
REL ROND OPRICHTI]tlc SOCIALISTISCHE BOllD I]1l 1931

ofwe I

EE]ll KI./ESÏIE VAN ZIEL EN ZALIGHEID

door Ad Otten

p dinsdagavond 28 april 1931 zal er in Genert een af_
deling worden opgericht van de Algemene Nederlandse
Bouwvakarbe idersbond. Zekere heer Cuhnen uit Nijrnegen,

De vakbondsfunct ionar is Cuhnen uit NijÍnegen enklein gêtal Gemertenaren ondervonden hei aán aen
beri,uste dinsdagavond van 28 april 1931.
Hierna volgt het verslag van de gebeurtenissen overgenomenuit rrDe GeÍnertsche CourantÍ van zaterdag 2 rnei 1981:

lTijgestelde van de Bond zal daarbij acte_de_presence geven.
Nu in 1981, een halve eeuw later, begrijpt uelhaast nienand
hoe. en waarom een dergelijke sirnpeie Àánkontliging een com_plete volksoploop in de Genertse straat kon ve"àoriaken.
Van het huis, waar de aangekondigde opr icht ingsvergader ing
gehouden zou worden, gingen alle ruiten aan diglelen. De Ge_neentepolitie Ínoest versterking aanvragerr r.ar, áà RiÈspolitie
en daarna pas kon de functionaxis van de Bond veilig en wel,dat wil zeggen rnet fislechtsfi een gat in zijn hoofd, het tu_nultueuze Gemert worden uitgeloodst.
Het hoe en waaron ? Och, de Algemene Nederlandse Bouwvakar_
beidersbond was een zogenaamde Imodernen bondl een ,rsocia_
listenbondrr.En socialisten waren ketters en niet_veel_soeps;
dat wist iedereen; dat was wet in Gemert. Immers de pastáorverkondigde het vanaf de preekstoel, de gemeenteraad lietzich in die zin uit in de raads zaal en Jan Erners schreef hettoch in de krant, Bovendien ook de vorige pastoor, de vorigeraad en ook de kranten van Helnond waren die rnening toegè_daan,. Nou,-waar blijf je dan als socialist: Juist, ook inêen rrvrijrr land: DAN BLIJF JE NERGU{S !

met hen een
lijve op die



KNEÍ, -
I'OÍJIT I E

VAN I]ET SOCÍAIISM!] -
OP lI1'I QUIVII'E . BEN BETERE

GeDêrt 6taat bekend a1s een pl'aats net ee! zee! lustiSe bevo]king

".l"t"u" ,zich dê polltle siechte zeer zelden te benoeien heeft' doch

DinÊ.Iagavon.Lheeftzicheengeschiêdertisaf8êÊpee1d'zooalBden.Lie
in Genert nog nooit heeft neêEeEaakt'

Pe! tlan lí Genert Searrlvee!'Lt ÍeliL 
'le 

Bonclsvriige6têldet de hee!

Cuhnen, Dlnsalagavonil naar 
'Le 

woning van v'E' (van Eupen - red') ge-

trrachtr !,raat d.e Socialistische Àfdefing zou worden íSehuisvestr" Een

zeventai- aaalere pelsonent die zich van de te-goeilert?oul'í-1êven'Le ka-

tholieken-onalêrscheiden! - {aten ook hiê! aaNreziS en zoudlen tezanen

het leven 8êven aan een nieulrê afdellng van 
'leí 

BocialiÊtenbon'L'

NauuellJks 16 "dê !1êchtlgheid'r begonnên en heeft de Vrijgestelde -

ilie rnoet gedacht hebben dat hii zich i'n eeí rustiSe sfeel bevon'L -

sonoige van ziJn vlieir'Lenr ille Seen acte_de-plesence ha'lilen gegeven

lristen bete! - Selegenhei'L on te 6preken ovet 
'le 

"zegenlngen" van het

socialirsne of beter 8ezegil van dên ÊocialiÉtischen bondt of e! ont_

vikkelde zich voor het vergá'lelhul é in dle Pan'Lelaar een volksoploop'

zoo gioot dat de po11tiêr dle innlddels was 8ealar:neer:d' vrii

machteloos stond tegenove! al'1es alleB vrat eÍ zou gebeuren'

