
Dr. Jan van den Brink, socialist in priestertoog

door

GERARD VISSER

In het begin van deze eeuw heeft het optreden van de priester
socialist Dr. Jan van den Brink een hevige deining veroorzaakt in het
destijds zo rustige Breda. De herinnering aan de geruchtmakende ge
beurtenissen die zich rond deze man hebben afgespeeld, blijkt thans
vrijwel geheel verdwenen. Toch vormen zij in de Bredase geschiedenis
een belangrijke episode die voor de politieke en maatschappelijke ont
wikkeling van de stedelijke gemeenschap niet zonder betekenis is ge
weest. Vandaar dat hier een poging wordt gedaan om de merkwaardige
figuur van deze rebellerende priester opnieuw onder de aandacht te
brengen.

Een lastige kapelaan

Johannes Antonius Hendrikus van den Brink werd op 4 februari
1865 te Breda geboren als zoon van de stalhouder Petrus Adrianus
Johannus van den Brink en Pieternella Hendrica Kwisthout. Jan was
hun eerste zoon, er zouden nog een zoon en een dochter volgen. Zij
woonden in het centrum van de stad, Torenstraat 27a, boven de stal.
Na tot zijn veertiende jaar de lagere school te hebben gevolgd ging Jan
van den Brink in 1879 naar het klein-seminarie Ypelaar te Ginneken.
Hij bleek daar een goede leerling en was er ook gevierd om zijn acteer
talent: allerlei gelegenheden luisterde hij op met komische voordrachten.
Volgens tijdgenoten (die wellicht teveel verband zochten met zijn latere
ontwikkeling) zou dit zijn karakter ongunstig hebben beïnvloed; hij
leek wat over het paard getild.!

Van 1885 tot 1890 doorliep hij het groot-seminarie te Hoeven. Na
zijn priesterwijding op 12 oktober 1890 werd hij om zijn uitstekende
studieresultaten naar Rome gezonden om daar aan het Sint-Thomas-
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college verder te studeren. Tijdens zijn verblijf in Rome maakte hij op
15 mei 1891 de afkondiging mee van de encykliek "Rerum Novarum"
door paus Leo XIII. De persoon van deze paus heeft, zoals zal blijken,
een diepe indruk op hem gemaakt.

In juni 1893 promoveerde hij in de theologie op "Thesen over de
voorbeschikking in het Thomistisch systeem". Teruggekeerd in Neder
land zou hij, naar verteld wordt, zijn bisschop te kennen hebben ge
geven dat hij naar zijn mening nu wel in aanmerking moest komen voor
een benoeming als professor aan het groot-seminarie.2 Mgr. Leijten, van
deze aanmatiging niet gediend, vond het echter beter dat hij de normale
loopbaan volgde en benoemde hem tot tweede kapelaan te Hontenisse
in Zeeuws-Vlaanderen.

Het schijnt dat Van den Brink dit heeft ervaren als een vernedering.
Dat hij zich als doctor theologiae niet thuisvoelde in zijn nieuwe milieu
kan in elk geval blijken uit wat hij zelf later schreef over zijn collega's,
die volgens hem "bijna uitsluitend studeerden in de wijn- en cognac
soorten, enz., en mij het leven ondraaglijk maakten door het vertoon van
hunne oefeningen in die sport".3 Als wij zijn eigen verhaal moeten ge
loven, hebben zich in Hontenisse ook enige conflicten voorgedaan, o.a.
zou zijn pastoor 1. Verwilghen hem de lectuur hebben verboden van het
bij Tjeenk Willink uitgegeven "Sociaal Weekblad".4

Op 31 maart 1894 werd hij overgeplaatst naar Kruisland, maar op
12 mei van hetzelfde jaar keerde hij weer terug naar Hontenisse. Van
deze ongewone gang van zaken kennen wij de achtergrond niet. In het
algemeen valt te betreuren dat het Bredase bisdomarchief geen op
heldering kan geven over de kwesties die zich in de kerkelijke loopbaan
van Van den Brink hebben afgespeeld. Het vermoeden ligt voor de hand
dat de documenten die daarop betrekking hadden, waren opgenomen
onder de dossiers over kerkelijke delicten; deze schijnen met andere
"gevaarlijke" stukken uit het archief in mei 1940 te zijn vernietigd, het
oudste stuk in deze serie dateert namelijk uit 1941. De enige documen
tatie over Van den Brink die nog aanwezig is, bestaat uit enkele briefjes
over formele aangelegenheden die niet de minste onregelmatigheid doen
vermoeden. Zodoende kennen wij zijn wederwaardigheden als kapelaan
alleen uit zijn eigen, uiteraard eenzijdige, inlichtingen.
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Zijn werkzaamheid in Hontenisse moet weer nieuwe moeilijkheden
hebben opgeleverd, want op 19 juni 1895 vroeg en verkreeg hij eervol
ontslag. Naar zijn eigen zeggen "scheen de pastoor van Hontenisse
socialistische tendenzen bij hem opgemerkt te hebben".5 Deze "socialis
tische tendenzen" moet men wel met een korrel zout nemen, want vóór
1897 heeft Van den Brink zich nooit intensief bezig gehouden met
"socialistische" of "anarchistische" auteurs, hoogstens heeft hij enige
bladen gelezen die lichtelijk rood getint waren.

Na zijn ontslag als kapelaan vertrok hij naar Brazilië. Wat hij daar
zocht of gedaan heeft, weten wij niet. Zeker is wel dat de onderneming
een teleurstelling werd, want na enige maanden was hij weer in het
vaderland. Opvallend is ook dat hij bij de beschrijving van zijn levens
loop dit Braziliaanse avontuur verzwijgt. 6

Terug in Nederland bood hij de bisschop opnieuw zijn diensten aan.
Op 5 oktober werd hij benoemd tot assistent te Eede in Zeeuws
Vlaanderen. Hij bleef er twee jaar. In september 1897 wèrd hij over
geplaatst naar Nispen bij Roosendaal. Uit deze Nispense tijd weten wij
iets meer over zijn opvattingen en gedragingen. Zijn pastoor A. Melsen,
die overigens een rustig en wijs man moet zijn geweest, blijkt weer
wantrouwend te hebben gestaan tegenover zijn eigenzinnige kapelaan,
die zich nu nachtenlang wijdde aan de bestudering van de sociale
kwestie en o.a. geschriften las van Marx, Fourier en Bakoenin. De
hoofdonderwijzer Schmelzer, met wie hij dikwijls lange wandelingen
maakte, zou van hem hebben gezegd: ,,0, Van den Brink, dat is een
socialist". Overigens was de bestudering van socialistische en anar
chistische auteurs na de verschijning van "Rerum Novarum" onder
priesters niet ongewoon.7 Ook heeft Van den Brink in Nispen geen
socialistische aktiviteiten ontwikkeld, hij heeft zich ook nooit daarop
beroepen. Wel was hij buitengewoon vrijgevig. Als hij wat geld had gaf
hij het weg aan arme parochianen, zodat hij zelf doorgaans krap zat.
Met zijn pastoor schijnt hij herhaaldelijk moeilijkheden te hebben gehad
naar aanleiding van uitlatingen over geloofszaken. Vooral de manier
waarop de kapelaan katechismus gaf, wekte bedenkingen. Tijdens de
lessen liet deze zich wel eens iets ontvallen dat zijn persoonlijke twijfels
openbaarde. Een voorbeeld hiervan: "Kinderen, waar gaan jullie naartoe
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als jullie een doodzonde hebben gedaan? Ja, naar de hel ... als er ten
minste één is".8

Zijn twijfels waren echter nog vaag en oppervlakkig, want als men
het bedevaartboekje leest dat hij in 1897 schreef als verslag van een
pelgrimstocht naar Rome, blijkt daaruit slechts bewondering voor alles
wat paus en Rome heet. Over het oproer van 1848 schrijft hij onder
andere: "De belhamels der revolutie, onder welke er waren die vroeger
van de vergevingsgezindheid des Pausen genoten hadden, hitsten het
gewetenloze volk op tegen het bestuur des Pausen". Niemand dwong
hem een dergelijk boekje samen te stellen, het kan dus niet gehuicheld
zijn als hij schrijft: "Wij gingen den grond betreden der stad, waar ons
aller Vader zetelt, der stad, ons dierbaar door zoovele herinneringen,
waar eenmaal het bloed stroomde van duizenden heldhaftige martelaren.
En wij kwamen daarheen om ons geloof te versterken, onze liefde te
verlevendigen voor Christus' stedehouder op aarde".9

