gesticht". 7
Van dit verlichtingsgeloof, vermengd met vaderlandse romantiek, is
de dichter Helmers de grote tolk geweest. Het is daarom niet verwonderlijk dat de verzen door hem aan het Haarlemse fenomeen gewijd, ook
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luister hebben bijgezet aan de eerste kopperfeestviering van de Bredase
vereniging. Zang en voordracht zijn steeds met deze viering verbonden
geweest. Het feest van 1837, gehouden in "De Korenbeurs" op de
Markt, werd ingeleid met het volgende lied, gezongen op de wijs van
het Wilhelmus:
"Triomf nu, feestgenoten!
Triomf, juich elk om strijd!
De volle borst ontsloten:
Een lied dit feest gewijd.
Of is er, waarde vrienden!
Ooit blijder dag geweest
Voor drukkers en bedienden
Dan 't heuglijk kopperfeest?"S
Het is één der weinige voorbeelden van typografenpoëzie die uit Breda
werden overgeleverd. In de uitgebreide collectie die het Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam bezit, komen geen
Bredase liederenbundels voor. Het is wel zeker dat ze hebben bestaan,
maar hun verlies schijnt, gezien het bovenstaande, nauwelijks te betreuren.
Van de voordracht geeft het artikel van Hartman een omstandige
beschrijving. Ze bestond met name uit een tableau-vivant, waarin "het
verhevene der boekdrukkunst" werd uitgebeeld door het drukkersvak
te plaatsen tegen de achtergrond van een aantal andere ambachten. Men
zag er o.a. de boer, gekenmerkt door een netje met aardappelen, de
bakker door een broodmand, enz. Tenslotte verscheen de figuur van
Coster ten tonele, waarbij dan de bewuste verzen van Helmers uit "De
Hollandsche Natie" werden gedeclameerd (gezongen zelfs, zegt Hartman):
"Door wien is 't, dat de nacht der middeleeuw verdween?
Wie schoot het eerste licht door dezen chaos heen?
Het is de drukkunst; ja! op onzen grond geboren,
Deed zij van hier haar stem het stervend menschdom hoOten.
't Is Koster! Neerland is 't, die, uit den duistren nacht
Der eeuwen, weêr het licht te voorschijn heeft gebragt.", enz.
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Aan het einde volgde een slotkoor waarin de drukkers zelf hun werk·
zaamheid beschreven:
"Is eens de proef gerevideerd,
En andermaal gecorrigeerd,
Dan zal de zetter zeggen:
Kom hier, gij knappe imprimeur!
Druk af en geef 't den satineur,
Om in carton te leggen."9
De Coster-verering heeft in de kring van de Bredase vereniging nog
lang voortgeleefd. In het reglement van 1851 was ze zelfs statutair vast·
gelegd. Het eerste artikel luidt daar: "Deze Vereeniging heeft ten doel,
om bij het jaarlijks invallende Kopperfeest, eene feestviering te hebben,
zoowel ter verbroedering, als ter gedachtenis van hem, die den grondslag
heeft gelegd der Edele Boekdrukkunst". Een afbeelding van Coster, geschilderd door de Bredase kunstschilder R. Kleijn, komt ook voor op het
eerste vaandel der vereniging, dat thans in het Stedelijk Museum berust.
Het werd vervaardigd in 1856, vermoedelijk in verband met de Costerherdenking te Haarlem. Hierbij hoorde ook een vaandellied, waarvan de
slotstrofe luidde:
"Elkaar de hand geven,
"Eendragt zij ons verbond".
Dan zal ons roem herleven
tot eer van Breda's grond.
En vrij van nijd en afgunst
zij vriendschap ons gevoel.
En de eer van Neerland's drukkunst
Zij steeds ons aller doel."
Men stelde er ook prijs op een beeld van de held te bezitten. Bij
gelegenheid van het kopperfeest in 1884 werd door de secretaris R.
Eilings aan de vereniging "een nieuw beeld" van Lourens Coster aangeboden. Men besloot het 's avonds vóór de feestviering plechtig te gaan
afhalen. Het oudste lid A. Span kreeg het voorrecht het te dragen "mits
het zijne krachten niet te boven ging, wat de zwaarte aanging". Het
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kunstwerk schijnt geen lang leven te hebben gehad, want op 5 juni 1887
doet de volgende secretaris een toezegging voor weer een ander beeld,
dat in december daarop door de "beeldhouwer" die het speciaal moest
vervaardigen, werd voltooid. Maar tien jaar later blijkt ook dit weer "in
erbarmelijke toestand" te verkeren.
Misschien was er teveel met het beeld gesold. Want de eerbied voor
de afgod der typografie was zó groot dat men het grappig vond een gemoedelijke spot met hem te drijven. Aan het einde van ieder kopperfeest werd een ceremonie opgevoerd die "de begrafenis van Louwke"
heette. De feestvierders kregen allen een papieren steek op het hoofd,
één der aanwezigen werd op een omgekeerde tafel gelegd en onder de
tonen van de treurmars van Chopin - dit althans in later tijd - door
de feestzaal en de aangrenzende lokalen rondgedragen.
Ook elders ontmoeten we de spottende bejegening als nevenverschijnsel van de oprechte verering. Bij het kopperfeest van 1815 in Den
Bosch zong men:
"Nu eens een glaasje ter ere te legen
Van den ouden Baas die het kunstje uitvond,
Om in een houten blokje te snijden,
Tot er een heele letter op stond,
En ze dan op een papiertje te drukken.
Jongen! gedronken, aêrs kan het niet lukken,
Louwtje! als gij dit eens wist,
Gij sprongt op in uw kist."