Depolitiet:achttealenenlsteulteentedliivendochdebii€en€ielcpen
rdassa bleef voor het huis posteerent in het teken van p?oteÉt tegen

hetsoclàlisEe,uaafvandeGeEeliéearbeidsbevolking'ênwêkunnenon6
dtt beet iniLenten in alen Sealachtengadg van zove-o1 

'Loor-en_doo? 
(atho-

lieke arbeidersr een afkee! EanifeÊteertt rlat het voot voo? den Bon'l

klaar en duidefiik ia gêworilen' dat in Genert de dubbeltjes nog niet

Le hafen ziJn'
De toeloop lrercl gloote! naantratê de houdií8 dê! Katholieke arbêlile!ê

critieker Íeral en tegen half acht kon Eeí in 
'le 

Panilelaar letterlijk

over de hoo fd ên loopen.

De volksoploop veroolzaakte. een heele 6taSnatle in het verkeer' Slechtê

Íret moeite en daarbii Seholpen doo! de politiet baan'Ie nelr zlch ee1 eeg
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de enor&e oenlgtê die den VriJgeBtelde a1s het vare ilwonS het woonhui6

van v.B. te verlaten.
le politiê trachtte eê versaclelalêo voor erge! te bewarên. De Chef-
qe.l,dwachtê! êeê ale albelalerÊ op het Soede lecht van den VriJgeatelale

on ziJn Bondl te propageerent aloch ale Eee6t vêlbittelde arbelde!s achê-

nen voor geen bescheln1ltg meêr te vinclen.

Eên stee!! vêlbtei.zelde een der luiten van het vêlgaale?huis; het volk

wêral rrÈoeriSe! en lrog voot alat voo! as€iÈtenti.e ko!! 8ezor8'L wolilen _

ook de nabull8e rlJkÊpoLltie haal nen intusÊchen gerecruteê?il - welden

ook aie ove].lgê rulten van v.Ers !'toning totaal vêlnie1d. onnlddelliJk

daarop vol8de een klachtiS in8!lJpen van ale velsterkte politie' zoo-

dat het nu no8eliJk weril de benlSte op eerbledigen afstand tê hou'len

van het geloEbardleelale hulÉ.
Voor tlên V!l.jaêÊtel.de uaB lrltusschên het tildÉtip aangebloken van ve!-

Lrek. De polttie nan dleí heer Cuhnen echter ln beseheroing en begeleid

aloor alen Chef-vel dwachte! ' 
bliSeÊtaa!! doo! de Rljks- en Geneente!o1l-

tie glng het nu, op alên voet gevolSd door honcleralen arbelaler6 vanui t
tle woning vat! v.E. ln de llchting van het Tramstation.
Tot í.n d.e Niêulrstraat velliep a1leÉ 6oedi doch hiea trof eên .steen het

hoofil van alên heer Cuhnen dle l'1cht !íe!a velwonil.' De politie alreef de

loenigte nêt gebruik te naken valr van alen blanken sabel terugr zootlat

Ae hee? Cuhnen, dle het TraÈstatlon ongeveet vas genailelilr 1n de 8ê-.
legenheid waB gestelal, oo ÍLet een aldaar toevallíg gêleealêiaande

auto, te vertrekken in de dchting van Beek en Donk.

De ve?blttelde arbêldlers tlokkên íaar het hul8 van v.É. terlrg oro op-

nieuw voot ilê vonlng te posteerên. lank zi.J echter dlê activiteit de!
politle, hiê1d Een nu dle teugê1s in hanalên eÍr l'erileí veralere lnci-
alenten , dloor het opt!êalen der polltlê voorkonen.

Nog lang bleef het rudoerlg en tot
zich gedwongen dle woning van v.E.

WoenaaLagávonil trokken opnleuw een paa! honaleral arbêiilers voor het
lroonhuie saDen, cloch ook nu rrelcl doo? hêt krachtig optteden dei po-
1i tie ergeÍ voolkooên.