In 1897 was hij lid geworden van een comité voor bedevaarten en
tot ongeveer 1901 leidde hij verscheidene bedetochten naar Rome en
Lourdes. Op 4 juni 1900 ontving hij te Rome tezamen met de overige
leden van het comité het gouden erekruis "Pro ecclesia et pontifice" .
Het een en ander bewijst wel dat hij volstrekt niet van plan was met
de kerk te breken. Hetzelfde blijkt ook uit een opmerking die hij jaren
later maakte naar aanleiding van de pauselijke zegen op het Sint-Pieters
plein: "Een correspondent der Nieuwe Rotterdamsche Courant, met
wien ik eens eene dier plechtigheden bijwoonde, stoorde hinderlijk
kwetsend mijn enthousiasme door de opmerking: "Wat een komedie".
En ik dacht er toen in de verste verte nog niet aan, dat ik eens, zelf
ontkomen aan Rome's suggestieven invloed, het woord van dien ver
slaggever zou maken tot het mijne".10

Op 17 december 1900, op dezelfde dag waarop hij van het hoofd
comité der wereldhulde aan Christus de pauselijke onderscheiding "Bene
merenti" ontving, werd hij gedwongen de pastorie van Nispen te ver
laten. Redenen worden niet genoemd; een conflict met de pastoor mag
worden verondersteld. Enige tijd verbleef hij weer bij zijn ouders. Op
8 februari werd hij benoemd tot kapelaan te Heerle, een klein platte
landsplaatsje in West-Brabant. Ook hier kon hij met de pastoor niet
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overweg. Zelf vertelt hij: "Vele wederwaardigheden die ik ondervonden
had, hadden hunnen nadeligen invloed op mijn gestel doen gelden. Ik
leed aan zware hoofdpijnen, enz., waarom ik een kleine veertien dagen
mijn brevier niet las".l1 Dit moet zijn overgebriefd, want op 7 augustus
1901 werd hem vanwege de verwaarlozing van het breviergebed het
mislezen verboden. Voordat hem dit werd medegedeeld had hij echter
reeds uit eigen beweging ontslag genomen. Weer ging hij naar zijn
ouders in Breda en nu voorgoed. Enige tijd later vernam hij dat 14 doop
sels die hij in Heerle had toegediend, op last van de bisschop hernieuwd
waren. Men twijfelde dus aan zijn oprechte bedoelingen als priester.

Op dood spoor

In november 1902 werd hem weer toegestaan de mis te lezen. Hij
deed dit dagelijks in de Sint-Antoniuskerk te Breda. De gardiaan van de
Bredase capucijnen had hiertoe bemiddeld. In deze voor hem als outsider
frustrerende tijd werd zijn binding met kerk en geloof geleidelijk losser
en begon zijn socialistische overtuiging te rijpen. In 1902 had die over
tuiging echter nog weinig vastheid. In het Dagblad van Noord-Brabant
werd hem enige jaren nadien voorgeworpen dat hij in dat jaar anti
socialistische artikelen had geschreven in De Katholieke Gids. Hij ant
woordde daarop: "Mijn oude plunje uit de Katholieke Gids 1902 was
geschreven met geknechte pen en kon ook onmogelijk slaan op de zuiver
maatschappelijke leer van het socialisme".12 Maar niemand had hem
toch geprest die artikelen te schrijven.

In Breda was de propaganda voor het socialisme reeds in de tachtiger
jaren begonnen; aanvankelijk met weinig succes, het verhaal gaat zelfs
dat een venter van "Recht voor allen" door arbeiders van de Haagdijk
met blaadjes en al in de Haven werd gesmeten.13

Toch was het socialisme sterker dan de geestelijkheid vermoedde.
In 1897 werd een Bredase afdeling van de SDAP opgericht; voorzitter
was het Tweede Kamerlid H. van Kol, die in Princenhage woonde.
Enige tijd verscheen er op onbepaalde tijden een orgaan van deze afde
ling: "Breda Vooruit". Om een of andere reden is de afdeling echter
weer opgeheven, wellicht wegens het verhuizen van Van Kol.
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Een vurig tegenstrever van het socialisme was de R.K. Volksbond.
De Bredase afdeling daarvan werd op 4 augustus 1895 opgericht. Ze
telde weldra 200 leden. Maar zelfs tegen deze katholieke organisatie had
de paternalistische clerus lange tijd bezwaar; pas in 1897 stond Mgr.
Leijten een geestelijk adviseur toe. De sfeer was in het Zuiden zó duf
en gezapig, dat Mgr. Schaepman in 1902 aan het adres der Tilburgers
schreef: "De Noord-Brabanders verdienen niets beter dan dat zij eens
een echt socialistisch opstootje krijgen. Die niet leeren wil, moet
voelen".14

In Breda zou het weldra zo ver zijn; de hoofdpersoon werd Dr. Jan
van den Brink.

In mei 1904 had de Eindhovense sociaal-democraat Janssen een
brochure uitgegeven, getiteld "De sociaal-democratie en waarom, hoe en
waarmee zij bestreden wordt". Deze brochure waarin werd beschreven,
hoe de kerkelijke autoriteiten het anti-godsdienstig karakter van de
sociaal-democratie als wapen hanteerden, moet op Van den Brink grote
indruk hebben gemaakt. Met enige Bredase arbeiders sprak hij over dit
geschrift. Exemplaren hiervan stuurde hij naar leden van de R.K.
Volksbond.

Deze propaganda in de zomermaanden van 1904 bleef niet onop
gemerkt. Het bisdom greep in. Op 17 september werd Van den Brink
het mislezen opnieuw verboden. Als reden hiervan werd opgegeven dat
hij zich enige malen onder de mis oneerbiedig had gedragen. Toen hij
op een nadere verklaring aandrong, deelde de bisschop hem mee, dat
hij aan de jonge socialistische arbeider Frans de Bruin een brief had
geschreven naar aanleiding van bovengenoemde brochure en daarin te
kennen had gegeven óók sociaal-democraat te zijn door zijn brief aan te
vangen met "Geachte partijgenoot".15 Intussen had Van den Brink
reeds een protestbrief naar Rome gezonden om tegen zijn schorsing
beroep aan te tekenen. Hij was niet van plan als socialist zijn toog aan
de kapstok te hangen.

Eind oktober kwam hij met zijn eerste brochure "De groote vraag",
die verzorgd werd door het Eindhovense sociaal-democratische blad
"De Eendracht". Hij betoogde daarin dat het kapitalistische systeem tot
in de grond verderfelijk was. Uitgaande van de meerwaarde-theorie van
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Marx voorzag hij dat de opeenhoping van rijkdom aan de ene en de
verpaupering aan de andere kant fatale vormen aan zou nemen. De
oplossing lag in de sociaal-democratie. De plaats die hij zichzelf daar
binnen toedacht als de "socialist in toog" gaf hij aan door de opmerking
dat hij geloofde dat de kerk zich binnen niet al te lange tijd met het
socialisme zou verzoenen. Meteen kon dat niet, omdat de kerk financieel
nog afhankelijk was van de rijken en van de burgerregeringen. Men
durfde nog niet, maar menig priester was in zijn hart al socialist. Aan
het slot riep hij de katholieken op zich aan te sluiten bij de SDAP; de
sociaal-democratie bemoeide zich immers niet met kerkelijke leerstukken,
het was een beweging waarin ongelovigen, protestanten en katholieken
zonder onderscheid konden samengaan. Hij beperkte zich dus, zoals hij
steeds zou blijven doen, tot het maatschappelijk (economisch) marxis
me, over het historisch en filosofisch gedeelte van de leer van Marx liet
hij zich nergens uit.