En in een Amsterdams typografenliedje vond ik het refrein:
"Hij is de allerbeste brave Louwtje
En daarom zingen wij voor dat ouwtje
Een vroolijk liedje, tralala! "10
Als wij de indruk die de vereniging in haar oudste vorm bij ons
wekt, samenvatten, moeten wij allereerst constateren dat zij niets vertoont van de strijdbaarheid die de latere vakverenigingen kenmerkt. De
tegenstelling tussen werknemer en werkgever werd zó weinig gevoeld
dat men de patroons graag als ereleden aan de organisatie verbond, zelfs
met het recht alle vergaderingen en feestvieringen bij te wonen. In het
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verslag van het 25-jarig bestaan in 1862 wordt uitdrukkelijk vermeld
dat ook enige "heeren patronen", die daartoe waren uitgenodigd, aan
de feestmaaltijd deelnamen. u Het toetreden van nieuwe ereleden wordt
nog in het begin van deze eeuw met een luid "bravo!" toegejuicht. Er
wordt geconstateerd dat dit "voorwaar een krachtige steun" moet heten.
Op allerlei manieren stelde men zich vrijwillig onder het patronaat van
de werkgever: als in 1887 het reglement is gewijzigd, wordt dit "ter
correctie" aan het erelid Oukoop toegezonden.
Men dacht ook volstrekt niet aan pogingen om de eigen levensvoorwaarden te verbeteren, hoewel daartoe zeker alle reden was. Men trachtte slechts in de ergste noodgevallen door onderlinge hulpverlening te
voorzien. Het lijkt zelfs verantwoord te zeggen dat het eerder ging om
de troost der onderlinge solidariteit, om het gevoel van verbondenheid,
dan om de materiële steun. Het woord "verbroedering" dat wij in het
reglement aantreffen, zowel in de versie van 1837 als in die van 1851,
drukt misschien de bedoeling het best uit. Hetzelfde komt trouwens ook
tot uiting in de namen van verschillende andere drukkersorganisaties.
Een Rotterdamse vereniging heette "Hoe schoon is 't broeders vereenigd
te zien", een Amsterdamse "Draagt elkanders lasten", de vereniging te
Nijmegen heette "Broederhulp" , die te Schiedam had het woord verbroedering zelfs in het Grieks vertaald en noemde zich "Adelphismus" .12
Te zeggen dat de vaktrots de ideële basis was van dit soort verenigingen, zoals F. de Jong doet,l3 lijkt mij daarom niet geheel juist. Natuurlijk bood óók de verheerlijking van het vak, o.a. sprekend uit de
Coster-verering, een compensatie voor de onbevredigende materiële omstandigheden. De Jong heeft ook wel gelijk, als hij schrijft, dat de insignes, de vaandels en de rhetoriek hiermee verband hielden. Maar juist de
door hem vermelde bijzonderheid dat dit alles vooral bij de begrafenissen van de vakbroeders werd vertoond, kan tot andere gedachten leiden.
Bij de deelneming aan de begrafenis van collega's sprak vooral de gemeenschapszin, méér dan het gevoel als typograaf "toch altijd op de
hoogste sport van de beschaving te staan" (het woord komt uit het
Bredase notulenboek van 1893).
Ook de Bredase typografen hadden in hun reglement de verplichting
opgenomen bij de begrafenis van medeleden aanwezig te zijn. Art. 33
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zegt: "Zoodra één der Leden mogt komen te overlijden, zullen de overige Leden verpligt zijn, het lijk mede te helpen ter aarde bestellen, en
bij noncomparitie, vervallen in de boete van 25 centen, ten voordeele
van de kas; dit geschiedt echter niet bij zelfmoord. Een der Directie zal
ten allen tijde aanwezig moeten zijn, om de briefjes te ontvangen, die
tot dat einde zijn rondgezonden, om de geregte absente Leden te kunnen
beboeten. Deze briefjes worden van de Leden, bij de komst van het lijk
op het kerkhof afgevraagd". Om de zin van deze verordening te begrijpen, moet men in het oog houden, dat destijds het lijk nog werd gedragen en dat het juist deze taak was die door de collega's werd vervuld.
De overledene werd dus letterlijk, zoals dat heette "door de vereeniging
begraven". Dit had tegelijk een economische betekenis: men spaarde de
kosten van de dragers uit.
Al leverde het gebruik voortdurend moeilijkheden op - o.a. omdat
de patroons daarvoor niet altijd verlof wilden geven - het heeft toch
voortbestaan tot 1905, toen (zoals de notulen zeggen) "de kerk de
regeling van de begrafenissen veranderde". Blijkbaar betekent dit dat
voortaan in alle gevallen gebruik werd gemaakt van lijkkoetsen. Want
op de vraag, wat er nu moet gebeuren, wordt geantwoord: "achter de
lijkwagen lopen". In feite werd het een vertegenwoordiging door het
bestuur in een rijtuig. Het vaandel, dat vroeger werd meegevoerd, bleef
nu ook achterwege.
Wat de vereniging beoogde, was in wezen volstrekt niet nieuw.
Haar verschillende aktiviteiten: de steun bij ziekte en overlijden, de
gezamenlijke feestviering en de deelneming aan begrafenissen hadden
ook bij de gilden bestaan, speciaal bij de knechtsgilden. Mogelijk waren
daarvan in 1837 te Breda nog verschijnselen aanwezig. Het is een bekend feit dat de gilden na hun officiële afschaffing in 1798 niet zonder
meer verdwenen zijn, maar, óók onder het Koninkrijk, hun leven hebben
gerekt, zij het dan in de vorm van vrijwillige verzekeringsinstituten, die
gedeeltelijk nog teerden op de oude fondsen. Ook in Breda hebben ze
minstens herinneringen nagelaten. 14 De Bredase Almanak van 1873 vermeldt nog een Gilde van Aäron voor de passementwerkers, een Gilde
van Sint-Jacob voor de hoedenmakers, een Gilde van Sint-Lucas voor de
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behangers, een Gilde van Sint-Bonifacius voor de kleermakers en een
Gilde van Sint-Crispijn voor de schoenmakers. Het is echter allerminst
duidelijk, of dit rechtstreekse voortzettingen waren van oude gilden of
nieuwe organisaties die in bovengenoemde geest werkten.