Eet geval lrektè hle! ter plaat6e begllJpelijkenrijze een heele con-
sternatiê en tot op hederi vo::ot het nog het gesprek van aLe Aag.

láát in dlen avonil, zag de polit1ê
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In de Gemertsche Courant werd niet alleen een uitvoerig ver-

"i.;-";; 
àe gebeurtenissen gegeven' het voorgevarlene r*erd

oor.'rl itl,ou. iÉ becornmentar ieei tl ' En 
'Iat 

gebeurde niet alleen

ii'-a"-à"t.ttlche Courant maar ook in het rr0fficieel Kerkbe-

richt van de kerken van Gemerttr onder redaktie van pastoor

;;ïi.-Dt ook in de lanttelijke pers werd menige.kolon gevultl

over hetgeen zich in GernËrt àp tt4t" soc ial istenavondrr had

voorgedaan.
;;;;;;;; name de raatstgenoem'le connentaren-achteraf ' díe

á" iO.ï*if. naken tlat het gebóurde te Gemert karakteristiek was

ïl.i"àË-ná"oing van het kathorieke deer van Nederland tesen-

over de groeiende aanhang van het socialisme' De achter-

gronden tlie in alie comnentaien worden geschetst maken ook

tluitteliik <tat in het overwegend katholieke zuiden van Neder-

i""á-rï"h een tlergeliik jnËident overal had kunnen voordoen'

I ipheid.
ilËïl.i'n..tt (1) schreef naar aanreirlins van het sebeurde'

ffi;ii s.""Àrin. van plan was om rriets ervan te vergoe[jken'

ili"!l"E."rt als het gaat om het spreekwoord toe te passen:

il;';i;a horen wil moót voelen, nóet erbij gedacht $orden'

ri. ftut recht heeft orn te doen voelenrr'
Ë.rlrr-.r.ta"" schriift trili 'tlan heel wat :tgul: 1* de wêtte-
riir. s+.rafbare huisvredebreuk hebben toch zii zict. schuldig

;:*ffi:-àï;' d;;--;;;; verbraken onder de huisgenooten tres

Ëï;;'";-;"n Àocialist haar'len binnen onzen katholieken

il;;;"-;;-;".i'"tt piinriiker wonde in het rnvstieke richaan

rcaarvan wii allen ftae"-"ilt' en christus het, hoofd is' heb-

;; il;s;;" veroorzaakt' ielke zichzelr af sctre-u1fe1-:i:-T:'
;;";i;' "" 

gapen blijft de wonde van ontrouw ên ergernrs'

iá"- Ë.ïo.i=""iràk i ng en verreiding tot afvar'
Wie niet verder ziet - of zien wil - dan zrn neus lang is!
riá.tti"t geval Genertrr enkel aan van 

'len 
kant der rrbeganers

ï"i-s.;.ia; tlsrtniet de juiste nethoderr' maar wê moeten ver-

à;; ;;;;; we moeten dooittenken; we moeten,de kern der zaak

nenen en deze is'dat g";;;;h' wárd hier in.Gemert de ketterii
en de pest van het ttti;i;t;; l"- utt"g"tt' ("""')" (2)

Tientallen iaren achtereen
geestel i jkhe id af geschi lderrI

was het socialisme iloor de R'K'
als een gevaar voor zieL en za-

-+ 
RECEÍS: In il€ il€rtlg€r J&Í€n íar€a "h€1-sn-v6!iloêo€!lsir -lr€illoÀtl€ 

Ê 
'

oot net tetreklíng tot andá!6 onaêrwêrpsn ' . 
aêí. il€ or:aê 1lêl1

áá- a"g. rr"t alieË" r" Gerelt laÀr door hêt 86hê14 land'
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'Terug naat het patadiis' - \potprcnt in het weekblad ,De Groene Amsterdammet, vanI I december I937 - de rooms-'karholieke staatsman C.p.M. Romme was van mening dateen_gehuwde vrouw geen arbeíd mocht yenicht"n, oro, a" ,"rroilig ;;;;;;;;;;i, ,",

