
ê bakernat van de Neaterlandse sigalenindustr ie ligt inoostelijk Noord-Brabant en wel sfeiiauf i" 
-f"rpJ"ru.ra.

Dat is geen toevat. Tot rtiep i" à" i*i"tiË"tà-ïIu* o._

HET TABAKBEhIERKERSGILDE ST. JAN TE GEI,|ERT

oprichting en eerste jaren

door Ad Otten

rustte de sigarenfabr icage geheel 
"p 

h;;;;"rilitt. De kost_priis_ _vg de sigaar werd áerhalve 
"oo" ."rr-ri"" groot deelbepaald door het arbeiastoon. n t." iiiàJ"vii ae vestigingder industrie - in de negentiende 

".rr*, 
_"*"u 

- 

Jit in geen in-dustriecentrum lager dan in Oe r,leferi;. 
--óIt*êàr""t 

wasi eênplaats.net uitzoncrerr.lflr lage ronen. u.ï 
- 

o"iutrà van een si-sareTi_ivgTheid hier, zo .dicht bi j de bak;;;i-t van ,,ae be_roende Hollan,rse sigaar (uit Eindhóve" ;.;;--t;, is alan ookniet verwonderl ijk.
In eên overzicht van de fabrieks_ en arnbachtsnÍ jverheid tecemert in 1eo6 (1), worden naast 4 ;i;;;;;;;ïeren met intotaar 66 nan personeer, nog 5 sigareniakeriien-en a tabaks-kerverijen met respektie""rï;L -á3*"i'-"*=*r;:;*neer 

opge_sond. In totaal waren toen àus precies iOO ïrU"*rl.ro""X...werkzaam voor naar liefst 
-12 

*""i.g"rr""u. D;-"i;; belangrijk_ste patroons waren: w.J.M. van fi"r;;;.-;.;-ii ,n.rrrr"., 
"n sjongêns, de gebroeders Verbrugge ,"t 1t ;;;;r. àn z ;ongens,C.J.G.Keunen net 6 mannen ." ó"io"À""., 

"i-'ái"*]o"o.aers Vanden Acker net 5 nannen en + lonlenË-r* i.tï.it.
Met betrekking tot de geschiedenis van Genertsr sigarenin_dustrie is tot dusver nog vrijwel g""" o"àu;ro"i verricht.tÍel werd in [De Streekl van ? mei ïSgO .""-".i.nswaaroig ta_cet uit die geschiealenis belicht (2). O;;.";;'kon ,,ar**"rr_nakers deugen nietr komt a". ""g""íigj;iguïo"r. verhagen(zO jaar bij atrn bonrt) aan tret ,óora.""tn-Eà ïJ..iairrg 

"oratgeschreven:
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rrSigaren rookt hij al 78 jaar. Sigaren heeft hij duizenden
net de hand gemaakt. Tijdens zijn nu al bijna 9o-jarig Ie-
ven heeft llarrie Verhagen op verschillende plaatsen ge-
werkt, naar 66n ding bleef hij altijd trouw, ook na zijn
pensionering: rle vakbond. Dat is vanaf 19O9, toen hij in
Gêmert de katholieke sigarennakersbond

Vakverenigingen en Genert rond 1910
Uit datgene wat geschreven werd over de
socialistÍsche bouwvakarbeidersbond, in

mee oprichtterr.

oprichting van een
het Gernert van 1931,

blllrt wel dat het de initiat iefnemers van een socialistische
vakÈond in het verleden niet gemakkelijk werd gemaakt (3).
De oprichters van een katholieke vakbond, twintig tot vijf-
en twintig jaar eerder, werd het overigens al even in gemak-
kelijk gemaakt. Ilarrie Verhagen legde er in het wêekblad De
Streek een schitterende getuigenis van af(4). zo noest toen-
dertijd in het door-en-door katholieke Zuiden elke verêni-
ging een zogenaanal rrgeestelijk adviseurrr hebben. Een vereni-
ging zonder geestelijk adviseur gold voor de katholieken als
een vereniging die niet deugde. Ilarrie Verhagen vertelde dat
ze va'n pastoor-dekên Van Beek de geestelijk, advi6eur gehroon
niet kregen: rrvan Beek (pastoor van 1880-1915) zei tegen ons
alat sigarenmakers niet deugden, dat waren allemaal vlegels
volgens hemrr. Toen de oprichters van de Genertse afdelingt
aangesloten bij de Nederla.Írdse R.K. Tabaksbewerkersbond, dê
pasrtoor ilreigden met tle bisschop om êen adviseur te verzoe-
ken, moet de pastoor gezegd hebben: rrAls je naar de bisschop
scbrijft voor een adviseur, dan doe hen de groetenlrl