Toch is het opvallend dat het Bredase initiatief door andere verenigingen is beschouwd als een voorbeeld waarnaar men zich richtte. Met
name is dit bekend van de eerste typografenvereniging in Den Haag, die
in 1843 werd opgericht op instigatie van een oud-lid van de Bredase
organisatie, J. Grootens. Iets dergelijks gebeurde ook in Dordrecht. 15
In Den Haag heeft men ook de naam van de vereniging: "Door Eendragt t'Zaam Verbonden" overgenomen. Dezelfde naam droeg ook de
vereniging te 's-Hertogenbosch, die in 1846 werd opgericht. 1G En de
Bredase timmerlieden en metselaars hadden vermoedelijk eveneens het
gevoel de typografen na te volgen, toen ze ook hun gezamenlijke vereniging "Door Eendragt t'Zaam Verbonden" noemden.
De geschiedenis van de eerste decennia vermeldt een aantal strubbelingen die in de ontwikkeling van dergelijke instituten niet ongewoon
zijn. De ondergang van de ziekenkas schijnt het eerste ernstige avontuur
te zijn geweest. Zoals hierboven al werd opgemerkt, was de grondslag
daarvoor uiterst zwak. Reeds in 1840 had men moeilijkheden met de
betalingen en in 1843 werden de uitkeringen geheel gestaakt. 17 De
enige doelstelling van de vereniging bestond voortaan in het vieren
van het jaarlijks feest en het onderhouden van de eer van Coster. Zo
wordt het nog geformuleerd in het reglement van 1851 (zie boven).
De levensvatbaarheid van het geval was daarmee wel erg problematisch
geworden. In 1846 kwam het tot een crisis: het aantal leden was zó
sterk verminderd, dat men voorstelde de aanwezige gelden te verdelen
en de organisatie te ontbinden. Het bestuur wist echter door het werven
van een aantal nieuwe leden de vereniging in stand te houden. Rond
1853 herleefde de ziekenkas. Men was ditmaal voorzichtiger: gedurende
de eerste twee jaren zouden geen uitkeringen worden gedaan. IS
Een tweede gevaar trad op toen in 1858 een concurrerende vereniging werd gesticht onder de naam "Nut en Genoegen". Doch deze was
na tien jaar weer verdwenen. 19
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Over de aktiviteiten waarmee de beide organisaties zich in deze jaren
bezighielden, valt bij gebrek aan gegevens weinig te zeggen. Dat ze zich
bemoeid hebben met de arbeidsvoorwaarden van haar leden, mag men
zeker niet aannemen. Zoiets gebeurde ook elders niet.
Maar in het midden der zestiger jaren begint zich in de kringen van
de typografen een andere geest te openbaren. Het gaat hier vooral om
de gebeurtenissen rond het Paascongres van 1866, een keerpunt in de
geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging. Nadat in de voorafgaande jaren te Amsterdam reeds enige plaatselijke aktiviteit was ontwikkeld om te komen tot betere lonen en gunstiger werktijden, liet de
Arnhemse vereniging "Boekdrukkunst, de Grondzuil der Verlichting",
kortweg genaamd "De Grondzuil", naar alle plaatselijke verenigingen
een oproep uitgaan voor een congres dat op Tweede Paasdag 1866 te
Amsterdam alle Nederlandse typografen moest verenigen. Op de bijeenkomst verschenen afgevaardigden van slechts acht verenigingen, waarvan
drie uit Amsterdam en twee uit Rotterdam. Men stelde onmiddellijk de
eis van 50% loonsverhoging bij een werkdag van tien uur. Er werd ook
een voorlopig bestuur gekozen voor een landelijke organisatie, die op
30 mei werd geconstitueerd: de "Algemene Nederlandsche Typografenbond" (A.N.T.B.).
Hoe hebben de Bredase typografen op deze gebeurtenissen gereageerd? Aan het congres hebben zij niet deelgenomen. Zij hebben echter
ook geen afwijzend antwoord gestuurd, zoals andere organisaties wèl
deden, een enkele zelfs met de bemerking dat men geen loonsverhoging
wenste. Op de stichtingsvergadering van 30 mei blijkt echter dan men
vanuit Breda instemming heeft betuigd en dat hiermee 35 typografen
waren gemoeid. zo Maar het is niet te achterhalen, welke organisatie
hierachter heeft gestaan.
Het heeft ook weinig zin daarnaar te vragen, omdat de adhaesiebetuiging uit Breda slechts van zeer theoretische betekenis is geweest.
Reeds een jaar nadien blijken de banden met de Bond weer verbroken:
het zou tot 1894 duten voordat weer Bredase typografen zich als lid
aanmeldden. 21 In het gehele land was trouwens de belangstelling veel
geringer dan aanvankelijk scheen. Het ledental daalde reeds in het eerste
jaar van 748 tot 527. De reden daarvan moet niet alleen gezocht worden
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in de vrees voor uitsluiting door de patroons, maar ook in de drastische
contributieverhoging van 5 cent per week tot 22 cent per week, nood·
zakelijk gemaakt door het grote aantal werklozen dat steun behoefde. 22
Het is uit dit alles duidelijk dat de eerste aanraking met een strijdbare arbeidersbeweging aan de houding van de Bredase typografen wei·
nig heeft veranderd. Ze waren hier nog niet rijp voor. Als wij vanaf
1882 door de lezing van de zorgvuldig bijgehouden notulenboeken een
beter inzicht krijgen in het leven der vereniging, blijkt dat de geest in
bijna vijftig jaar hoegenaamd niet gewijzigd is. Van enige poging tot
lotsverbetering is tot in de negentiger jaren in het geheel geen sprake.