^,--tAíQ,c,--
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Er is een aluidelijke parallel tussen wat Poell in 1931 in
het Gemertse rrkerkkl6kskerr schreef en wat een jaar eerder
door Knuvelder onder woorden wertl gebracht in zijn troek:rrVan-

uit Wingewesten - Een sociografie van het Zuitlenrro wanneer

alie het heeft over het behoud van het geloof in het Zuiden'
rrnu dat rleel van Nederland in de noderne wereldchaos wordt
opgenomenrr. Want er staat geschreven (3):

Itcelijk Augustinus tussen zijn civitas Dei en zijn civitas
diab;fi, ian de moilerne nens onderscheid maken tussen de

Kerk en ale krerelal als twee elkander vijandig gestelde
Ínachten. Maar terwijl tle Wereld de Kerk haat met de haat
des Verderfs, haat tle Kerk rnet 

'le 
haat der Lief'le en der

Schoonheid het kwaaal' alat de wereld vergiftigt' om aIIe
intlividuen die deze wereld bewonen in haar riik van geluk
en vrede op te neÍnen. De werelal wil de kerk uitstoten; de

kerk wil dà wereltl, als in de eerste kr isteneeuwen, ker-
stenen en dopen, om van de moderne heidenent heten zii
socialist konmunist of liberaalt godgewiide zielen te ma-

kentr.

In het katholieke Zuitlen blijkt men zeer eensgezind wanneer

het betreft het gevaar aai rrden modernen tijdrr rnet zich
brengt: Poell in ziin Kerkklokje, I(nuvelder in zijn boeken en

ook Jan Ermers in zijn trGemertsche courantrr'
De taatstgenoemde scnri;ft in êen conÍnentaar op het gebeurde

van 28 april 1931 (4):
ffHet is nog niet zo bar lang geledenr dat het socialisme
alleen bij naÍne in onze streek bekend was' En nu zitten
tle socialisten ook gehuisvest daar, waar in den goeden

ouden tiiil alleen den Roomsch Katholieken Godsdienst be-
leden werd. Dat ziin de rrzegeningenrl van den veranderden
tijtt. ook Gemert teit ziin socialisten' (".') Wii moeten

op ons quivive zijn ! Dat wil zeggen houdt het socialisme
zàveel mogelijk buiten uw dorp. (.") wij moeten het so-
cialisne iestii;aen Passief en positief door biiv' ziin
verilerfelijke sieltingen te bekampen en bestaande wantoe-

standen in eigen plaats, in eigen streek of ongeving op

te ruinen en ontevredenheitl te keeren en te voorkomen'

Want ontevredenheid onder de menschen, speciaal onder de

arbeiders, is voor de roode vogelaars de beste bodem voor



het socialisme, dat er oogenschijnlijk naar streeft de
menschen tevreden te maken, doch in werkelijkheid juist
het tegengestelde beoogt....." (...)
Dat men gezien het groeiende gevaar van het sociatisÍne
een protest heeft willen laten horen tegen de verderfelljke
leerstellingen van het socialisme, A la bonne heure, maar
dan had men tlat noeten doen op een andere wijze dan nu is
geschied.Pleit het protest op zich zelf voor de geest die
de katholieke arbe i tlsbevo lking bezielt, een dergelijke be-
str i j dingsmethode als hier is toêgepast kunnen en mogen
h'ij niet goedkeurenrr.

Spottend wordt verder nog opgeÍnerkt in dezelfde krant, in de
rubriek rrNiet iedereen weet...rr dat de sociatristen in Genert
joviaal ontvangen worden en net jFuitgeleide worden getlaan!