Het Volk van 10 november publiceerde enige gedeelten uit de
brochure; de redactie voelde onmiddellijk aan welke propagandistische
waarde het optreden van Van den Brink kon hebben. Men vergat
gemakshalve dat er ook partijgenoten bestonden voor wie atheïsme en
socialisme niet te scheiden waren, zoals Gorter en ook Loopuyt, die nog
kort tevoren had verklaard: "Voor menschen voor wie de H. Schrift een
richtsnoer is, is bij ons geen plaats",16 en schreef: "De groote waarde
van deze belijdenis steekt in den vernietigenden slag die ermee wordt
toegebracht aan den in de katholieke pers zo gretig gecolporteerde
leugen, dat onze partij vijandig zou staan tegenover den godsdienst".

Van de katholieke pers was de Meierijsche Courant uit Eindhoven
de eerste die reageerde. Men had het verleden van Van den Brink uit
gezocht, bracht luidruchtig zijn eerste schorsing in augustus 1901 ter
sprake, maakte melding van zijn nalatigheid in het breviergebed en
beschuldigde hem dat hij onder de mis niet geconsacreerd had ...

Een dag later, op 26 november, volgde het Bredase Dagblad van
Noord-Brabant met een hoofdartikel waarin stond: "Een valsche profeet
is onder ons opgestaan in 't kleed van de uitverkorenen Gods". Men
verweet Van den Brink dat hij zich nog steeds priester noemde en daar
door misleiding pleegde. Het blad ging verder: " ... de socialistische
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pers koketteert met deze afgevallen priester ... Ook de Duitsche socia
listen-pers wierp zich met wellust op deze wonde der roomsche kerk.
En de "Vorwärts" is bezig aan de vertaling van Dr. van den Brinks
jongste geschrift."17

Op 28 november publiceerde Van den Brink zijn "Open brief aan de
redactie's der couranten, die mij vorige week aanvielen over de uitgaven
mijner brochure De groote vraag". Na een schets van zijn levensloop
besloot hij: "Mijn grootste misdrijf in de oogen van mijn tegenstanders
is, dat ik socialistische ideeën heb - dat ik de zaak der arbeiders een
warm hart toedraag - dat ik voor die zaak gaarne ten offer breng:
levensvreugde, Z.g. aanzien en de goedkeurende glimlachjes der rijken".

De hoofdredacteur van het Dagblad van Noord-Brabant, Albert van
der Kallen, zette de strijd voort met een brochure getiteld: "Kan een
katholiek socialist zijn?", die op 3 december 1904 verscheen. Met allerlei
citaten trachtte hij daarin aan te tonen dat de socialisten principiële
atheïsten waren. Reeds enkele dagen later antwoordde Van den Brink
met een tegenbrochure: "Kan of moet een katholiek socialist zijn?".
Op zijn beurt poogde hij met een aantal aanhalingen van Schaepman en
Leo XIII de sociale plicht van de rooms-katholieken te beklemtonen.
Dat Leo XIII in Rerum Novarum de socialisten een woelzieke partij
noemde, kwam volgens hem doordat hij slechts dacht aan de anarchis
tische Zuid-Italianen. De paus verwarde naar zijn mening het socialisme
met het volslagen communisme.

Actief SDAP-er

In de nazomer van 1904 was Van den Brink lid geworden van de
SDAP. Begin 1905 legde hij contact met andere sociaal-democraten.
Tijdens deze ontmoetingen moet het plan zijn ontstaan om hem enige
toernees in Nederland te laten houden met het oog op de Tweede
Kamerverkiezingen van 16 juni.

Op 2 maart 1905 hield hij voor 450 man zijn eerste rede te Eind
hoven. Twee uur lang wist hij zijn gehoor te boeien.l8 De geestelijkheid
maakte geen gebruik van de geboden gelegenheid tot debat, maar ageer
de wel, direct en indirect, via preekstoel en pers. Een merkwaardig voor-
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beeld is het volgende. Begin maart publiceerde het Helmondse "Nieuws
van de Week" enige artikelen waarin de hoofdredacteur het opnam voor
Van den Brink. Enige citaten: "Publiek staat in de kranten: Dr. J. van
den Brink, de afvallige priester! Waar lijkt dat nu toch op? Zoolang de
Paus van Rome hem niet geëxcommuniceerd heeft ...". Verder: "Wat
me ook gruwelijk hindert is dat telkens terugkeerende: We zullen voor
hem bidden".19 Dergelijke realistische journalistiek werd echter niet
getolereerd, want op 22 maart kon men in hetzelfde blad lezen: "De
geestelijke overheid heeft ons hare afkeuring te kennen gegeven over het
hoofdartikel van zaterdag 11 maart en ook over vorige artikelen. Gaarne
nemen wij het afkeurenswaardige terug en wij stellen er prijs op bij deze
uitdrukkelijk te verklaren dat wij ons in 't vervolg altijd en in alles aan
onze Geestelijke Overheid zullen onderwerpen".

Van 20 tot 25 maart hield Van den Brink een propagandatocht door
Twente. Zijn optreden kwam op een psychologisch gunstig moment: de
ontevredenheid over de politiek der regering, waarin de katholieken een
belangrijk aandeel hadden, had geleid tot de stichting van een Vrije
Katholieke Volkspartij, waarvan de vakverenigingsleider Brinkhuis de
voorman was. Na Twente volgde een reeks van andere plaatsen:
Alkmaar (4 april), Maastricht (8 en 9 april), Leeuwarden (10 april),
enz. In Breda zelf viel duidelijk een toenemende socialistische activiteit
te bespeuren: op 6 april werd weer een afdeling van de SDAP opgericht
met voorlopig 12 leden. Als voorzitter werd C. J. Ferger gekozen, als
secretaris-penningmeester W. C. van Oordt. Dat Van den Brink toch als
de voorman werd beschouwd, bleek wel uit het feit dat hij op 12 april
door de afdeling gekozen werd als afgevaardigde voor het congres dat
van 23 tot 25 april in Den Haag gehouden zou worden. Ondertussen
was hij door enige katholieke en andersdenkende kiezers (onder andere
door zijn vader) kandidaat gesteld voor de Tweede Kamer in het district
Breda. Het bestuur der Vrije Katholieke Volkspartij (van Brinkhuis )
meende die kandidatuur te moeten overnemen, zowel in Breda als in
Hontenisse. Het feit dat Van den Brink niet door de eigen partij
organisatie kandidaat was gesteld, werd nog een punt van discussie op
het partijcongres, waar Troelstra tegenover Wijnkoop met succes ver
dedigde dat het gebeurde om taktische redenen moest worden geduld.20
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Overigens was Van den Brink zelf op het congres een rustig toe
schouwer, hij mengde zich niet in de discussies.

In de maand mei had hij het bijzonder druk met spreekbeurten,
overal werd hij uitgenodigd. In Tilburg luisterde hij de 1 mei-viering
op met een redevoering. Daarna volgde nog een optreden in de districten
Goes, Hontenisse, Hoogezand en Veendam.

Op zondag 21 mei deed zich een opmerkelijk incident voor. De afde
ling Breda der SDAP had voor die middag een openluchtmeeting uitge
schreven op een voor 30 gulden met grote moeite afgehuurd terrein te
Etten-Leur. Met strooibiljetten was in alle omliggende dorpen bekend
gemaakt dat Dr. Jan van den Brink zou spreken; in alle ochtendmissen
werd er fel tegen gefulmineerd, de arbeiders werd verboden erheen te
gaan. Toch waren er om 2 uur ongeveer 300 toehoorders. Nadat KIene
van Goes een inleiding had gehouden, nam Van den Brink het woord.
Hij was nauwelijks vijf minuten bezig toen burgemeester W. van Glab
beek hem in de rede viel en hem verbood verder te gaan, "daar de
meeting 5 dagen tevoren had moeten zijn aangevraagd en toegestaan".
De beide sprekers protesteerden fel en noemden het spreekverbod een
schoolvoorbeeld van de klassestrijd. Tot 4 uur hield Kiene nog een
rede. Het eind van het lied was dat zowel tegen KIene als tegen Van
den Brink een procesverbaal werd opgemaakt.21