De discussies in de vergaderingen bewegen zich vrijwel uitsluitend om de
ziekengelden en de organisatie van het jaarlijks kopperfeest. Men houdt
langdurige beschouwingen over de vraag, of men voor de feestmaaltijd
zal besluiten tot biefstuk met groenten en aardappelen voor de prijs van
85 cent, of tot biefstuk met brood voor de prijs van 70 cent. Als men
namelijk berustte in biefstuk met brood, zou het uit te keren zakgeld
voor de overige verteringen één gulden bedragen, in het andere geval
70 cent. Bij dit alles moeten wij overwegen dat verschillenden van deze
mensen niet meer dan zes à zeven gulden per week verdienden, nauwe·
lijks voldoende voor een karig bestaan, en dat het dus een belangrijke
vraag was, hoe men van de uitgelegde gelden een zo uitgebreid mogelijk
genoegen kon beleven. Want de feestviering besloeg minstens drie
dagen: op maandag een toneelvoorstelling - later meestal omgezet in
een reeks komische voordrachten - met daarna diner en bal tot drie
uur, op dinsdag ("blikken dinsdag" noemde men dat) een zogenaamd
brokkenmaal - buiten bezwaar der kas - en op de volgende zondag
een bal met een worstenbrood-traktatie. Ook de muziek vorderde bijzondere kosten; meestal gaf men de voorkeur aan blazers van de veldartillerie. Voor 10 gulden huurde men 9 muzikanten: 2 pistons, 2 barytons,
2 alten, 1 bugie, 1 bas en 1 trombone. Werd het feest gerekt tot 3 uur
's nachts, dan betaalde men voor 6 muzikanten 18 gulden.
Dat het gezelschap niet over ruime middelen beschikte, laat zich verstaan. Het aantal leden bedroeg ongeveer 40, de contributie was 12 1 / 2
cent per week: 6 cent voor de feestviering en 61 / 2 cent voor het ziekte·
en begrafenisfonds. Dit fonds had in 1883 een reserve op de Nutsspaar141
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bank van ruim

f 271,-. De uitkeringen bij ziekte bedroegen thans

f 2,50 per week, die bij overlijden f25,-.
Maar ook daarbuiten werd herhaaldelijk onderlinge steun verleend.
Als na 12 weken de ziekte-uitkering reglementair ophoudt, komt een
particuliere hulpaktie in werking. In alle "winkels" circuleren dan intekenlijsten. Soms doet men voor dergelijke gevallen een beroep op
andere verenigingen in het land, zoals ook in Breda geregeld lijsten van
elders rondgaan voor noodlijdende typografen of hun overgebleven gezinnen. Als in 1896 in Breda een medelid overlijdt die een weduwe met
vier kinderen nalaat, brengt een collecte bij de verschillende typografenverenigingen een som van bijna 278 gulden op. Met de baten van de
Bredase aktie - o.a. een toneelvoorstelling - verzamelt men zo een
bedrag van ongeveer 500 gulden, waarmee men het gezin ruim drie jaar
lang een wekelijkse steun van drie gulden kan geven. Ook voor werkloze vakgenoten die van andere plaatsen komen om in Breda werk te
zoeken, moet herhaaldelijk worden ingesprongen; ze krijgen reisgeld om
elders hun pogingen te kunnen voortzetten.
Het is aandoenlijk te zien, hoe men op deze wijze elkanders armoede
tracht te verlichten. Maar het is tegelijk verwonderlijk dat men zo weinig oog heeft voor de mogelijkheden om de armoede zelf te bestrijden.
Slechts heel langzaam ontwaakt het bewustzijn dat men door eigen aktie
iets daaraan zou kunnen doen. In de notulen kunnen wij de geleidelijke
groei van dit bewustzijn op de voet volgen.
Een eerste aanraking met de strijd der vakverenigingen - de eerste
sinds 1866 - ontmoeten wij daar in oktober 1890. Er is dan een verzoek binnengekomen van een comité van typografen in Amsterdam, dat
steun vraagt voor een staking bij de firma Tetterode. "De Vereeniging,
aldus het verslag, kan echter niet besluiten daarvoor geldelijken steun te
geven; ware het voor ongelukkigen of zieken, dan zou het met het doel
der Vereeniging eenigszins strooken, echter voor vrijwillige staking
niet". Er is blijkbaar over de kwestie nog wel wat gediscussieerd, maar
als de voorzitter zegt gehoord te hebben, dat de zaak zich enigszins
anders heeft toegedragen dan de Amsterdammers voorstellen, kan ook
de oppositie zich met het afwijzend antwoord verenigen.
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Vier jaar later, in 1894, begint de vakbeweging in Breda al een iets
duidelijker gezicht te krijgen. In dat jaar waren boven de rivieren de
typografen tot een verhevigde aktie overgegaan. Er was een algemene
weerstandskas opgericht. Bovendien had men tegen Pasen 1895 een
congres uitgeschreven dat nieuwe looneisen zou stellen. Wanneer deze
niet werden ingewilligd, moest een staking volgen, die in december zou
ingaan. De beroering had in zoverre een weerslag te Breda dat daar een
afdeling kon worden gesticht van de toen reeds duidelijk socialistisch
georiënteerde Algemeene Nederlandsche Typografenbond. Niet minder
dan 24 drukkers sloten zich aan. "Door Eendragt t'Zaam Verbonden"
had aan deze oprichting enige medewerking verleend. Het bestuur
had de afgevaardigden van de Bond ontvangen en had bovendien de
eigen ledenvergadering op zondag 6 mei zo snel mogelijk beëindigd om
de leden gelegenheid te geven de propaganda-bijeenkomst bij te wonen,
die in een aangrenzend lokaal werd gehouden. Van de gevolgen schijnt
men wel lichtelijk te zijn geschrokken, want in de volgende maandelijkse
vergadering spreekt de voorzitter zijn bezorgdheid uit, omdat hij zegt
te hebben gelezen dat de Bond "er zich op toelegt andere verenigingen
tegen te werken en weg te krijgen". Hij hoopt evenwel, dat het in Breda
niet zo ver zal komen.