De periode v66r de eerste r+ereldoorlog werd gekeÍunerkt door
grote strijtlpunten op zowel politiek, gotlsdienstig, maat-
schappel{flr als econonisch terrein. ook Gemert werd opgenomen
in rrde vaart der volkerenrr. Zo ontstond er in 1910 naast de
tot dan toe enige groepering voor de gemeenteraad (de R.K.
Kiesvereniging) , een tweetle (liberale) groepering rrGemerts

Belangrt, die nogal wat deining veroorzaakte in het dorp. In
de verkiezingstijd werden de eerste echte Genertse CouraÍrten
gedrukt waar in onverholen van leer werd getrokken tegen kan-
didaten van de tegenpartij. Verdêr was er al jarenlang grotê
onenigheitl in de voornaanste Genertse lereriging van die tijd,
de plaatselijke boerenbondsorgan isatie. Die onenigheid ging
zelfs zover dat er naast tte plaatselijke afdeling van de NCB

een tu'eede boerenbond ontstond. En de ook il Genert toenemen-
de ber+ustwording van de arbeidende klasse leiilt dan tot de
oprichting van vakorganisaties. V66r de eeuwwisseling tellen
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de arbeidérs nog nauwelijks mee. De meesten hebben niet eensstemrecht. Zaken als Íninimumloon en uitkeringen blj werkloos_heid, ziekte, ongeval, invalicliteit of oiderdom kent menniet. fn 1904 worttt in Gemert een ziekenfonds opgericht. Datis. de _eerste stap op weg naar enancipatie van dê Gemertsearbeider. Met veel noeite wordt ."r, ia." jaar nadien eenttext ielarbeidersverenigingl in het lulràn geioepun.De aloudeSt.Severusgilden (de oudste rrtr,orifasÍ dateàrt uit fe+Z (S)),
moet nen zien als gezell igheittsverenigingen geheel verschil_lend van organisaties tlie zich irrupà.rOàr, 'rrào" het socialewelzijn van de arbeider.
Bij al deze ni.euwe verenigingen constateert men ook in Gemertdat jongeren zich aandienen en in rle oppositie gaan tegen degevestigde macht (ouderen), die maar 

-met 
moeite |rde nieuwetijdrr kan volgen.

Wanneer nen zich veraliept in het idealisme van tte jongeren
van v66r de e€Ístê wereldoórlog dan constateert men duiifelijke
overeenkonsten met dat wat de jongeren uit de zestiger jaren
)y g.ru eeuw. bewoog in hun actieÀ tegen ale gevestigde órde.(veel van het idealisme van toen verdween ten gevolge vano.m. de alg€nene malaise na de eerste wereldoorlof).
Tegen deze achtergrond noet nen de oprichting zien van hetR.K. Tabaksber+erkersgilde St. Jan te Gemert.
D_e oprighting op 25 juli 19O9.
zowel uit het interview met Haxrie Verhagen als uit de gege_vens die nen kan verzaplen uit riDe Katholieke Tabaksbewerkèrrlhet orgaan van de Nederlandse R.K. Tabaksbewerkersbond, con_stateert men, dat bij de oprich+,ing van tleze vakorgaaisatie
ook hier jongeren het voortouw nemen (6). Zoals hiervoor alb'erd duidelijk gernaakt r stond de Deken van Genert nou nietDepaald te trappelen van ong€duld bij de komst van deze nieu_we loot aan de stam van tle R.K. Vakorganisatie (Z).
Ook de- werkgevers, in ttit geval de sigíenmakuruirt"oo.rr, *,._ren allesbehalve ingenomen net het initiatief vàn hun arbei_ders. In ItDe Katholieke Tabaksbewerkerr verschijnt een ver_
slag.van de. opr i chtingsvergader ing van de Gernertse afdeling.Daarin wordt geconstateerd dat ale afdeling dan wef gestichtis, rtdoch lang niet zoals het behoortr. d *our, teveel ta_baksbewerkers afwezig. Verondersteld. worclt dat ilie grote ab_sentie zijn oorzaak vond in de vrees voor de patroons. rZetalle lrees- terzijderr, wordt geschreven, tttret-is uw recht umel' uw vakgenooten te vereenigen, orn geleidelijk op lrede_
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lÍevende wijze uw positie te verbeteren'Dat dit laatËte voor-

al in Genert hartt nodig íÉt aa} toch geen uwer willen ont-

kennen ! tl

En is in het begin van tle twintigste eeuw heel wat strijd ge-

leverd tussen rÍerkgevers en vakbónden' Er waren zelfs werk-

Ë;;; il;;t toe áer ginren leclen van vakbontlen te ontsraan'

hetaeen leialtle tot etn airriat opzienbarende - arbeitt€confl ic-
ï!"ïiï'a.'"r;lnoii"x" Tabaksbewlrker' va' 16 iuni 1910 lezen

we daarover onder d" ;;;; rNieuwe botsingen tegen de R'K'