In de week van 22 mei kwam het grotere werk: als de gevierde
priester-propagandist sprak hij achtereenvolgens in Amsterdam, Den
Haag, Wageningen en Utrecht. In Utrecht had hij een gehoor van niet
minder dan 1700 man. Na zijn Haagse rede gaf De Nieuwe Courant de
volgende typering van zijn optreden: "Een man van middelbare lengte,
met eenigszins droomerige en toch zeer intelligente oogen, het priester
gewaad om de slanke gestalte. Reeds bij zijn optreden wachtte hem een
warme ovatie. De literair zeer welverzorgde rede, uitgesproken met een
pathos, dat af en toe nog aan den kansel doet denken, leent zich niet
voor reproductie in een dagbladverslag. Daartoe waren de volzinnen te
zeer ineengesmeed en te beeldrijk. Het was grootendeels de op filoso
fische overtuiging gegronde uiteenzetting van het standpunt van den
gevoelssocialist, die verhaalde van de ellende en misstanden, die hij
gezien had, ook onder de arbeiders op het kroondomein, in wier midden
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hij leefde.22 De actueele politiek, die we dezer dagen bij emmers vol
krijgen, was hier geheel buitengesloten. In de eene hand een cahier,
waarop hij af en toe door den neerhangenden bril een blik wierp, met
de andere hand voortdurend gesticuleerend, en zijn toehoorders over
den bril heen aankijkend, was deze man, een der meest suggestieve rede
naars voor de kleine luyden, die we ooit hoorden, twee uur lang aan het
woord, nu en dan zelfs in geestdrift de woorden uitstootend, dat het
geweld moest doen aan de keel; de aderen waren hem aan het hoofd op
gezwollen en voortdurend wreef hij zich met den zakdoek het gelaat.
Een tweede Schaepman, niet naar postuur, doch naar spreektrant! Het
was minder de strijdkreet ten oorlog dan wel de prediking van het gebod
der naastenliefde in zijn uiterste consequenties, waarbij alle "private
belangetjes", zoals hij het noemde, moeten wijken. Waarschijnlijk een
man van beteekenis, doch nog in kleinigheden toonend de allures van
een beginneling, en minder merkwaardig om hetgeen hij zegt, dan wel
om den populairen en toch schilderachtigen vorm".23 Inderdaad, Van
den Brink was meer prediker dan politicus.

Ondertussen ging in het Zuiden de discussie rond zijn persoon ver
der. Het Dagblad van Noord-Brabant verweet hem dat hij "zijn Paschen
niet hield".24 Inderdaad kwam Van den Brink niet meer in de kerk,
hetgeen zeker in die dagen zijn katholiek-zijn twijfelachtig maakte. Tegen
het verwijt dat hij de priesterkleding bleef dragen zonder daartoe recht
te hebben. verdedigde hij zich door te zeggen dat alleen de paus daarover
beslissen kon; zolang hij nog geen antwoord had op zijn beroep van
17 september 1904, mocht men hem niet van bedrog beschuldigen.

De verkiezingen brachten Van den Brink een flink aantal stemmen,
in Breda kreeg hij er 923, in Hontenisse 260 en in Eindhoven, waar hij
ook kandidaat gesteld was, 440. Voor een kamerzetel kwam hij, zoals
te verwachten was, niet in aanmerking. In het district Breda werd de
katholieke baron L. P. M. H. Michiels van Verduynen met 3616 stem
men herkozen. Wat Van den Brink hierover dacht kon men lezen in
een ingezonden stuk van zijn hand in de Bredasche Courant van 2 juli.
Het succes van de baron schreef hij toe aan het advies der pastoors, die
het er steeds op hadden aangelegd de mensen dom te houden: "Het was
dan ook een zeer treurig verschijnsel te zien hoe op 16 juni de arme
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afgesloofde landarbeiders en kleine boertjes door de dikgebuikten
werden ter stemming gedreven om hunne stem te gaan uitbrengen
- tegen hun eigen belang in - op den uiterst behoudsgezinden, baro
naaI voelenden, denkenden en handelenden Baron Michiels. De herders
schijnen er hun schapen in hoofdzaak op na te houden om ze te scheren".

Eind juni werd Van den Brink door de afdeling kandidaat gesteld
voor de gemeenteraad in district III (Haagdijk en omgeving). Op alle
fronten werd nu tegen hem gestreden, door de geestelijkheid, de kranten
en de fabrikanten. In Oosterhout werd bij de gebroeders Vermeulen een
sigarenmaker, die lid was van de Internationale Bond, ontslagen omdat
hij een lezing van Van den Brink had bijgewoond en daaruit het een en
ander op de fabriek aan zijn medearbeiders had meegedeeld.25

Toen Van den Brink bij de gemeenteraadsverkiezingen van 11 juli
in aanmerking kwam voor de herstemmingen, voerde het Dagblad van
Noord-Brabant de campagne tegen hem nog meer op. De redactie had uit
gezocht, of hij zijn beroep van 17 september 1904 wel verzonden had,
er was immers nog steeds geen antwoord. Men informeerde in Rome,
waar men volgens de redactie van niets bleek te weten. Dit publiceerde
het blad op 24 juli, één dag vóór de herstemmingen, het achtte daarmee
Van den Brink "moreel vernietigd". Deze kon zich dan ook pas na de
stemming verdedigen met een ingezonden stuk in de Bredasche Courant,
waarin hij de volledige latijnse en nederlandse teksten zowel van het
beroep van 11 als van dat van 17 september liet afdrukken.

Voor het eerst waren ook de gewone arbeiders emotioneel bij de
verkiezingen betrokken, overal werd gediscussieerd, men ging rond met
spandoeken en pamfletten dwarrelden door de straten. Scheldrijmpjes
waren op de straathoeken te beluisteren en op schuttingen te lezen.
Ook Van den Brink liet pamfletjes verspreiden die opriepen om te stem
men op de man die zoveel vernedering en verguizing moest ondergaan.

De R.K. Volksbond deed zijn best om zijn leden te hoeden voor
"verderfelijke socialistische invloeden". Het tienjarig bestaan vierde de
organisatie met het oog op de komende verkiezingen maar enige maan
den eerder: de arbeiders kregen een driedaagse retraite. Maar tijdens
één van de godsdienstige bijeenkomsten werd geroepen: "Leve Doctor
Jan van den Brink, leve het socialisme".26
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Toch haalde de doctor het niet op 25 juli: de katholiek Van Hal
kreeg 484 stemmen en Van den Brink 411, de liberalen hadden zich in
de "tweekamp" van stemming onthouden.

Verkiezingssucces

Het optreden van Van den Brink had duidelijk enig leven gebracht
onder de arbeiders in Breda. Het blaadje van de sociaal-democratische
afdeling, de Bredasche Klok, waarvan het eerste nummer op 25 juli 1905
verschenen was, werd meer en meer verkocht. De afdeling van de
Nederlandsche Vereeniging van spoor- en tramwegpersoneel, die na de
staking van 1903 teniet was gegaan, werd half september weer opge
richt en de jonge afdeling van de Metaalbewerkersbond kreeg onder
leiding van Bergmeijer, die juist in die maanden een reeks cursussen over
het socialisme gaf, een hechter organisatie.

In die maand vond ook de eerste staking plaats. Een sociaal-demo
cratische arbeider Meijvis werd zonder aannemelijke reden bij de
sigarenfabriek Mast van Bellen ontslagen. Geheel tegen de verwachting
van de patroon gingen tien sigarenmakers wegens deze uitsluiting in
staking. Zeven van de stakers waren bij de bond aangesloten.27 Zelfs
de leden van de R.K. Volksbond werden strijdvaardiger: hoewel het
bisdom er uitdrukkelijk bezwaren tegen had, richtten zij toch een
coöperatieve broodbakkerij op.

Op 28 oktober werden opnieuw verkiezingen voor de Tweede
Kamer gehouden, omdat baron Michiels zich teruggetrokken had. Weer
werd de katholieke kandidaat gekozen: Bogaardt. Van den Brink had
iets minder stemmen dan op 16 juni; in de dorpen had hij wat verloren.
Op de avond vóór de verkiezingen was er nog een meeting gehouden
in Concordia, waarbij onder andere Troelstra aanwezig was.