Politieke groeperingen in Genert.
Àndersdenkenden en minderheden wordt het nergens genakkeliik
gemaakt, En de druk op hen vermindert naarrnate de welvaart
stijgt, ook dat is een bekend gegeven. In 1931 wa,s het met
de welvaaxt in ons land nu niet bepaald best gesteld. Er
heerste een econoÍnische crisis die gqaad ging rnet een grote
werke looshe id. Van alles werd geprobeerd om de zaken ten gun-
ste te keren. Ook op politiek gebied trachtte nen hier ên
daar het roer om te gooien.
Zo was 1931 voor Gemert het jaar vaarin na de gemeentenaads-
verkiezingen voor het eerst lrde standen in de raad werden
vertegenwoordigd. Naast een rroude groeperingl voortgekornen uit
de R.K. Kiêsvereniging, kreeg Gemert nu ook een arbeiders-t
een boeren- en een m iddenstandsf ract ie in de gemeenteraad.
Opnerkelijk is het dat zelfs een arouwr op een aparte liistt
meedong naar een raadszetel(ze haalde de kiesdeler net niet).
Gernert was een uitgesproken katboliek clorp. Lantlelijke poli-
tieke partijen deden dan ook niet nee met die verkiezingen.En
wat de socialistên betrof, dat is hiervoor wel duideliik ge-
wordên, dat was gewoon taboe. Niet alleen in GeÍnert. maar in
heel het Zuiden van Nederland.
Met name de stelling van de R,K. Geestelijkheid: rrGodsdienst
en Socialisme zijn onveren i gbaarrr ' rnoet de geringe vatbaar-
heid voor de socialistische beginselen verklaren.
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rrRood bijt op granietÍ, heette het bij de bespreking der ver_kiezingen in het Zuiclen in de katholi.f.e tfaá.r, l..r, 1931, endat gold zelfs voor een stad als Eindhoven, een staa net eenzeer- gemengde bevolking, een stad ook r+aar in 1gO4 al eenafdeling van de S.D.A.P. was gesticht (b).
Àl was het gering, toch
was er winst voor de
socialisten.ook in Ge-
nert. Toen op 15 april
1937, nauwelijks veer-
tien dagen voor de be-
wuste opr icht ingsverga-
dering van de Isoc ia-
I istenbondrl
werd voor

gekozen
Provinci-

ale Staten, werden van
de 2517 geldige stemmen
in Gemert er 62 uitge-
bracht op de S.D.A. p.
Dat betekende een ver-
dubbeling ten opzi chte
van de Kamerverkiezing
in 1929,toen de S. D.A-p.
slechts 33 stemrnen ver-
wier f .
Pastoor PoeIl schreef:
dat de Katholieken die
bewust de S.D.A. p. had-
den gestend Geloof en
Kerk hadden verzaakt en
dat zij zich in een goe-
de Biecht van deze ver-
loochening noesten zui-

Onze stemmencijfers op l5 April lg3l.
Bij {e s,lemming_ op- Woensdag f5 Aprilvoor de Provinciale Staten weróen in ëe,nrert uitg^e^b^r_acht 2S1Z geldige stemmeD,

vaaman 2321 op de KathllieËe lijst (1985
op-den bovenst,staanden), op de Anti,Revo,
lutionn^airen 5, de Christ.,Historischen 22,
oP gg l:D ê.P _(Socialisten) 62, op de Volks,parttj 80, den Vrijheidsbond t6; de Vrij,
2Innrg,demOcraten 7,

^-h tS?{. bij de Kamer,verkiezing werden
l)91) geldiqe stemmen uitgebrachtl waarvan
2244 op de R. K. Staatspartij, ó5 oo devotkspartij en 24 op de S.D.A.p.
_.\1 1929 bij de KamerverkiezinE waren
2ó0? geldige stemmen uitgebrachii 24ó4 

-ài
d" l-(. 5, Staatspartij, 33 op de S.D.A.P,, tD
oP de VolksDartii.
. Katholiekeir diá bewust de S.D.A.p. heb,ben gest€md, meegaande met dier begin,
selen, hebbel hun Geloof en Kerk verzaiÈI:\rillen die dc Sakramenten weer waardig
ontvangen, dan zullen zij zich van dezë
vcrloocbening in een goede Biecht moeten
zulveren.