Zijn vrees bleek ongegrond, want de geestdrift voor de Bond verliep
ook nu weer even snel als ze gekomen was. In 1895 waren de 24 leden
verminderd tot 9, in 1896 daalde het aantal tot 2. 23 De reden hiervan
is ons gedeeltelijk bekend. In oktober 1894 had de Bond een staking in
het leven geroepen bij Van de Weijer in Utrecht, die het Utrechtsch
Dagblad uitgaf. De drukkerij Oukoop te Breda, waar het Dagblad van
Noord-Brabant werd gedrukt, was echter sinds 1882 in handen van Van
de Weijer. In het nummer van zondag 28 oktober 1894 drukt het Dagblad van Noord-Brabant een protestschrijven af van 11 Bredase typografen, allen leden van de Bond en werknemers van Oukoop, waarin zij
hun afkeuring uitspreken over "de gewelddadige wijze waarop door de
Bond wordt getracht vermeerdering van loon te verkrijgen" en getuigen
"dat zij te veel achting bezitten voor hunne patroons en te zeer tevreden
zijn over de behandeling steeds van H.Ed. ondervonden, dan dat zij den
Bond hierin steun willen verleenen." Zij zeggen daarom hun lidmaat143
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schap van de Bond op. De redaktie voegt hieraan toe: "Het is aan de
socialistische opruiers nog niet gelukt om hier te Breda het gif uit te
strooien onder de werklieden van blinde haat tegen al wat patroon is".
Dezelfde zondag 28 oktober was de bondsvoorzitter Snijdelaar in Breda
voor het houden van een protestmeeting waar gesproken zou worden
over loonsverhoging en \over de op verschillende plaatsen in het land
uitgebroken stakingen. Ook nu sloot zijn optreden weer aan bij een vergadering van de Bredase vereniging en de voorzitter achtte zich opnieuw
verplicht deze voortijdig te beëindigen. Het succes van Snijdelaar was,
gezien de halvering van het ledenaantal der bondsafdeling, niet groot.
Pijnlijker was nog, dat zes typografen van Oukoop bij Van de Weijer in
Utrecht gingen werken, hetgeen oorzaak was dat de staking daar verliep. Wel heeft in deze dagen nog een staking plaats gehad bij het kleine
bedrijf van Engelbregt, maar ook deze slaagde niet, omdat onderkruipers
de stakers vervingen. 24
Hoe moeten wij deze ontwikkeling beoordelen? Men is vanzelf geneigd te veronderstellen dat door de werkgevers pressie is uitgeoefend
op hun ondergeschikten. Iets dergelijks zal ook wel gebeurd zijn. Toch
geloof ik niet dat daarin de volledige verklaring ligt. Men moet ook wel
aannemen dat de socialistische inslag van de Bond voor de Bredanaars
niet goed verteerbaar was en dat zelfs in het algemeen een maatschappelijke strijdbaarheid hun nog vreemd was. De gebeurtenissen van de volgende jaren kunnen dat, dunkt mij, voldoende aantonen.
In januari 1895 kwam te Breda de uitnodiging binnen voor het hierboven genoemde Paascongres. Als het bestuur daarover in de februarivergadering geen mededeling doet, wordt het tot de orde geroepen door
één van de leden, Dirk Boog, die tevens lid is van de socialistische Bond.
Hij vraagt of men geen oproep heeft ontvangen. De voorzitter antwoordt
bevestigend, maar verklaart dat het bestuur de uitnodiging reeds in
negatieve zin heeft beantwoord, omdat het meende aldus in de geest van
de leden te handelen. Dit wekt enig verzet bij Boog, maar tot een protest
van de vergadering over het eigenmachtig optreden van het bestuur komt
het niet.
Nog duidelijker spreekt de apathische houding van de Bredase typografen, als de vereniging kort daarna zelf aan een loonaktie begint. In
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het verslag der vergadering van 2 juni 1895 wordt hiervan het eerst
melding gemaakt: "Hierna bespreekt het lid Boog de beweging welke in
den laatsten tijd te dezer stede eerst bij de timmerlieden en nu bij de
metselaars bestaat tot het verkrijgen van hooger loon. Hij vraagt, of
vanwege de vereeniging niet een oproep zou kunnen worden gedaan tot
alle typografen en aanverwante vakgenooten te dezer stede, om na gezamenlijk overleg óók tot een hooger loon te geraken". De voorzitter
voelt er kennelijk niet veel voor; hij krijgt gedaan dat het voorstel wegens het late uur wordt aangehouden tot de volgende vergadering. Als
hij Boog een maand later de vraag stelt, of hij bij zijn voorstel blijft, antwoordt deze bevestigend: "hij denkt dat dit den een of anderen keer
toch zal moeten gebeuren". Het bestuurslid Span vraagt dan aan Boog
een toelichting: "Is uw voorstel om hen die geen 16 cent per uur verdienen, daarop te helpen?", waarop deze antwoordt dat door hem in
het algemeen een hoger loon wordt bedoeld. De vraag over het uurloon
van 16 cent is typerend: in Breda was men blijkbaar bereid daarmee
genoegen te nemen, terwijl in Amsterdam, dank zij de stakingen, volwassen drukkers reeds op 23 cent stonden. 25 Na enig heen-en-weergepraat werd nu besloten een vergadering bijeen te roepen van alle belanghebbenden in Breda. Deze zou door het bestuur worden ingeleid,
waarna een comité zou worden geconstitueerd dat de aktie zou moeten
voeren. Aan alle typografen werd in juli een circulaire toegezonden. Er
werd verzocht deze te tekenen wanneer men met het plan instemde, en
in ieder geval voor "gezien" te tekenen. Van de 58 personen die aldus
werden benaderd, gaven 25 te kennen dat zij de vergadering zouden
bijwonen, 30 tekenden voor "gezien" en 3 weigerden te tekenen. Toen
op 21 juli de vergadering plaats had, waren buiten het bestuur slechts
14 personen aanwezig, van wie twee die voor "gezien" hadden getekend.
Tenslotte waren er in het geheel 12 die wilden toetreden tot een vereniging welke de veelzeggende naam zou dragen: "Vereeniging welke
zich ten doel stelt om langs vreedzamen en ordelijken weg tot loonsverhoging te geraken". De notulen besluiten met de woorden: "Zoodat
de taak van het Bestuur der Vereeniging was volbracht". Het zal niemand verbazen dat men er verder niets meer over hoort.