Een week daarvoor was Van den Brink door Troelstra in Het Volk
nog op de vingers getikt wegens een tendentieus artikeltje in de
Bredasche Klok. Het Volk schreef: "Maar als hij in een oogenblik van
vervoering den Paus, dat is de kerk, zegenend de hand ziet uitstrekken
over de internationale sociaal-democratie, dan is dat een droom, waarvan
geen van beide partijen verwezenlijking zoekt".28 Inderdaad had Van
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den Brink in de Bredasche Klok van 14 oktober geschreven: " ... deze
overheersching van den geldgod kan alleen afdoend worden bestreden
door de internationale sociaal-democratie, die niet den paus uitsluit,
maar de zegen des pausen vraagt, van den paus die zal opkomen voor de
rechten der verdrukten". Zijn in de gegeven omstandigheden wat
vreemd aandoende bewondering voor de paus, in het bijzonder voor
wijlen Leo XIII, bleek ook uit de woorden die hij een week later, op
21 oktober, in de Klok publiceerde: "Ik ben priester Kristi en ik blijf
priester Kristi, en uit den mond van Hem, wiens beeltenis immer voor
me staat: Leo, de tengere gestalte in het sneeuwwitte gewaad van den
Hoogepriester - éénmaal de machtige geest in 't brooze lichaam 
hoorde ik de waarheid, der dingen werkelijkheid. Hij legde den vinger
op de wondeplekken onzer samenleving en Hij riep op tot verbetering
en genezing". Van den Brinks overtuigingen en denkbeelden waren in
die tijd nog hoogst verward en labiel, hij schommelde tussen de kerk en
het socialisme; met de kerk en vooral met de paus had hij nog een
zekere emotionele binding. Later zou hij er alleen nog maar op schelden.

Voor de wintercampagne werd hij weer in zeer veel plaatsen uit
genodigd. Hij zag het nu als een dagtaak om propaganda te maken voor
de SDAP, daarom nam hij alle uitnodigingen aan en reisde hij regel
matig het hele land af. Tussendoor organiseerde hij allerlei bijeen
komsten in het Zuiden en schreef hij de Bredasche Klok vol. Uit het
feit dat hij geen vast beroep had, meenden zijn katholieke opponenten
te mogen concluderen dat hij een betaald propagandist was.29 Maar dit
is zeker onjuist. Uit het jaarverslag dat gepubliceerd werd na het SDAP
congres van maart 1906, blijkt dat de partij in het afgelopen jaar slechts
drie betaalde propagandisten had, namelijk W. P. G. Helsdingen te
Arnhem, 1. M. Hermans te Rotterdam en M. Mendels te Zaandam.
Hermans was ook officieel propagandist voor het zuiden van het land.30

Het is mogelijk dat Van den Brink van de afdeling Breda wat geld kreeg
en het is waarschijnlijk dat hij bij zijn ouders gratis in de kost was.
Ook de van katholieke zijde geuite mening dat Van den Brink met zijn
spreekbeurten veel geld verdiende, berust niet op waarheid, want als
enige partij in Nederland betaalde de SDAP haar sprekers uitsluitend
reiskostenvergoeding.
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10. Jan van den Brink (staande) en Petrus Hopmans, de latere bisschop,
(zittend) tijdens het laatste leerjaar van het klein-seminarie Ypelaar

(1884-1885).
Archief Bisdom. Breda.
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De Bredasche Klok ging op 1 januari 1907 op in de Eindhovense
Eendracht, die nu een blad voor heel Brabant werd. Muller van Tilburg,
die voor dat jaar door de landelijke partijkas gesalarieerd werd als
propagandist voor het Zuiden, werd redacteur, Janssen werd mede
werker voor Eindhoven en Van den Brink voor Breda. De Eendracht
wist zich te handhaven tot januari 1911.

Intussen werden in Breda de stellingen aan beide zijden weer be
trokken, omdat de gemeenteraadsverkiezingen van 1907 naderden. De
sociaal-democraten hoopten nu eindelijk, na eerst in 1905 de sterkte van
de muren getest te hebben, door Van den Brink de eerst bres te
schieten in het katholieke bolwerk van het Zuiden. Hij werd door de
afdeling kandidaat gesteld in alle districten. Op 8 juli werd er een
verkiezingsbijeenkomst gehouden in Concordia, de zaal was stampvol:
1400 man. Sprekers waren Van den Brink, Duys en Van Kol. Duys had
de redactie van het Dagblad van Noord-Brabant gevraagd om te komen
debatteren, maar deze had daar negatief op gereageerd: men had geen
behoefte aan een "scheldpartij".31

Op 9 juli, één dag voor de verkiezingen, schreef het Dagblad:
" ... het gaat om de eer van het katholieke Breda, dat zichzelve een
schande en de katholieke kerk een beleediging zou aandoen, indien het
een afvallig priester, Van den Brink, als kandidaat der socialisten naar
den gemeenteraad zond. Kiezers, dat mag toch niet! Weest eensgezind,
stemt trouw op de kandidaten der R.K. Kiesvereeniging, Bom en Piso".

Het resultaat der verkiezingen was dat Van den Brink, evenals in
1905, in herstemming moest, nu met Bom (421 stemmen), Piso (342)
en Jacoby, de liberale kandidaat (371), zelf had hij evenals Piso
342 stemmen op zich verzameld. In alle drie districten tezamen had hij
922 stemmen. Dat hij in de districten I en II nog zoveel stemmen had
gekregen, was een verrassing, want daar woonden niet zoveel arbeiders.
De herstemmingen voor de bezetting van twee gemeenteraadszetels zou
den plaats vinden op 19 juli.

Van 10 tot 19 juli heeft Breda een politieke bedrijvigheid en be
roering meegemaakt die in het Zuiden van die dagen zijn weerga niet
kent. Vertoonden de verkiezingen van 1905 al Italiaanse taferelen, in
deze zomertijd van 1907 was de stad helemaal één heksenketel van
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voor- en tegenstanders van Van den Brink. Overal hingen reusachtige
doeken met leuzen als: "Kiest geen afvallig priester".

Op 18 juli, de vooravond van de verkiezingen, zou de R.K. Kies
vereeniging in Thalia een vergadering houden met als sprekers baron
Van Wijnbergen en de sociaal-democraat Duys. De zaal was niet groot
en alleen personen met stemkaarten kregen toegang. Duys was reeds
een half uur vóór het begin der vergadering aanwezig; door de menigte
buiten, die niet naar binnen mocht, was hij met een ovatie begroet.
Steeds meer mensen kwamen in de richting Thalia, bijna 5000 man.
Het Volk schrijft: "Buiten zwol de menigte steeds aan, begon onge
duldig te worden, en boos op de dompersactie begonnen de lui het dak
van het gebouw te beklimmen, braken de staketsels af, drongen door
dak en zolderramen en kwamen langs omwegen toch in de zaal, die
uitpuilde van de massa volk".32 Toen het rijtuig kwam met Van
Wijnbergen, Corstens (de voorzitter van de R.K. Kiesvereeniging) en
Van der Kallen, werd de menigte uitzinnig van woede; zelfs de nuchtere
Bredasche Courant schreef over hun aankomst: "De menschen rond de
deur drongen op en rond het rijtuig, zij schreeuwden ... en een oogen
blik leek het of men de inzittenden wou te lijf gaan".33 Langs een
achterdeur wisten de heren toch de zaal binnen te komen, waar ze door
een schuchter applaus werden begroet.

Van Wijnbergen hield een rede van anderhalf uur. Een ogenblik,
toen hij Van den Brink een "sujet" noemde, dreigde de massa tot uit
barsting te komen, ze dwong de baron het scheldwoord terug te nemen.
Daarna hield Duys een redevoering waarin hij Van den Brink aanbeval,
hij werd luid toegejuicht. Om half twaalf ging hij op de schouders de
zaal uit. Het was notabene een vergadering van de R.K. Kiesvereeniging.