Die 
- de Volkspartij,candidaten stemdenverbrak€n de eenheid en onttrokken zich

aan de leiding, welke de_ Bisschopp"" íità1,n,dat ze zouden gevolgd hebben.

de

veren (6).
Vooralsnog boekte de pastoor kennelijk weinig succes rnet dÍevermaning want: de plannen voor de áprièfrtiig van ,,den so_cialistenbondrr bleken niet neer te stuiten, fi net volgêndenunmer van het Officieel Kerkbericht trekt hij opnieuh, vanleer tegen zijn afvallige parochianen:



rrllelaas hebben met verzaking van hun Doopbeloften, enkelen
in cenert rt Socialisme ingehaald: of althans gewild en
gezorgd dat rt er zou komen.
En net de bedriegerij ltdat men Katholiek kan blijven als
nen lid van den Soc ial ist ischen, nodernen of algeneenen
Bond wordtrr hebben ze nenschen er toe gebracht zich op te
geven en tekenen, Tot een dertigtal toe !
Er werd verkondigd dat de contributie laag zou zijn: Doch
er kan aI moeilijk een hoogere contributie betaald r,Íorden
dan uw ziel is. Zei Jezus zelf niet, dat heel-de-wereld
winnen niets gaf, als nen de schade leed van ztn zíet. 2

Wat is lt toch een treurige boel met het penschdon. Enz.rl

Het ffherderlijkerr schrijven van de pastoor heeft er zeer ze-
ker toe bijgedragen dat de op die bewuste dinsdagavond be-
legde bondsvergader ing zo abrupt noest worden afgebroken, De
gelovigen zouden hun Itherderrr wel een handje helpen: trl{ie
niet horen wil moet voelen !rl

Een lang leven schijnt de nieuwe Bond niet te hebben gehad.
Dat kon ook niet.fn een ongeving waar men zelfs een door-en-
door katholiêke boer, die kritiek had op het beleid van de
plaatselijke afdeling van de boerenbond, de bijnaam gaf van:rrAntichristrr, daar was voor een socialistische vereniging
geen bestaansnoge t i jkheid (7).
fn de ltrant verneemt men dan ook niets meer van de nieuwe
bond. Misschien is het wel: rrDe verkiezingen zijn achter de
rug, en het leven herneemt zijn gewone gutt!,t !?
Af en toe worden de gelovigen nog wel vermaand zoals in 66n
der Kerkklokjes van eind 1931 met de kreet:rrGeen Roode krant
in Roonsche Handtr want: rrDe Katholiek, die geregeld anar-
chistischê of socialistische geschriften leest rkomt daardoor
in de naaste gelegenheid on zijn geloof te verliezenl.
Hoe het ook zij:in 1938 rrrortlt opnieuw een poging ondernoÍnen
on in Gemert een rrRooie Bondrr op te richten. En opnieuw re-
ageert het Kerkklokje net ieder rrweldenkênd inwoner & ge-
mertrr toe te roêpen:rrBlijf er van af, dat is niets voor U !! I{e hopen dat cle

nieuwe Roode Bond spoedig, zooals ook zrn voorganger deedtn roemloze dood zal stervenrt.
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Goedwillende Personen'
die zich hebben laten
ompraten ' die er in ge-
lopen zijn, wordt de

goede raad gegeven zich
naar zo spoedig mogeli!<
terug te trekken ' Daar-
na volgt een waarschu-
wing overeenkomstig de

verklaring van de b is-
schoppen' zoals die
hiernaast is afgedrukt.
(8).
Nawoord in 1981:
Tot- fenmirste in de der-
tiger jaren werd in het
door-en-door katho I ieke
Gemert een andere visie
op de maatschaPPijstruk-
tuur niet gedu ld.
De in 1929 en 1930 door
G. Knuvelder geschreven
boekwerken rrBezuiden de

Moerdijkrr en rrvanuit

Volgens de verklaring van onze
blsschoppen, die ieder Jaar in de kerk
wordt voorgelezen, moetett, de Sucra,nelt-
ten en bt| 't oDerlijden de kerkelijke begra-
lenis geueígerd worden 

^a.n 
den katholiek

l. d,le het socialisne aÍ het cornnluti.snle
met hun aan de kat'holieke leer onver-
€enlgbaar, uttdrukkeliJke striJdlge, anti-
godsdlensilge en vljandlge beginselen op
godsdtenstlg ol zedeliJk gebied, openlíjk
aanhangt,

2. d,\e lld ls van €en socialisiische of
een communlstlsche Vereenigin g

3. dle zonder lid te zijn van een socia-
llstische of een commuristische veteeni-
glng, geregeld socialistlsche of communis-
ttsche geschrlften oÍ bladen leest, of socia-
llstische of communistische Derga(lcrirLgen
bljwoonl.