Vakorg?,Ílisatierr:
ItVelen sparuren samen on onze R'K'Vakbeweging te snorent An-

archistent Sociaal-Democraten, z'g' Neutralen' ongeorgari-

Ëàià.", it.* niet het ninst een groot aantal werkgevers '
/ I na làffê *"rrotir"t van Philips te Eindhoven en de

H;iË";.ti;'t.-;;;;-;" Donk tloor tle rirna van rhier wer-

;;-;ï;.; ainstekelijk naar het schijnt ook.op andere on-

tloorzichtige *uttgtt"";, die niet q"19:: *,t-ltt" dat hun

werkvolk zich verenigf; ;;"t de ordelijke vakorganisatie

"i"".ft 
naar verbetering in alle opzichten" 'rl

Voor wat betreft sPecifiek de weerétand van Gemertse werkge-

vers kan eên alinea tá"g;tt"tfa worden uit het gedenkboekt

"itË"s""." 
t.g.v. het zs-jLie. t"staan van 

'le 
Bossche Dioce-

IarrE-fie"ni"aánbontl in 1928 (8):

ngnze organisatíes tnog verkeerentle in tle kintter jaren 
' 
stoot-

tènvoort.lrrren.loptegenstantlbijwerkgeversenmiddenstan-
tlers, waarbij tot"itt;; 

-"" pràatseriite schernutsel ingen

onvermijdelijt< warenl ("') ilet tluurde vere jaren eer men

er overheen *as, aat sàoÀige werkgevers tle vereenigtle ar-

i.iá"." als nináerwaartligen bleven beschouwen'

ffi;; ï::.i-;; oor'-"lg-*;r-""dere plaatsen zijn ten tleze

.i. í""ttttie aan te halenrr'

Hoe het ook zii r ongeveer N' van tle Ctemertse tabaksbewerkers
sfàot zictr aan.bii het tabaksbewerkêrsgi lde t hetgeen valt af
te leitlen uit wat Harrie Verhagen vertelde in ziin interview
r"t .r.tsf"gg.vers van De streek (2o leden in 19o9 op 1oo ta-
baksbewerkers in 19O6).

De hierna afgetlrukte rrTien geboden van de vereenigde arbei-
á""";-isl geien inzicht in áe wijze waarop cle R'K' vakorgani-
satier'tlooi haar leden in ttde actiert te betreHten, onderneer

haar áoel wil<le bereiken. Opvallentl is hêt dat ook de drank-
bestrijaling in het progran van actie wordt Íreegenonen'
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,.

DE TINÍ GE3ODu1I VÁII DE VMEMI]GDE 1.R3EIDMS

t. A1Ê giJ oïe! uv welk te klageD hebt of onrechtvaarillg bêhendeld
woldi áoor Deestelboecht of baaBi a1É gii 1n on8€zoltle voo!-
raalalên Eost albelden of de ïettellJk€ voolEchrlfteD zLet o'íe!-
ireden, r'sndt u ala! zoo Bpoedl8 nogetiik tot het bestuur va!
uire veteeni8ln8.
staakt noolt uv velkr rt zlJ alleenr rt zLj r[et aD'Ie?eat Toor-
a1êer kennLs ultê! glleÏen te geven aa! un plaatÊelLJk begiuurt
en de besllEslng af te vacbte! vau bet natloDaal Verbo!'Lt naa!-
bij BIJ aangeEloten ziJt.
ÁlE er op uv v€lk eeu plaata o!ên valt breng dlt onDlddeLlijk
ter kennis van uir begtuulr opèat ileze ],laata ka! t'or'Lên hge-
noEeD Aoo! een irelklooze! bontlEenooi.

4. Doet a1 vêt 8e kulli oÍn onver€enigale taerklledea te. oveltulgeu'- van ile nooazáteltjkheld. de! Yeleellglrlg. SekoEre?t u voortduleld
uet denTÏ6iïïêi-Iátholleke vakbeireSlngi ïaut hadilen al de

t elklleden het E!g4q zlch daalbli aan te slulten 
'Lan 

ríaa dle

albelde!ÊBtaad ge!9d.