In een optocht van 7 à 8000 man ging het midden in de nacht door
district lIl. De Internationale en andere socialistische liederen werden
massaal gezongen. Pas om één uur verspreidde de menigte zich, nadat
Duys nog eens vanuit een dakgoot een toespraak had gehouden. Zoiets
was in Breda nog nooit voorgekomen. De liberale Bredasche Courant
schreef dan ook: " ... wat gisteren is voorgevallen, is een zeer besliste
openbaring van geprononceerd socialistische gevoelens bij een deel der
Bredasche bevolking".34
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De volgende dag was er 's middags al een grote menigte bij het
stembureau, maar men moest tot de avond wachten voordat de stemmen
geteld waren. "Te half zeven stormden plotseling de menschen het
stembureau uit: "Van den Brink! Lang leve Jan van den Brink".35 Met
een geringe voorsprong van slechts elf stemmen op Jacoby was Van den
Brink gekozen, samen met de katholieke bouwkundige A. C. Bom, die
de meeste stemmen had behaald.

Een mensenmassa van maar liefst 12000 man ging in een geweldige
stoet naar de Grote Markt. Van den Brink deinde mee op de schouders
der arbeiders, nog steeds in toog en met een rode zakdoek om de hals
geknoopt. Toen men op de Markt was gekomen, hield Muller van
Tilburg een speech. District IU vierde die dag uitbundig feest, terwijl
de geestelijkheid en de gegoede burgerij zich beschaamd afvroegen, hoe
deze schande toch over hun vrome stad gekomen was. Albert van der
Kallen weet het succes van Van den Brink natuurlijk aan de toegenomen
godsdienstloosheid; zijn blad schreef: "En de groote aanhang van deze is
voor hen, die hier te Breda de feiten-van-de-dag goed hebben onthouden,
ook alweer geen verrassing geweest. Bekend is het immers, dat eenige
jaren geleden in een der parochies van het nu als rood aangeverfde
district van den preekstoel werd afgelezen, dat er niet minder dan 800 pa
rochianenverzuimd hadden hun Paschen te houden".36 Men weigerde
nog hardnekkig in te zien dat de miserabele toestanden: de slechte
woningen, vooral op de Haagdijk, de slavernij in de fabriek en op het
land, de verwaarlozing van de arbeiderskinderen, enzovoorts, tenslotte
wel tot dit resultaat moesten leiden. Het optreden van Van den Brink
had eindelijk de lethargie doorbroken.

Maar al was hij gekozen, in de gemeenteraad zat hij nog niet. Zijn
tegenstanders gaven de strijd niet op. Er was namelijk door enige lieden
geconstateerd dat in district III de stembiljetten door de voorzitter van
het stembureau geopend aan de kiezers waren uitgereikt, terwijl de wet
zei dat ze dichtgevouwen moesten zijn. Aanvankelijk kon men niemand
vinden die met een bezwaarschrift durfde komen, zelfs Albert van der
Kallen en de R.K. Kiesvereeniging van Dr. Corstens vonden dit te ver
gaan. Tenslotte verklaarde schoenmaker Dolné zich bereid langs de
huizen te gaan en handtekeningen te verzamelen. Hij wist 19 meest
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onbeduidende lieden ertoe te krijgen het bezwaarschrift te ondertekenen.
Dit werd vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad, die een commissie
instelde om de zaak te onderzoeken. Hoewel deze commisise in de ge
meenteraadsvergadering van 10 augustus 1907 gunstig adviseerde ten
aanzien van de toelating van Van den Brink en Bom, verwierp de
vergadering haar voorstel toch met 8 tegen 7 stemmen. Van den Brink
ging onmiddellijk in beroep bij Gedeputeerde Staten, die echter op
22 augustus het besluit van de Bredase gemeenteraad goedkeurden.
Verontwaardigd ging hij in hoger beroep bij de Kroon. Maar minister
Rink nam de zaak voorlopig niet in behandeling.

In de tijd dat hij op de beslissing wachtte, kreeg Van den Brink
steun van een geestverwant. Eind 1907 keerde de gewezen capucijn
Hendrik Jan van Vorst naar zijn geboortestreek Brabant terug. Deze
pater Coelestinus, zoals de Tilburgse arbeiders hem nog noemden, was
voor de stad Tilburg in het jaar 1905 dat geweest wat Van den Brink
voor Breda was: een sociaal bewogen priester die leefde onder de ar
beidende bevolking en voor haar opkwam. In april 1906 was hij echter
plotseling vertrokken tot groot verdriet van vele werklieden. Toen was
hij nog geen officieel socialist, nu bij zijn terugkeer verklaarde hij zich
actief te willen inzetten voor de sociaal-democratie. Hij legde nauwe
contacten met Muller, Van den Brink en Janssen. Van Vorst zou zich
vooral gaan oriënteren op Limburg; hij ging daar dan ook hele reeksen
lezingen houden en richtte in navolging van de Brabantse Eendracht
voor Limburg het sociaal-democratische blad "De Voorvechter" op.

Van Vorst had over het samengaan van godsdienst en sociaal
democratie aanvankelijk dezelfde denkbeelden als Van den Brink. In zijn
brochure "Christendom en sociaal-democratie" beweerde hij dat het
historisch materialisme wel strijdig was met het christendom, maar dat
het materialisme in de Nederlandse SDAP niet meer aanwezig was.
Bij de discussie die in socialistische kring hierover ontstond, huldigde
Van den Brink een standpunt van opvallende simpelheid. Hij schreef:
"Godsdienst is zich moeite getroosten voor het beter stoffelijk zijn, het
hoger geestelijk opvoeden onzer medemenschen. De socialist staat in
dienst van het goede, van een goede rechtvaardige zaak en is daardoor
godsdienstig. Socialisme en godsdienst zijn niet twee, maar één".37
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Gemeenteraadslid

Op 4 juni 1908, nadat Rink als numster vervangen was door
Heemskerk, werd de beslissing van Gedeputeerde Staten van 22 augus
tus 1907 bij koninklijk besluit vernietigd verklaard. A. C. Bom was
reeds op 28 maart toegelaten in de raad. 20 juni was het dan de glorie
dag voor de SDAP: Van den Brink werd geïnstalleerd als gemeenteraads
lid van Breda. Dr. Jan had zijn toog nu voorgoed aan de kapstok ge
hangen en verscheen in colbertkostuum. Van nu af zou hij zich geen
rooms-katholiek priester meer noemen.

De publieke tribune was stampvol, de verwachtingen van de arbei
ders waren hoog gespannen. Bij zijn installatie legde Van den Brink niet
de eed maar de belofte af. De liberale burgemeester Van Lanschot
feliciteerde hem en zei onder andere: "Ik ben er van overtuigd, dat gij
niet de belangen van een speciale klasse, maar van heel de gemeente
zult behartigen". Van den Brink zat in die eerste vergadering niet stil;
hij kwam op voor de gemeentewerklieden, laakte het militairisme als de
weerbaarheid van het groot-kapitaal en eiste openbaarheid en demo
cratie.3S

Ook in de volgende vergaderingen bleef hij zeer actief, soms zelfs
tot vervelens toe, want op praktisch iedere vergadering vroeg hij in het
begin reeds het woord om opmerkingen te maken over de notulen van
de vorige vergadering. Vaak was hij dan minutenlang aan het woord
over de meest onbenullige dingen. Verder maakte hij kwistig gebruik
van het recht van initiatief, maar werkelijk alles, van een verzoek om
steun (500 gulden) van het werklozencomité tot een voorstel om een
arme jongen gratis tot de HBS toe te laten, werd afgestemd. Overigens
was het al een uitzondering als er over zijn moties gestemd werd, want
meestal kwamen ze niet eens in behandeling. Misschien was het juist
daarom dat hij zo royaal gebruik maakte van het recht tot toelichting;
dikwijls hield hij ellenlange preken.