Na deze mislukte onderneming heeft men van dergelijke akties voor145
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lopig afgezien. Wanneer in 1896 weer een oproep komt om deel te nemen aan een typografencongres, dat door federatieve samenwerking een
overeenkomst wil bereiken omtrent minimum-loon en maximum-arbeidsduur, blijkt hiervoor hoegenaamd geen interesse te bestaan. De voorzitter constateert zelfs "dat het nooit het doel der vereeniging is geweest aan zulke zaken deel te nemen". Als er toch zijn die dit wensen,
zegt hij, moeten ze zich maar aansluiten bij de Bond!
Men beperkte zich dus verder tot het uitkeren van ziekengelden en
het houden van kopperfeesten. Voor de periode tussen 1896 en 1911
kunnen slechts enkele onbetekenende zaken worden vermeld waarin de
vereniging werkdadig optrad voor de belangen van de groep. In 1906
bereikte men dat de patroons drie vakantiedagen per jaar toestonden, in
1908 dat zij op Koninginnedag na de middag vrij gaven, echter onder
voorwaarde dat de uren tevoren zouden worden ingehaald. In juni 1909
werd een werklozenfonds opgericht, waarvoor men vier cent per week
zou betalen (de kopperfeest-bijdrage werd hiertoe verminderd tot vier
cent).
Toch moet men niet menen dat de leden van "Door Eendragt t'Zaam
Verbonden" in de Bredase arbeiderswereld een achterlijke groep vormden. Over de hele lijn was er nu eenmaal weinig leven. Wel was in 1895
een afdeling van de R.K. Volksbond opgericht, die al spoedig 200 leden
telde, maar ook hier was de bewustheid niet zo groot. Typerend is de
deemoedigheid waarmee de voorzitter Mentink op de Eerste Bredase
Katholiekendag in 1903 zijn toespraak inleidde: "Denkt niet, Mijne
Heren, dat ik de werkman wil opzetten tot ontevredenheid tegenover
zijn patroon, minder nog hem wil aansporen tot verzet en opstand tegen
zijn werkgever: dat is de leer der socialisten, wier besliste vijanden wij
zijn. Wij houden vast aan de leer van den Goddelijken Leermeester: er
zullen altijd armen zijn, en die moeten er zijn. Wij zullen die leer vasthouden, wij willen geen geweld, wij zullen het verschil in stand erkennen en eerbiedigen ... ".26 Vooral de vakaktie kwam in de kring van de
Volksbond door allerlei organisatorische moeilijkheden slechts langzaam
tot ontplooiing. Er bestond in Breda nog wel een andere katholieke
werkliedenvereniging, de Sint-Josephkring, die in 1906 573 leden telde,
maar dit was een vereniging op basis van patronage, die in het geheel
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27.

Bredase kopperprent uit 1839 met een voorstelling van bet buis der gebroeders Broese
(Grote Markt 33).
Rijksarchief 's-Hertogenbosch,
Collectie Cuijpers van Velthoven.
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28. De praalwagen waarmee de Typografenvereniging in 1853 deelnam aan de optocht bij het
25-jarig bestaan der Koninklijke Militaire Academie. Binnen de overhuiving ziet men de drukkers
bezig met hun werkzaamheden. De vrouwenfiguur met het boek en de bazuin verbeeldt de
boekdrukkunst. Daarboven een beeltenis van Laurens Janszoon Coster.
Foto Wim Visser.
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Fragment van een schilderij (vermoedelijk vervaardigd door R. W. Kleijn)
in het bezit van het Stedelijk Museum te Breda.

29.
Foto Wim

Het eerste vaandel van de Typografenvereniging.
Stedelijk Museum Breda.
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30.

Bredase kopperprent uit 1841 met een afbeelding van de pas
Gemeentearchief,
voltooide Sint-Antoniuskerk.
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Bteda.

geen vakafdelingen toeliet. De vakbeweging leidde door dit alles in
Breda een armtierig bestaan. Er waren 1500 à 2000 man werkzaam in de
metaalnijverheid, maar slechts 25 daarvan waren aangesloten bij een vakorganisatie. 27
Het mag dus niet verwonderen dat de mannen van de typografische
vereniging nog tot de aktiefsten konden worden gerekend. Uit hun kring
kwam de eerste werkman in de Bredase gemeenteraad, de boekbinder
Joh. J. W. Vissers, die van 1900 tot 1907 zijn mandaat vervulde. Zij
leverden ook de voorzitter van de Gecombineerde Werkliedenvereniging
"Eendracht maakt macht", doorgaans "de Gecombineerde" genoemd,
een federatieve organisatie op neutrale grondslag, die in maart 1901
werd opgericht. Deze had tot doel op te treden als advieslichaam bij
arbeidsconflicten en de leden te verdedigen tegen willekeur of verkrachting der rechten van de werkman. Een sterk leven heeft ze nooit gehad.
In april 1909 werd ze bij gebrek aan belangstelling opgeheven. Ook had
de Typografische Vereniging een belangrijk aandeel in de totstandkoming
van de Kamer van Arbeid in 1900. Het lid Boog was de eerste voorzitter.
Begrijpelijk dus dat de mannen hun eigen tekortkoming niet bemerkten. Het is vermakelijk te zien, hoe zij in 1905 reageren, als het
Centraal Bureau voor de Statistiek hen niet als vakvereniging wil erkennen. Het Bureau verzorgde nl. een jaarlijks overzicht van de Nederlandse vakbeweging. Op de vanuit Breda toegezonden gegevens antwoordde men dat de Typografische Vereeniging niet als een vakbeweging
kon worden beschouwd. In de eerstvolgende vergadering roept dit heftige verontwaardiging op. Men dringt erop aan de functionarissen van
het Bureau "eens flink op hun plaats te zetten". Alleen Boog - steeds
weer de man die de zaken scherp ziet - merkt op: "Ik ben nu 26 jaar
lid der Vereeniging, maar heeft de Vereeniging ooit iets voor het vak gedaan? Het reglement spreekt niet over vaktoestanden, maar wel van
steuning bij ziekte en overlijden". Ook deze zaak liet men zoals ze was.