5. 3êbllbbe1d ltet onttJAig bet beÊtuur uver veleeniging; weet dat
het wet gênakkelliker valt Lsta af te brêken àan op te bouveni
er lB nletE voLEaêktÊ oP aêlde I

6. Woont re8ell[at18 de vêrgsderLngêa urrer vakveleaiging bii en
1eeÊt aLiljd aaadachtlS uw vakblaè. oltwikkelt zó6 ioner uw

ver6tandlt ieert 6oed uv vak en neest èan fler op uu anbt'

7.

8.

9.

10.

S6trouwt niei teveel oI) analelen tot ve!bete!i!8 van uv lot; doet
ee!Êt zelf vat ge kunt r enrhefp u zelver|, zoo helpe u God It

Denkt niet dat ge op ééa cent uar regelroatig uit de kas vell dê

Takbew€ging noei trèkken, al vat BlJ er L! Etort. De Yakbeuegirg
ie voorá1 gesteund op ondêllin8ê hul! en biJstand, op broedêr-
1iêfde en Bollda!ítêlt.
Ontboudt u altiid ïan Eterke ilrêd<ea. De A?onken6chap èlent tot
pl-aag eD tot echanèe tler werkliedon' de Eatlghsid lE het schoolt-
€te Eielaad.
YelAeAlgt altijd e!' ovelal uue r€chtenr Eaa! kwtit u ook va! uw
pllchten; weeBt Ea,n uirer werksn en lLukt Aan vrii ÍAe lrrltcht
van ur. el.8en albêld.rr

conflicten
ffi"t na tte oprichting van tle aftlering dreigen er on-
overkomelijke noeilijkheden voor de sigarennakers in Gemert

In de rtR.K.Tabahsbewerkerrr van 2 tlecenber 19O9 wordt gewaax-
schuwd: rrReizende vakgenooten gaat niet naar Gemertr daar er
geen werk is en er een ernst.ige klr'estie clreigt uit te brekenl
l{at preci.es de reden is geweest van deze waarschuwing is niet
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ttuialetiik gewortlen ' De- eerste keer clat de Gemertse aftleling

Das weer in het nieuws "itl 
i= 8 maanden nadien' 0p I augus-

ffi ';;à 
io'ái a" """'*l*tt';:lË3.'i:"ï*"h'.iË"1ï1.slag daarvan. wordt. oP8_en"o-riii.t"ii.i-á"t er op de agenáa he-

1910. Uit het gescbreven
te hangijzers t'oo" k"t*"i ' iïi-"t"at een nieuw bestuur geko-

zen.Na afhandeling van ou- tgt"at besloot men een ll'llis op te

*".n.,',,"?T.^l':^::::: ;JXI *:, ::1":;'t:Ë:;an 
God ar te

smeËentr (was pastoor Van

ffiekt er een werkstaking uit blj 6én

van de grotere Gemertse sigarenfabrikTt"n, Iq::u"e sigaren-

fabrikant in Gemert a'*"'"""t" dan 10 werknemers) ' Een ver-

zoek om loonsverhoging tfr- aË-Fittt ceb: ' v:rb1:gse 
' 
gevestigd

in het llaageikrwerd door-de fabr ikant beantwoortl met de aan-

zegging van roonsver lusl"Ë' tát; het troofabestuur van de Bond

bii tle fabr ikurrt "t"o"o"-g'àt- 
d" -l'oo"ttt11t1,li. 

rle arbeiders

serieus te bezien, *t"oti é" de af delingssecretar is (Johan

Verhagen) én nog 2 personent tlie zich als woordvoerders van

het personeel hadden opgeworpen 
' 
ontslagen ' De-werknemers van

de Firma Verbrugge, oie'op 6èn uitzondering na allemaal lid

warên var ale tabaksbewe"iË"Juo"a, stetden zich ats 66n man

op achter hun voormanne"'óoft rt"t 'ttoof'tbestuur van de Tabaks-

bewerkersbondvondeenactietegendeGebr..verbruggege-
rechtvaardigd. O" *"rL"tJing tlie-op 23- decenber 191O begon

;;;igil pai 9 rnaanden rater óp 3 september 1911'

Mirlclels rrDe Kathotieke Tabaksbewerkerrr uit die per iode 
'rvordt

men van tiial tot ti:a 
"p*á" 

r'""St" gehouden van de ontuikKe-

ïïïaà."t"-*...i iiól e" ttgtttátig verschiint er ook een op-

-74-



roep aan ile leden in de trant van:rrZorgt er voor dat onze nannen in Gemert in hunnen strijd
voldoende rookertjes hebben. U kunt deze opzenden aan Johan
Verhagen, Haag, Gemerttt.
In 66n van de volgende nurmrers van het bondsblad staat een
ilankbetuiging van dè stakers aan het adres van de afdelingenin Delft, Venray, Nijnegen, Zwolle en Boxneer, met de tekst:rrvoor de toezending van rookertjes btijven de stakers in Cre_
mert zich ook bij de andere afdelingen van onzen Bond beleefd
aanbevelenlr.