Ook nu bleef de katholieke pers hem op de voet volgen. In de
gemeenteraadsvergadering van september deed hij een voorstel om
voorlopig 20 gulden per maand uit te keren aan een weduwe met vier
kleine kinderen, wier man in gemeentedienst (de gasfabriek) overleden
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was. Hij had toen gezegd: "Ter geruststelling van de leden van den raad,
die door de kerkelijke partijen hier zijn binnengebacht, kan ik verklaren
dat deze vrouw niet is een ongelovige, zoals ik, maar een door en door
roomsche vrouw ...".39 Het voorstel werd natuurlijk verworpen, maar
de katholieke pers wierp zich met hartstocht op de bekentenis van Van
den Brink dat hij een ongelovige was, zonder de mogelijkheid onder ogen
te zien dat de opmerking sarcastisch bedoeld was, zoals verklaard werd
in de drie artikelen die Van den Brink achtereenvolgens in De Eendracht
schreef onder de titel "Van den Brink en de geloovige vrouw".40

Ondanks het feit dat Van den Brink in zijn éénmans-positie weinig
concreets tot stand kon brengen, had zijn optreden toch een klimaat
geschapen dat de stoot zou geven tot het meest omvangrijke en gecom
pliceerde arbeidsconflict in de eerste twintig jaren van deze eeuw te
Breda: de uitsluiting - annex staking - in 1908 bij de ijzergieterij
"De Etna". Het ging daarbij om een arbeidsreglement, dat aanvanke
lijk onder pressie was getekend door alle arbeiders, van wie echter een
vijftigtal hun ondertekening later herriepen. Toen deze werden uit
gesloten, besloot een kleinere groep, die ook nog had willen herroepen,
maar daartoe geen gelegenheid kreeg, in staking te gaan.41

Deze uitsluiting en staking heeft in Breda een enorme weerklank
gehad; evenals bij de verkiezingstroebelen van het jaar daarvóór gingen
massa's mensen de straat op. Van 5 tot 16 januari 1909 waren er voort
durend relletjes, waarbij de politie nogal drastisch tegen de betogers
schijnt te zijn opgetreden. Naar aanleiding van deze ongeregeldheden
vaardigden Ben Ween verbod van samenscholing uit.

Van den Brink is niet direct bij de staking en bij de rellen betrokken
geweest, wel woonde hij openbare vergaderingen bij, waarop hij de
staking ter sprake bracht. In de gemeenteraadsvergadering van 30 janu
ari interpelleerde hij de burgemeester over het politieoptreden tijdens
de relletjes. Hij hield een eindeloze rede over het "schrikbewind" dat de
politie zou hebben uitgeoefend. Tenslotte stelde hij voor het verbod van
samenscholing op te heffen, maar hij was de enige voorstemmer.

Er heerste die avond een gespannen sfeer in de raadszaal. In het
begin reeds had Van den Brink geprotesteerd tegen het feit dat hij de
met applaus ontvangen aankondiging van de "blijde gebeurtenis in de
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koninklijke kraamkamer" had moeten aanhoren. Na zijn interpellatie
over het politieoptreden raakte hij slaags met de overige raadsleden.
We lezen in Het Volk: "Het raadslid Meeuwessen had in het debat
Van den Brink verweten, dat deze in een openbare vergadering de aan
leiding tot de relletjes geweest was, doordat hij de raadsleden had uit
gemaakt voor oude pruiken en marionetten die door de pastoor in
beweging komen en doordat hij beweerd had dat onder de raadsleden
een afspraak bestaat om niets te steunen wat Van den Brink voorstelt.
Toen Van den Brink tegen deze praatjes protesteerde, verlieten alle
raadsleden op drie na de zaal".42 Het Dagblad van Noord-Brabant
schreef over de geruchtmakende vergadering onder meer: "Een ander
oogenblik roept de heer Van den Brink tot zijn kollegaas: gij allen hebt
drukke zaken; ik heb de tijd. Ja, hij heeft de tijd. En daarom maakt hij
zijn positie in den Raad zóó onmogelijk, dat hij, als er arbeidersbelangen
te behandelen zijn, - waar hij voor te zitten heeft - in den regel meer
bederft dan goed maakt".43 Men ontkomt inderdaad niet aan de indruk
dat bij het optreden van Van den Brink de kwantiteit meer betekende
dan de kwaliteit.

Op 4 februari werd het verbod van samenscholing ingetrokken.
Op 19 februari eindigde de staking die 63 dagen had geduurd. Alle
arbeiders werden weer in dienst genomen.

Voor de sociale bewustwording van de Bredase bevolking is dit
arbeidsconflict van grote betekenis geweest. Samen met de activiteiten
van Jan van den Brink heeft het er mede toe geleid dat na de oorlog
bij de invoering van het algemeen mannenkiesrecht en de evenredige
vertegenwoordiging niet minder dan vijf SDAP-Ieden in de Bredase
gemeenteraad gekozen werden.

Op 30 april 1909 deed Van den Brink weer van zich spreken toen
hij vanwege de geboorte van prinses Juliana demonstratief wegbleef van
de gemeenteraadsvergadering. Dit was overigens de enige keer in de
vier-en-een-half jaar van zijn lidmaatschap dat hij niet verscheen.

In juni 1909 was Van den Brink weer kandidaat, in Breda en
Bergen-op-Zoom, voor de Tweede-Kamerverkiezingen. Er werd weinig
propaganda gemaakt en het stemmenaantal was ernaar, in Breda haalde
hij maar 615 stemmen, in Bergen-op-Zoom 433. Bij de gemeenteraads-
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verkiezingen van hetzelfde jaar werden in alle drie de districten SDAP
leden kandidaat gesteld: A. B. van der Heijden, de voorzitter van de
Bredasche Bestuurdersbond in district l en lIl, A. Gorsse, directeur van
de coöperatie, in district 1I. Geen van beiden werd gekozen.

Over het algemeen leek het enthousiasme sinds de Etna-staking wat
terug te lopen. De afdelingsvergaderingen van de SDAP werden ook al
minder bezocht. Van den Brink schreef dan ook in De Eendracht:
,,]ammer is het dat wij verschillende leden die toch steeds trouw op
kwamen, nu moesten missen. Dat kan zoo niet doorgaan vrienden! "44

Begin 1910 werd Van HuIten, de kandidaat van de R.K. Volksbond,
via de herstemmingen in de raad gekozen. Dit betekende een steun voor
Van den Brink, want vaak stond Van Hulten aan zijn kant, al waren
er uiteraard ook conflicten, waarbij Van Hulten Van den Brink een
dogmaticus noemde en Van den Brink van zijn kant Van Hulten verweet
geen waardig vertegenwoordiger van de arbeiders te zijn.

Op den duur werd Van den Brink door de andere gemeenteraads
leden toch aanvaard, al zou het tot 1911 duren voordat hij in een
speciale commissie gekozen werd, nl. die welke de oprichting van een
gemeentelijke bad- en zweminrichting moest gaan bekijken.

Dageraad en Evangelische Maatschappij

Langzamerhand begon zich echter een verandering te voltrekken in
het optreden van Van den Brink, een accentverschuiving als men wil.
Wanneer men zijn artikelen uit die dagen in De Eendracht leest, valt
het op dat het uitsluitend felle charges zijn tegen de kerk, die de gods
dienst gebruikt om de mensen bang te maken. Zijn taak scheen hij nu
meer te zien in de bestrijding van het uItra-montanisme dan in de sociaal
democratie, al gingen beide natuurlijk vaak samen. Zijn sociaal-demo
cratische activiteiten schijnen slechts een overgangsfase, geschapen door
de omstandigheden; uiteindelijk zou hij terechtkomen in de vrijdenkerij
en in de uitgesproken anti-roomse Evangelische Maatschappij. Nu de
gezapige sfeer in Breda doorbroken was, leek zijn rol daar uitgespeeld,
ook voor lezingen werd hij nauwelijks meer gevraagd.

Eind 1910 was Van Vorst reeds begonnen lezingen te houden voor
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de vereniging De Dageraad. Rond die tijd werd er ook een Bredase afde
ling van deze vrijdenkersorganisatie opgericht. Of Van den Brink hier
mede de hand in heeft gehad, is niet bekend.

Van november 1911 tot oktober 1912 schreef hij bijna wekelijks een
informatief artikel in De Dageraad, over de pauselijke onfeilbaarheid,
over de inquisitie, over het modernisme, over verschillende gods
diensten, enzovoorts. Er verschenen ook enige brochures waarin deze
artikelen waren verwerkt. Hij begon zich nu duidelijk te ontpoppen als
een vakkundig publicist op het terrein van de religie, hij was immers
nog altijd doctor in de theologie en had behoefte aan een identiteit, een
beroep naast zijn lidmaatschap van de gemeenteraad.