Zó zelfs dat men twee maanden later een schrijven van het Nationaal
Arbeiderssecretariaat naast zich neerlegde "omdat wij geen vakvereniging
zijn".
Intussen begonnen hier en daar buiten de vereniging de geesten toch
147

Onderschrift van
ne'uenstaande prent.'

Om U op KOSTERS Jubelsdag
Te wonen, wat zijn kunst vermag,
ni&n wij van SINT ANTONISKERK
U 't front, door onzer handen werk.
DE GEZELLEN TER DRUKKERIJ.

Breda, Koppermaandag 1841.

Jaarboek De Oranjeboom 23 (1970)

wel wat meer begrip te tonen voor de eisen van de tijd. Er ontstond ook
steeds meer rivaliteit tussen de organisaties van verschillende richting.
De socialistische typografenbond, hoewel in Breda zwak vertegenwoordigd, voelde zich om zijn strijdkarakter superieur. De R.K. Volksbond
moest spijtig vaststellen dat de mannen van "Door Eendragt t'Zaam
Verbonden" voor zijn penetratiepogingen weinig toegankelijk waren.
Vanuit deze kringen werd geregeld op de Typografische Vereeniging
gesmaald; het was de "lolletjesvereniging" of de "oude-mannetjes-vereniging". Toch hield ze zonder moeite haar schapen bijeen, daarbij groot
gaande op het beginsel der neutraliteit dat ze zorgvuldig handhaafde.
Van politiek onthield ze zich, aan een 1 mei-betoging weigerde ze deelneming, met de socialistische Bond van Bestuurders liet ze zich niet in,
met godsdienstige zaken wilde ze zich evenmin ophouden. Men krijgt de
indruk dat speciaal deze houding bij de Bredanaars sympathie oogstte.
Opmerkelijk is hier de tegenstelling met Den Bosch en Tilburg: in Den
Bosch gingen de typografen reeds in 1903 met ongeveer 100 man over
naar de R.K. Grafische Bond, de afdeling Tilburg dateert uit 1902, die
van Breda kwam na verschillende vergeefse pogingen eerst in 1913 tot
stand en telde toen 13 leden. 28
Zo kon de vereniging op 7 januari 1912 met 64 leden haar 75-jarig
bestaan vieren. Bij deze viering vond een plechtigheid plaats die om haar
unieke karakter vermelding verdient. Daar het eerste vaandel niet meer
toonbaar werd gevonden, had men bij gelegenheid van het jubileum een
nieuw laten vervaardigen. Men besloot nu het oude aan te bieden aan
het Stedelijk Museum. Op de middag van de gedenkdag werd het door
de gehele vereniging in optocht, voorafgegaan door een muziekkorps,
naar het museum gebracht, waar het door de voorzitter, Baron Van
Keppel, "met een flinke toespraak" werd aanvaard.
De feestvierders zijn er zich toen niet van bewust geweest, hoe symbolisch deze daad was. Want juist in 1912 zou de vereniging haar verleden afzweren en een geheel nieuwe richting inslaan. Reeds op het einde
van 1911 is een kentering merkbaar. Men neemt dan het initiatief tot
een loonaktie bij de Bredase patroons. Op 7 november belegde men
daartoe een algemene vergadering van Bredase typografen, waarop 74
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personen verschenen. Er ging een schrijven naar de werkgevers, dat
evenwel niets opleverde. Daarna volgde op 8 december een nieuwe vergadering, waarop besloten werd aan de patroons een onderhoud te verzoeken. Dit werd door bijna allen geweigerd. Maar toen de ene die wèl
bereid bleek een commissie te ontvangen, een toeslag beloofde, volgden
vrijwel alle anderen.
Dit succes schijnt bezielend te hebben gewerkt. De vereniging wîlnu
kennelijk een andere koers. In augustus komt een voorstel het kopperfeest maar af te schaffen: het is ouderwets en men doet zoiets nergens
meer. Beter het geld te besteden aan een hogere verzekering. Maar de
voorzitter verzet zich nog: hij acht, zo zegt hij, Breda niet rijp genoeg
voor een moderne vakbeweging. Hij kon niet vermoeden dat binnen
enige maanden zijn eigen organisatie zich tot een moderne vakvereniging
in de volle zin van het woord zou hebben ontwikkeld. In dezelfde vergadering waarin deze woorden vielen, werd trouwens al gesproken over
het inrichten van een weerstandskas; de gedachte aan een staking was
niet zo vreemd meer.
De grote stoot tot de nieuwe evolutie kwam echter van buiten. In
het najaar van 1912 verscheen een uitnodiging om deel te nemen aan een
vergadering in Utrecht op zondag 27 oktober, waar plannen zouden worden voorgelegd voor een nauwer verband tussen de verschillende plaatselijke verenigingen. Vanuit Breda werd daaraan deelgenomen en reeds
in november besloot men zich aan te sluiten bij de Bond van Plaatselijke
Vereenigingen, die op 19 januari 1913 te Deventer zou worden opgericht. Vijf verenigingen met tezamen ongeveer 560 leden werden daarin
opgenomen.
De bereidheid tot dit samengaan is gemakkelijk te verklaren, als men
weet dat C.A.o. voor de typografie in aantocht was. Voor het afsluiten
van een collectief contract was vanzelfsprekend het concentreren van
een zo groot mogelijk aantal belanghebbenden gewenst. Het was vermoedelijk hetzelfde vooruitzicht dat de vereniging ook op andere punten
zo besluitvaardig maakte. In juli wordt de weerstandskas opgericht.
Hiervoor zou men 11/2 cent afnemen van de contributie voor het werklozenfonds (men beschikte reeds over een reserve van f 240,-) en
2 1 / 2 cent van de verteringsgelden voor het kopperfeest. "Kopperfeest
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vieren is wel een schoone zaak, zei de voorzitter nu, maar dit komt er in
den tegenwoordigen tijd minder op aan en moeten we dit meer als een
bijzaak beschouwen". Voortaan bedroeg de contributie 15 cent per week,
waarvan 6 1/2 cent voor het ziekenfonds, 4 cent voor de weerstandskas,
3112 cent voor het kopperfeest en 1 cent voor het werklozenfonds.