Ondertussen probeerde de sig"r.qnnak rspatroon Verbrugge zijn
werk uit te besteden. Maar én tle Bond als ook ae GernertÀe
stakers waren attent. IlaÍrie Verhag€n volgde het spoor van
NËlleke tten Booj(Nol v. d.Laar-voerrnL uit éemert) tot de Fa.van Griensven in Dêutrne. Mirtdels het BontLsblad liet men eenwaarschuwing uitgaan om te voorkomen tlat sigarennakers zou_tlen ingaan op de personeelwervingsactie van-de Deurnese si_garenfabrikart ( 11):
rrDen lleer H.van Gr iensven te Deurne vraagt on sigarenmakers,
doch deze zijn aangewezen om onderkruipeiswerk te maken voor
den- strijd dien hrij te voeren hebbeir tegen de firma G&.Verbrugge te Genertrt.
Maandenlang kont er geen verandêring rlin alên stand der sta_kingrr. In het bondsblad van 1g nei i911 wordt lde reizende
vakgenootenrr nog eens op het hart gedrukt niet naar Gemertte gaan on de stakers aldaar in hun rechtvaardigen strijil ombehoud van het loon niet te bemoeilijken. En om ze bij voor_baat al te laten afzien van een reis naar Genert wordt mede_gedeeld dat het gêniddelate weekloon bij de Fa. Verbruggeslechts f 5176 bedroeg.
Eindelijk komt dan in augustus 1911 het einde tler staking inzicht. Het hoofdbestuur van de Tabaksbeh,erkersbond en de Fa.Verbrugge komen tot overeensteÍnning. Op g september 1911wordt het werk hervat. In het Bonil,sblad van 31 augustus 1911verschijnt een verslag van ontstaan en verloop val deze werk_staking:

GEImT. 3tJ het v€rschÍinen van d.lt luDner zal de BtakLng biJ de Filaa ceb!ver-bruggeD te cenert toi hêt- Terlede" u"lo."i] iàt-ilit""o" veneerÍjk voorin het korlt het otltBtaan e.n het velloo! ;"; ài"-;;"il;; te letevelen. rn alenaatral lovêEber van het vo'.{,'. Ja""_ "r"niteo--aJ-ó.iàiiËï"t"a hu! patroons hetverzook oh enÍRo toonÊverho;l;.q_*._? ;;;I.;-,:;";';il Ëén ner z! ct en 5Det 2 ct vllfen geven. Teveie verd Terzocht het prenlá_ el boetênstelsel op
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de uLtrrerklng der tabak te r{i.11e! afschaffen eu ge.ltraa8d. een bete! onblad.Toor dê bolkrakke!. À1s antrrooltl op bovenEtaana i"""o"i-a""fae Aê FlrBadaasÊ nêdteD Deit€ dar van ".,, looa'gve;;;;i;;;;.;";;iii"',"u en arat er ookgeen bèter ooblad vêletrekt weldi d:!t fr"i rioi-"ooi-al-ioruatteu Eet 5 ctpe!_honderd zou vêrlaagal voraen ingaanae 
-"p- 

i-;i""""i" f i11 . Een conferentleop l2 decenbêr leverde seen reeultàat 
"p. óp rí-á*"roeí r"egeo 2 coÍrni6Ê1e_leden en.de afdel iase eeóret"rru 

- 
à"t 

"i.!i' oi'r i'aËi"iïli'uaar er t êarelon êênconferentie plaats vêaroD aiet de ntngie ti""áa"ii"!'il" detr kant dêr r,irna*erd bêtoorit. op arond hiervan, é" ;;-;;" 
-i;;;;;;;ï:*;; 

eu het ontslas der3. leaeu tesen te sêan werat ae Átakr.ns ;;;r;;i;;;;;á-ïi!i",,a" op 2, decenber.Na a6 aatr.konillst ns de! staÉtuls liet à€-Fi;;-;;;;;; ;;ï-;ij het rooa oet 2|ct l.p.v. 5 ct zou vellapen eu aat bet 
"rrt"i"Ë-á""-:-iËdàn nret zou aloor_gaê!r. ook d.te 2l ct toonàvertagiug tonaen wr;"niei á"làii"""o err de Btakingglng du6 ÍD op 2, d.ecenber 19íó. -