Over de toekomst van het modernisme maakte hij zich weinig illu
sies: "Het modernisme zal zich dan ook wel bepalen tot een aantal meer
ontwikkelde, ernstige priesters en enkele leken, die zeker op den duur
terechtkomen bij de vrijdenkers op de eerste en bij de vrijzinnige prote
stanten op de tweede plaats".45 Van den Brink zou tenslotte bij deze
laatste groepering terechtkomen.

Inmiddels had hij contact gekregen met een vrouw, Maria Jacoba
Hendrika Mumsen, dochter van een Haagse slager, nederlands-hervormd
en van beroep modiste. Zij was twaalf jaar jonger dan hij. Waarschijnlijk
heeft hij haar ontmoet bij Hendrik Jan van Vorst, die getrouwd was
met Lena Mumsen, een zuster van Maria. Op 27 december 1912 trad
Van den Brink in 's-Gravenhage met haar in het huwelijk, hij was toen
47 jaar oud. Op 2 januari verhuisde hij naar de Elandstraat nummer 6 in
Den Haag, waar het paar voor de rest van hun leven zou blijven
wonen. Hoe rustig Van den Brink zich in de laatste jaren in Breda
gedragen had, blijkt wel uit het feit dat zijn vertrek door de kranten
bijna niet werd opgemerkt, er werd slechts melding gemaakt van een
afscheidsbrief die de gemeenteraad ontvangen had.

Nadat de vader van Van den Brink gestorven was, kwam de moeder
in 1915 bij haar zoon inwonen, zij overleed in 1916.

Van de jaren in Den Haag is praktisch niets bekend. In de adres
boeken staat Van den Brink vermeld als letterkundige. Hij sleet de rest
van zijn leven met het publiceren van informatie over het "duivelse
systeem" van de roomse kerk.
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Met het SDAP hield hij zich vrijwel niet meer bezig. Dit blijkt onder
andere uit de toelichting die hij rond 1920 als lid der Haagse afdeling
van de Evangelische Maatschappij meende te moeten geven op de vol·
gende motie van die afdeling: "De evangelische Maatschappij, nastreven
de haar drievoudig doel, uitgedrukt in artikel 2 van het Algemeen
Reglement houdt zich buiten den politieken partijstrijd; doch signaleert
de roomsche aanmatigingen, niet alleen op geestes-, maatschappelijk en
economisch gebied, maar ook op politiek terrein en aanvaardt tot be
strijding hiervan de hulp en medewerking van allen, die niet behoren tot
de roomsche Staatspartij". Welke destijds de houding was van Van den
Brink kan worden geïllustreerd met een citaat uit zijn toelichting:
"Zeker, de sociaal-democratie gaat een groote macht vormen tegen
Rome, maar ook nu en dan zullen we de sociaal-democraten moeten wij
zen op de anti-ultra-montaanse lijn. Bij hen is de democratie nummer
één, het anti-ultra-montanisme slechts een gevolg van hunnen strijd en de
Nederlandsche sociaal-democraten waren buiten onze richting toen in
1915 zeven hunner in de Kamer stemden voor het buitengewoon gezant
schap bij de paus, toen ze terwille van het algemeen mannenkiesrecht
stemden voor de finantieele gelijkstelling van openbaar en roomsch
onderwijs, waardoor groote sommen gelds vloeien zullen in de congre
gatie-kassen en waardoor het gehalte van het onderwijs vooral in onze
roomsche provinciën zal dalen".46

Vroegere relaties van Van den Brink, zoals pastoor Van Dijk uit
Ginneken en Van Vorst, die in 1914 tot de kerk terugkeyrde,47 hebben
nog getracht hem tot bekering te brengen, maar hij bleef apostaat, hij
had teveel doorgemaakt.

Voor de Evangelische Maatschappij verzorgde hij informatielezingen
over het Rooms-Katholicisme en af en toe debatteerde hij met vooraan
staande katholieken in De Residentiebode. In 1927 kreeg hij eindelijk
een vaste betrekking als archivaris van de Evangelische Maatschappij.
Sindsdien verzorgde hij de rubriek "Op den Uitkijk" in De Protestant.

Hij overleed op 6 februari 1933, juist op de dag waarop hij mocht
verwachten gekozen te zullen worden tot secretaris der Haagse afdeling
van de Evangelische Maatschappij. Zijn vrouw liet hij alleen achter,
kinderen heeft het echtpaar niet gehad. Maria zou in 1956 overlijden.
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Terugblik

Een verantwoord oordeel over de persoonlijkheid van Jan van den
Brink lijkt moeilijk te geven. Vooral het ontbreken van voldoende ge
gevens over de conflicten met zijn kerkelijke overheid betekent in dit
verband een ernstige hindernis; de informatie die wij hierover bezitten,
komt vrijwel uitsluitend van de man zelf en deze is dan nog heel beperkt.
Intussen kan men ook op grond hiervan tot de bevinding komen dat de
moeilijkheden met zijn superieuren niet alleen maar veroorzaakt werden
door de aanwezigheid van vooruitstrevende sociale denkbeelden: ze
deden zich ook al voor toen van enig "socialisme" nog niet of nauwelijks
sprake was. Dat karaktergebreken mede oorzaak zijn geweest van de
weerstanden die hij opriep, mag daarom zonder bezwaar worden ver
ondersteld. Er kan zeker waarheid hebben gelegen in de bij verschillende
tijdgenoten levende overtuiging dat verbittering over een mislukte car
rière aan de oorsprong lag van zijn opstandigheid. Dat hij ondanks zijn
doctorstitel het niet verder bracht dan een kapelaansfunctie in afgelegen
dorpen, moet hem hevig hebben geërgerd. Een intrigerende bijzonder
heid zou men nog kunnen zien in de tegenstelling tussen zijn loopbaan
en die van zijn jaargenoot Petrus Hopmans, de latere bisschop. Hop
mans, die geen doctor was, maar baccalaureus van Leuven, werd zeven
jaar na zijn priesterwijding secretaris van het bisdom, een positie die
hem, gezien de zwakke persoonlijkheid van Mgr. Leijten, een belangrijke
invloed op de gang van zaken in het diocees kan hebben gegeven. Dat er
tussen de ongedurige stadsjongen en de bezonnen boerenzoon van
jongsaf een zekere rivaliteit heeft bestaan, waardoor de teleurstelling
van de eerste werd versterkt, behoort zeker tot de mogelijkheden. Er is
trouwens ook een uitlating van Van den Brink zelf die zijn rancuneuze
stemming duidelijk verraadt. In 1905 verwijt hij Mgr. Leijten "dat deze
bij de uitdeling der kerkelijke bedieningen meestal meer let op banden
van familiebetrekking en vriendschap en op de fortuin dan op de ge
schiktheid der geestelijken en de regels der billijkheid".48

Ook het feit dat zijn sociale belangstelling zo snel verliep om plaats
te maken voor een fanatieke bestrijding van de katholieke kerk, kan te
denken geven. Waarmee niet gezegd wil zijn dat zijn maatschappelijke
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bewogenheid niet oprecht was, maar wel dat er een wezensvreemd ele
ment in meespeelde dat geleidelijk de overhand kreeg: zijn behoefte om
het instituut te treffen dat zijn ambitieuze verwachtingen had teleur
gesteld. Hierdoor gedreven liet hij zich maar al te graag op sleeptouw
nemen door de sociaal-democratie, die hem weer losliet toen hij zijn
beperkte rol - het openbreken van het Bredase milieu - had vervuld.
Meer kon men van hem niet verwachten; hij was geen politicus of
denker van formaat.

Misschien zullen er nog ooit documenten voor de dag komen die op
de geestelijke ontwikkeling van deze eigenaardige figuur een helderder
licht werpen. Overigens zal men ook dan in het oog moeten houden dat
de diepste beweegredenen van een mens vaak een ondoorzichtig geheim
blijven, niet in de laatste plaats voor de mens zelf.
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