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HOOFDSTUK 1
EEN NIJVERHEIDSGEMEENSCHAP OP HET PLATTELAND: OISTERWIJK 1860-1940
INLEIDING: NIJVERHEID IN OISTERWIJK
Sigarenfabrieken kwamen niet zomaar uit de lucht vallen. Fabrikanten zochten welbewust naar
geschikte locaties. In dit hoofdstuk zullen we trachten aan te tonen dat Oisterwijk voldoende
mogelijkheden bood voor industriele ontwikkeling. Noodzakelijk is het daarvoor om terug te gaan
naar de periode voor de sigarenindustrie.
In de 19de eeuw was Oisterwijk geen echt agrarisch dorp meer. Sinds de middeleeuwen zorgde de
nijverheid voor een aanzienlijk deel van de inkomsten. Maar deze middeleeuwse nijverheid raakte in
verval. Tussen de 16de en de 19de eeuw ging het Oisterwijk bepaald niet voor de wind. Het sociaaleconomische klimaat was uiterst beroerd. Daarnaast teisterden ziekten en roversbenden het dorp,
dat haar inwonerstal zag teruglopen tot 1650 in 1815.
Traditioneel bezat Oisterwijk een lakennijverheid. Deze textielindustrie werd aangevuld door de
ververij van de gebroeders Arnold en Wouter Holleman. Zij vervaardigden garancine, een rode
kleurstof onttrokken aan de meekrapplant (1). Hun fabriek bood ook werk aan diverse wevers. Echter
de opkomst van Tilburg als textielcentrum van Noord-Brabant bleek funest voor de Oisterwijkse
textielnijverheid. Zowel de laken- als vlasnijverheid werden vernietigd. Rond 1870 bleek de
textielindustrie geheel uit Oisterwijk verdwenen (2).
In de loop van de 19de eeuw trad er weer bevolkingsgroei op in Brabant. Tussen 1810 en 1912 nam
het aantal inwoners in Oisterwijk toe van 1622 tot 3672 (3). Aanvankelijk floreerde de landbouw, en
de handel met omringende plaatsen kon uitgebreid worden. De oude zandwegen maakten plaats
voor verharde wegen: dit kwam het transport natuurlijk ten goede. Lang had Oisterwijk twee
gemeentewerkers in dienst wier taak vooral bestond uit het dichten van karresporen in het zand. De
verharding trad allereerst westwaarts op: richting Udenhout, Berkel Enschot en Tilburg. Naar het
schijnt werd per politieverordening bepaald dat aanwonenden elke zaterdag de verharde weg
dienden aan te vegen (4). De aanleg van de spoorlijn (Boxtel-Tilburg) en de bouw van het
Oisterwijkse station stimuleerden natuurlijk eveneens de ontsluiting van het dorp (5).
De bevolkingstoename zette zich door. Deze groei kon echter niet helemaal worden opgevangen
door de agrarische sector. Het grondbezit in de Meijerij was al sterk versnipperd waardoor steeds
verdergaande herverdeling van grond onmogelijk werd (6). Ontginningen werden voorlopig nog niet
uitgevoerd. Veel Oisterwijkse arbeidskrachten konden niet meer in de landbouw worden ingezet.
Daarbij zorgden misoogsten (veroorzaakt door de aardappelziekte rond 1850) en economische crises
(door de import van goedkoop Amerikaans graan in het laatste kwart van de 19de eeuw) voor een
teruggang van de landbouw. In Oisterwijk sloten een twintigtal boeren zich aaneen binnen de
coöperatieve roomboterfabriek 'De Boterbloem' om de malaise te keren. De fabriek betaalde de
boeren vier centen voor een liter melk, dat was meer dan de boeren er bij zelf boteren aan konden
verdienen. Soms werd er met de boter geknoeid. De boeren reageerden eerlijk: "Ge bent misschien
niet zo braaf als ge arm bent" (7).
De nijverheid bleek opnieuw een aanvullende bron van inkomsten te zijn. Een opkomende nijverheid
van belang was de ledernijverheid: het schoenmaken en het looien van leer. Daarnaast maakten de
Brabanders kennis met de sigarenindustrie.
DE SCHOENMAKERIJEN
Om een extra inkomen te verdienen maakten boerenfamilies thuis schoeisel. Dagloners zonder werk
en landloze boerenzonen specialiseerden zich in die ledernijverheid. Van oudsher had bijna iedere
gemeente wel een schoenmaker. In 1815 bestonden er slechts 13 kleine dorpen in Brabant waar