E!-keI€ Eêler.hêbbên -u1j tljdênÊ deze EtllJd 8etlacht door ondelbaDdelil8een-voo! beLdê paltj.Jen berrred.igeDd€ oploÈetig t" v."ÈiJg.o, hetgeèu steed.Êop deu onrLl der FLrhe af€prong€n.
iS,llil::::,-13 ln. setal, 

. 
h;bbe; zich sê.lu!êndle .Leze! taa8en BtrLJd op eenoncêrgê6ch1ktê 

. 
uÍ tzonalering na aLa goeclê degell.jke leden- ged.ragei. Zij freU_ben.net oveltulgLng en geduld een rechtvaaráigei strlJd. gÀetreíen, in'hoofd_zaak oE eerl loonêverlagiug etr otrBemotiveê!a oit"f"i"á" I U.,.oo.= íe6en tegaa!. Irr overleg net ons hebben enkelen In 

"rrd.""e lt""ieáo vêlk gezocbt engevonilerl zod.at vlJ aloo? een afrroer naar efaerg eea-àvàniueete opioestng ver_
f:pg:lrilt"l Eede ondat_ilij oveltutsd Íralell dlai d. ti; geen 12 werklte_cêa neer zou kunneu gebruiken.
0p 17 auguetus hebben wij otls DogEê.Is tot d.e FÍ"'4 geueld. bet hst vêrzoekola êen confereutiê velke reril toegeÉtaau op Dêaudag à1 auguetue. Dezê confe_r€ntle trolal gevolgd door een tveed.e op Z! àugustusi ne f,ire verklaardle oprrolgetlde te villen inSaan,
'1. ZII zot) goêu looDaverlaglns iloorvoêren.
2. ZII zou 6 van d.e_nog B overgebLsTên aarrrrsll€! op, septeDber (slechts 6
_ 9Tqêt-zlJ een geáeelte der.eigaaren, ae goeatoie-váu".ld;;; ;;;;;ili.-,. 31J vtJzê van proef zal het pleDle- en báeteuEieteel norden afgeechaite! a1s het vold.oet afgeachaft bltjveD.
4. Ee! lleur fabrlekêreglonent 1n don geeat vaa het bêêtaatrde La Elndhoven,

aluê zondter bo6tên, Lnvoere!.
5. De twèe Jouget aangenonenea zu11ot1 nu nl.et woralen êêrrgenolre!.

IDdl€!' de FlrEê late! nêe! volot elket:E aanneeDt en deàe tvee zoualet noggeea u9!k hsbbeD zal de tr'LrDa on6 1! k€Dn16 Btê11en ea oye! a[ê t€!ug_
DenLag ond.ethaadgleu.

6. E€i slgcht wêrk6Dd. ohblêd voor d.e bolkaak rraa Aoor beto! vervangen,
0p êell d.aalna gehoutlea velgadellrlg net de stêk€rs b661oteD dgzeu op ile voor_
nêaral€n in t9 gaaD iudien het ËoofdbeEtuur zu1k6 goed.kêurd.e. Eei E;ofd.bestuurheeft zulks gealêa! ên d.ê FLrÍla belLcht zod.at naauáag a.e. het a,6rk wordt he!-vat.
Dezê êtakhg heeft ,6 vekên êD 2 d.aggn ged.uuril. h 1s geea eeu oualelk:.ulpe!
g€nêe6t. Een olveroenlgde d.te btj het uLtbreken van den etrljd bleef <lootner_
ken lE Toor enkê1e ireken gehsel utï gtgên beïegLlig opgehoud.etr.

E19r bebbgn partlj€! zlch itr klacbt e€r1a g€D6ten. Grooi€ Échade LE het onve!-uijdeLlJk gevolg geireest, fiaaflt1eel zosel voo! ale patroonÊ a,l6 voor ale kas
der orgatrisatl.e, 6a bêhal]re d.êt, Êchade aau de zaak, trelke Echad.e ook otr)
belde paltlJelr dlukt. !'Íogê dlt oyerzicht van den Etrljd het zij!€ er toà tt;_
dlagêrl dat zoveêI nog6lijk BtrljdyoereD nord.e voorkonèn, daa zál cloor ee!1- 
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d?achtlg ïerken eu het ber.a!e! va! ale! Í!ei[e menÍ8e zaak beroo!'[êe]'l ito!'leD
;; k""r;" lartlJeD hu! hacbten t{ljd.en aan het gezoDduakM o!ze! Llilustriê
1rr hêt belang van a1l€D dle êrvan loetea levell.

iítutsetnl - 9enert.
ijit'ti-

7
t

''.t.