Voordat men het zich goed bewust was, bevond men zich al midden
in de strijd waarvoor de weerstandskas bestemd was. In september 1913
werd tezamen met de AN.T.B. en de R.K. Grafische Bond een plaatselijk aktie-comité gevormd dat moest ijveren voor een nieuwe loonregeling op grond van een collectief contract. Het initiatief hiertoe was uitgegaan van de pas opgerichte afdeling van R.K. Bond. In het comité vertegenwoordigde de A.N.T.B. 7 leden, de R.K. Bond 13, "Door Eendragt
t'Zaam Verbonden" 56. Alles bijeengenomen telde Breda 89 gezellen en
41 jongeren. Bijna de helft was dus niet georganiseerd.
De toetreding van de Typografische Vereeniging was niet helemaal
van harte gegaan; in de nieuwe situatie voelde men zich blijkbaar toch
nog onwennig. "Het bestuur is van meening, zo verklaarde de voorzitter,
dat het hun nergens anders om te doen is dan om propaganda te maken
voor hun, maar meende de uitnodiging te moeten aannemen, ten eerste
om hun geen troef in handen te spelen tegen onze vereeniging en ten
tweede, omdat we wel iets moeten doen ter wille van de jonge leden ...
Er is door van Eijndthoven (de algemene voorzitter van de R.K. Bond)
nogal eens geprobeerd om van ons te horen, of we niet zouden zeggen:
we willen of kunnen niet meewerken, maar dat is hun niet gelukt. Het
Bestuur heeft de eer der Typografische Vereeniging hoog gehouden".
Eigenlijk begon men dus de strijd omdat men vreesde zich door afzijdigheid te blameren! Maar toen het eenmaal zo ver gekomen was,
paste men zich aan. Om zoveel mogelijk krachten te mobiliseren, richtte de vereniging zelfs een aspirantenafdeling op, die de typografen onder
de achttien jaar moest omvatten.
Intussen hadden de Noord-Brabantse drukkerspatroons de kansen
van de C.A.O. in ernstig gevaar gebracht. Omdat zij lagere lonen betaalden dan elders in het land golden, en bovendien nog betrekkelijk
weinig last hadden van inspraak der werknemers, voorzagen zij terecht
dat een landelijk contract juist van hen de zwaarste offers zou eisen.
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Om hieraan te ontkomen, besloten zij zich van de algemene organisatie
der patroons, de Nederlandsche Bond van Boekdrukkerijen, af te scheiden.
Dit werd voor Breda de aanleiding tot een des te feller aktie. Men begon
leden te werven en vergaderde geregeld met personeelsgroepen die door
deskundige sprekers werden bewerkt. Een conferentie met de patroons
had geen succes. Van de landelijke regeling wilden ze niets weten; hun
enige concessie was een loonsverhoging van een halve cent. Bij een
tweede bespreking waren ze al tot verder toegeven geneigd: 20 cent
voor hen die nu op 18 cent en daarboven stonden, voor allen die een
lager loon hadden, één cent opslag. Ook dit achtten de onderhandelaars
onaanvaardbaar; de hoofdbestuurders werden nu gealarmeerd, deze
overlegden opnieuw met de patroons, maar zonder resultaat.
Op zondag 18 januari 1914 werd door de typografen de hele dag
vergaderd. De uitslag was een ultimatum aan de patroons: vóór maandag
7 uur wilde men een gunstig antwoord. Toen dit uitbleef, werd op dinsdagmorgen het werk op vier drukkerijen neergelegd. De notulen vertellen niet zonder leedvermaak: "Alles was in rep en roer. De patroons vlogen van de een naar de ander. Men telefoneerde, vergaderde en vergaderde nog eens". Na twee dagen staking volgde de capitulatie: het
contract werd door allen getekend, op basis van de landelijke loonregeling, met gebruikmaking van de mogelijkheid tot overgangsbepalingen. 29 Hetgeen resulteerde in een loonsverhoging van 1 tot 3 cent per
uur. Volwassen zetters verdienden nu 21 cent, halfwas-zetters 13 cent,
drukkers lagen 1 cent hoger, rotatiedrukkers - alleen nog werkzaam bij
Oukoop - haalden 25 cent per uur. 30
Terecht was men trots op dit succes: het was het eerste collectief
contract dat in Noord-Brabant werd afgesloten. Toen een maand later in
Den Bosch een staking op dezelfde wijze gelukte, was hier een belangrijke en onverwachte bijdrage geleverd tot de veiligstelling van de
C.A.o. voor Nederland.
De vuurdoop van 1914 heeft de mentaliteit der vereniging grondig
veranderd. Voortaan was het een werkelijke vakorganisatie die zich
hoofdzakelijk bezighield met de zakelijke kwesties welke een moderne
bedrijfsordening meebrengt. Het heeft geen zin dit verder te beschrijven:
het is nauwelijks geschiedenis te noemen. Het kopperfeest, voorzover
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het nog werd gevierd, had voortaan meer het karakter van een buitengewone vergadering met vrijgestelden als sprekers.
Men voelde zich ook meer als een plaatselijke afdeling van de landelijke bond (die sinds 1923 de naam droeg van "Nederlandsche Grafische
Bond") dan als een zelfstandige organisatie. Dit is tenslotte ook de
oorzaak geweest van de opheffing der vereniging, hoewel deze in 1937
nog in volle glorie haar honderdjarig bestaan kon vieren. 31 Toen in
januari 1946 tussen de Nederlandse Grafische Bond en de A.N.T.B. de
definitieve fusie tot stand kwam - tijdens de bezetting was deze praktisch reeds doorgevoerd - verdween voor de Bredase formatie de laatste
schijn van zelfstandigheid. 32 Van de nog aanwezige leden schijnen overigens de meesten te zijn overgegaan naar de Nederlandse Katholieke
Grafische Bond.
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