Als ge b[ die kllek behoort, die daar
achter ln de Deel bljeenkomt, dan valt ge

onder deze bepallngen, dat is zeker; u
moeten dan de Sacramenten ell bil uw
dood de kerkelUke begraienls worclell;ge-
weigerd, dat is eveneens zeker.

l{ingewestentr ziin nu ge-
worden als bronnen voor hoe hier gedacht werddoor g€este Uik-
heid en katholieke bovenlaag over de naatschappij t haar struh-
tuur, en wat haar bedreigde.
De beste bronnen voor hoe geleef'l' gewerkt en geclacht werd

til tret gewone volk en bii de arÍnsten o19"f.9t armen ' dat

ziln weiticnt romans als rrHet donkere Lichtrr van Antoon
goilsn (f9zo), rrHet Goud van de Peeltr(1908) en rrliefde onder

áe Cfoeifamp;' (1g+o) van HerÍnan lntaas. Het ziin indringende
verhalen vair armoede, ellende en gebrek, beleefd ln PeeI- en

Kernpenland in de iaren van 19OO tot 1940'
Sedert rte Tweede l{ereldoorlog is de welvaart enorn gestegen'
Maar merkwaartlig genoeg is voor velen de andersdenkende een
iigevaartt gebtevànl Zo ging men bii de laatste geÍneenteraads-

vËrkiezingen weer rrTerug naar Toenrr in een advertentie net
als tekst: "STU''| ZoALS HET HOoRT !"
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NOTEN :

l. Vooldab L.Poê11 ln 1915 paetoor wêrd te Cenert Ías htJ eê zoaenaad,t,rv:ctJae6teld ae€6têliJkê', en in-het vakbonds""u"" s""; .;;";;;á;. 
"iJwa,s o,a. bet?okken biJ dê op.ichtins van de tandêtilk seorÊaniBeerdêR.K.rextietarberire?sboid en Íà^ 1904-1915 vas hij d; r,""rái"a.ti.,"van het itoor hun ultaêseven batd ,'Fet Fooe_AntacËt,,.

2,

t,

Artikê1 1n: "0ffi6ieet Kerkbericht vsn de kÊ.kan van CeDe.t,, ondêrae kop 'rEet cewà1 cenert,, (2ê keartaat, 1911).
Gêrard_Knuvelder, Vanult rilnaewêÊte!1 _ een sootoAle.fte van hêt Zuidcn,'470t Ul ta. p.Bland-Ht IvêrÊuu, bt2.225.

4. GeEeltêche coursnt, zat. 2 tet 19t1 (artikel van Jan Erners).
5, U.Arand, Findhoven - Êocjográfiê van de IIch+sLá.t, ,9r'7, Ul ra.Edeerl n8-ÀdÊtêrdao, btz. t 1J e.v,
6, "Onzê ste@êncllfers.', artlkcl ult Officieet Kêrkbêri?ht cene.t,2e kÍartaal 19t1.
7, Peerke slit_s (van Esdonk), êên á1a€nêên aêk€nilê en aezlene ,,boe._in_

6oe1en_doen", ln de ?o_er eD ,o_er jare"-8êtr.."t"#;;ii;; 
".à.à. r"hêt besin.van {ie tvlnttgste eeu! opposltre tesen het be1êid v;; depla6.6^liJkê afdFtine v{n d" NcB. S;oen,., 

";;;,;;'";i;r,;;.';ï1een Dieu,e,'boêrenbond',: De Lanbou,ctub r6idon6, ilie ;;;'i; ;;,d"._tiaer jàlen 16 btlJven be3taan. net verbreken ""á à.-"""r,.iá à"a..derchrrÊteltJk aêoraanlseerirè boeren' bêrekendè 
""a" ;i;;ànà"-il_Êtuu!81êden ván dê NcB_ard. in cêDert dar pêerkè u.itá,p.iá-i"à.teo.dên a1B',ilen ADttchrlÊt".

8. 0fl1c1êet Kerkbericht cenêrt, 1918. btz.140.
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