,lnBicbtkeárt van het Klluieeind oet sêhee] rechis dê v^'ri!g van dê sigàreE-

.abrikanteo cebr. verbruasên. À"';":-;;-;";;G bevond -icÀ-de.5irarennakêrii'
Latergoondêhlerbakkêr"""r'.''.'i"-"""i'fierduiteinoelijk']ooD!1ij
à"-"rtr"e ên aansluiling van de Vondêl]aan op het KÍuiseind'

viteiten plaats vond van (le praarseruÁe éruerr.ór
een huishoudeliike vergade; ing var de Gemertse -afdeling 

op

icht werklozenfonds en loonsonalerhandêl
alle waar ial heeft .'eef l'.,f aig contact met

tretnooftrbestuurvandenbondtijtlensdestaklngsactiebij
ï..tï"Ë-Ë"..-i." e"idà dat al snei 9:-" "i1l':idi"c-l'1 ::tl:
viteiten Plaats vontl de plaatselfuke afdeling. Zo werd op

ra--i,r"i 1911 in ot'er*egiág g""otttt een werklozenfonds op te

;;"ilil; ;;".;; ;;-.I;Ï4"; f,i; d' h"'""zekerins van de Bond

?bt. rn december van tlatzeride jaar wertl.definitief tot de

àp"i.ttti"g t." .u.t werklozenkas bósloten, ingaande 1 ianuar i
7972.

trn het bontl,sblad van 18 ianuari 1912 wordt netding genaakt

van het feit dat bij Oorstáns, s igarenfatrr ikant te Gemert'
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door het optretlen der gezellen en het hoofdbestuur van dê

Bond, een loonsverhoging werd gerealiseerdrte weten 3 merken
net 1O ct., 2 met 20 ct. en 66n merk net 5O ct. per lOOO'Te-
vens werd het boete- en premiestelsel op rrhet uitwerken van
tabakrr afgeschaft.
Regelmatig werdqr door het Genertse tabaksbewerkersgiltle pro-
lagandavergaderingen gehouden met I'ezingen over bijvoorbeeld
àin en nut van de vakorganisatie. IIet gilde begon zoet jesaa'ÍI

aan te slaan. In een vergadering op zondag 16 februar i 1913t
tijaleís welke 6 nieuwe leden toêtraden, kon wortlen gemeldt
aai tengevolge van het werken der organisatie opnieuw een

loonsverhogirrg kon worden gerealiseerd. (Weer) Bij ae firma
corstens werden alle nerken rnet 1O ct. per nille verhoogd'
rrMoge dit voor onze onvereenigtle vakgenooten eene aansporing
ziin on zich te organiserenrr, zo eindigde het verslag van
rleie vergadering (13).Het giltle toonde zich ook solidair met

andere afdelingen. Bii tiid en wiile treft nen de Genertse
afdeling aan in biivoorbeeld, de in het Bondsblad gepubli-
ceerde liist van ingekonen steun voor onze uitgeslotenen( 1+) '
Het kont zo over alsof er eên goeale verstandhouding ontstond
tussen ale Genertse sigarenfabr ikalrten en het plaatselijke
tabaksbewerkersgi lde.IÍanneer in het vooriaar en de zomer van

1913, op lantlelijk niveau, ondertrandeld is over een nieuwe
loonregeling voor s i garensorteerders, deksorteerderst dekop-
leggeri, plakkers, kèrvers en analer vast personeel, worclt in
hei Bonclsblad onder ale kop rrTer Navolgingrr geschreven:

rrTe Gemert is tloor de fabrikant J.P. lrÍijn zaterdag j.1. de

nieuwe loonregeling uitbetaald. Ook door tle heer Corstens
is volgens de nieuwe regeling uitbetaald. Zoo kont alles
in orde lrr

En veertien dagen later:

"Bij tle firna Verbrugge, s igarenf abrikanten te C'emert is de

niàuwe loonregeling 3e klas ingevoerd rnet terugl'erkende
ls'achtrr.

En wat de verstantlhoucling met de pastoor betreft ?

Tn december 1915 stierf Deken Van Beek, tlie wertl opgevolgd
tloor pastoor Poell. rtDie schrok ervan dat wij nog geen atl-
viseur hadtlen. trÍe kregen êr nee eenrrrzo getuigde llanie Ver-
hagen.De konst van pastoor Poell viel ongeveer samen met een
van hogerhantl voorgestelde wdziging in de bestuursstructuren
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van de plaatselijk opererende katholieke vakt erenigingen. InGemert zouden in de loop van 1916, St.Severus, ile textielar_
be idersvereniging, St. Jan, het tabaksber+erkeisgilde, en aleleden van het rrOutte Ziekenfondsí samengaan in àe R.K. l{erk_
I iedenvereniging St. Jozef.

NOTE{ t

1. lÍ.van deÍ t'/íJst, r'abrieks_ en_aelachtsDijyerheid te cêDert in 1906,ceEerts EeeD nr.r?, winter 1969/1970.
2. l,Lbl. De Siieek d.d.? nei 1980, iatêrriei. door Bertus va! Berlo enPaul iiJêrse,
J. Àd ottêr, iê1 roDil oDricht-- 

;;";";;;:rt;i;;ï: #:;:"t'u 
sociariBtrschê bond in 1e'1' Gênerts

d. Wanneer in b€t vervolr vàn dlt artikêt Earrie Velhagen vordt Aecireerddarr i€ dat tetkêas ui; ber tnrervlev 
"." r""t"" 

"""-iË"ii'Jr, "",.,r 
ni;""_sê, gepublicêeril in tê Streêk var 7 Eêi i980.

5. volaeDs êer k-ràntebêrtchr uit 199? viêrd€ ,'Iorifas,' haar 50_jalia be_6taa! (zi€! perêr kthouvêlrs, c"i""t". rr"u"" 
- 
i Áêi_r 9óól'"íja".6", ,",ile ge6chtederts vaD CeE6rt nr,7, 19S1).

6. {aèla8lIlCgD vaD "De tratholtêke Tabaksbevelker,, bevhaten zich :n hetIbitortek Doku-Eêrtatlè csniruE te rtlr"g"". c"i.".iJ-à'""""it r.l.t.cenert.se aansêlêsenheden zijn rrleenietiaàrrt i;-";;-;;-;;;;"k"bêxêlkers
:::::l' ,." de Ees'kar'e,: """'a, uË.,ti"aer=iiel- ai;ï.;ír.,;Ëit"".t :t,
V.ttdê jorgereDr bet!êft tr.het Tabaksbeïêrkerssililê: Op a apiir 1912oÍerf eeii.de z5-jalise voorzitte? E.Martens. .l:ld;;-;#; iiï a.t t"_€tuur ziJn: Joh. verhaaên (sêcretarÍs), p.,. a;i-ipe;ï"à;-."."-rp.velhees (prv.secretàrre) alren t;ií;t;:;:-;i'.;;'ffi;:;:=""*,'

7. In de encycliêk R6mn Ïotarrll! vall paus têo XIII (1, eei jS91) ,ordrde kathollekê !'erktíêden vá.r. alls ra-.}dêtr i"...,""1"ír-il.-lí^nyelenlsr u,. raar ;;;;;i;-; il;Jil;i^"ài;;ï'J;i:,":ïg:;$ïi:r r".sron.tslas heb!en". Ín hêr r.s.v. n"t ei_ià,iË r""i.^"-".i-iË u."*r,"Dtocesare welklleaênbonir in. r gze uitseáei;n-Ë"áJ"rr".t'ii,ái 
""r""a,',dar rn ons ser,êsr de ontï,ikl;lins ;"-r,"i ràilàii"t"-"Ëi!iiu."e"r""."aanvankellJk-betrekketljk tanazeae 6ing' e! ndat 

"" "f"i-t"r.oo"a"r, totde eêratea, diê !s pausêr woora..a ie i.u""" 
";;";h "p".ràá"., "itr ,o_eeeler- ln. dteÀ tijd ite orgaarsalae der rrerkliêilen beschourden alssevaa.IiJke À1euv1ahedentr. zo heeft keaaetrjk ;;; ;;;;;;;I." y".Seek deze',ntêuwtAheld" gezten ,l

8. Sossche ,tocêaatre tÍerktteitênbond 19}?_192e, Tltburg, ?.14.
9. ttlt: De R.r.Tabaksb€relke! yaa 1Z fê}!. 19.ÍO.

10. lilen
rebr. 1 e1 r ; z- Àii"t t et t 1 ro":;.ï,iï;; ] ?t ] ; l3rrïl; ] ?, Ii L:r:\i1?r.,,,,

11. De s.K,Tabaksbeverker.var J febr.1911: 16 feb!-1911-lkbl.nê srreek Jrg.f, I oeí i9eó. ' '
12, Dê R.I(. TalakEberÍerker va]l 6 juU 1911iZ. 1q* ", a í, "i+ iài tadêE ven 20 8rt.191, en, a!!i] 191r.15. íceo vaD 2 ên 16 à.i.tgti.-.--- ' ..
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