geen schoenmaker gevestigd was (8). De schoenmakers hadden, zoals gezegd, nog duidelijk banden
met het agrarisch bestaan. In het laatste kwart van de 19de eeuw maakten Oisterwijkse
schoenmakers soms wel zes paar schoenen per week. Meestal werden de paren voor een gulden
verkocht. De schoenen raakte men echter niet altijd kwijt. Het schoenmakersgezin hield daarom vaak
een varken, een geit, kippen en konijnen om hierop in tijden van nood terug te kunnen vallen (9).
De schoenmakers vervaardigden schoenen op maat of ze verkochten tweedehands paren aan hen
die onvoldoende geld hadden. Gewoonlijk was er in een dorp een schoenmaker (confectie- en
maatwerk) en een schoenlapper (reparatie). Vaak werden beide ambachten door een en dezelfde
persoon uitgeoefend.
Tussen 1850 en 1900 steeg het aantal schoenmakers en -lappers sterk. De vraag nam toe door de
bevolkingstoename en door de vele oorlogen die om schoenen vroegen voor het leger. In 1912 bleek
al meer dan 70% van de schoenproductie in Noord-Brabant plaats te vinden. Vooral centraal NoordBrabant specialiseerde zich in schoenen. De beroepsgroep bleek relatief veel vrouwen op te nemen.
Over het algemeen deden gehuwde vrouwen thuiswerk en ongehuwden fabriekswerk (10). Bijna alle
arbeiders in de ledernijverheid in Oisterwijk bleken van Oisterwijkse komaf (11).
Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal schoenmakers en -makerijen in Oisterwijk tussen 1860 en
1910:
TABEL 1
AANTAL SCHOENMAKERS (I), SCHOENMAKERIJEN (II) EN JONGENS OF LEERLING-SCHOENMAKERS
WERKZAAM VOOR SCHOENMAKERS (III) IN OISTERWIJK 1860-1910
jaar

I

II

III

1860 28

4

10

1866 39

7

6

1871 43

8

8

1876 271 15

100

1880 241 48

38

1885 260 60

40

1890 260 60

50

1895 270 60

40

1900 307 15 (3)* 45
1905 346 18 (4)

24

1910 347 20 (5)

22

* tussen de haakjes staan het aantal bedrijven aangegeven waar 20 of meer arbeiders werkzaam
waren. Het bedrijf kan hier zowel een manufactuur (werkplaats) als een fabriek (gemechaniseerd)
zijn.
BRON: C.A. Mandemakers, De ontwikkeling van de factor arbeid binnen de Nederlandse
schoennijverheid, 1860-1910, in Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek 2, Rotterdam,
1985, pp.124-126
De tabel toont duidelijk aan hoe sterk de schoenindustrie in Oisterwijk expandeerde. De daling van
het aantal schoenmakerijen rond 1900 was het gevolg van de opkomst van de fabrieken. Het aantal

arbeiders werkzaam in de ledernijverheid groeide toen nog steeds. De stijging zette zich door tot de
jaren dertig. Mechanisatie werd pas laat ingezet. Schoenindustrie was aanvankelijk huisindustrie. De
arbeiders waren bereid om te werken voor een laag loon en derhalve was mechanisatie voor de
patroon voorlopig niet nodig. Daarnaast werd de komst van de mechanisatie uitgesteld door de
gedwongen winkelnering. We komen daar later nog op terug. Rond 1900 kwamen dan toch de eerste
fabrieken op. De eerste aanvraag voor een schoenfabriek werd in 1899 door J.P. van Arendonk
gedaan. Het betrof hier een combinatie looierij-schoenfabriek. In 1904 diende J.A. Mels een verzoek
in voor de oprichting van een schoenfabriek. In 1911 vroeg J. van der Eerd toestemming voor de
uitbreiding van de schoenmakerij van J. Paijmans. De firma Van de Wiel mechaniseerde als eerste.
Velen volgden zijn voorbeeld (12).
Het succes van de schoenfabricage was vooral te danken aan deze mechanisatie. Dit resulteerde in
een productiviteitsstijging van zo'n 30% per volwassen schoenmaker. In deze toenemende
productiviteit lag de voornaamste oorzaak voor de afname van het aantal schoenmakers in Brabant
(13). Voor Oisterwijk gold dit voorlopig nog niet. De schoenfabrieken boden nog jaren plaats aan veel
arbeiders. Bij PASO ( NV Paijmans schoenfabrieken) werkten in 1930 al 310 arbeiders, Roosen-De
Bakker telde in datzelfde jaar bijna 200 werknemers en de firma Larsen (Stoomschoenfabriek La
Hollande) had in 1927 meer dan 100 arbeiders in dienst (14). De oprichting van een Oisterwijkse
vakschool voor schoenmakers in het begin van deze eeuw was zeker geen overbodige luxe. De
schoenindustrie vroeg steeds meer om effectieve kennis en scholing.
DE LOOINIJVERHEID
Naast de schoenindustrie bood ook de looinijverheid een bron van bestaan. De looiers werkten
gewoonlijk voor de eigen regio (15). Oisterwijk bood de looiers nogal wat mogelijkheden. In het
zachte, stromende water van de kleine riviertjes spanden de looiers hun huiden die gespoeld en
geweekt dienden te worden. Ook stond aan de stroom een molen die eikenschors vermaalde tot
'run': de looistof, noodzakelijk om huiden in leer te veranderen (16). Run werd vooral door boeren
bijeengespaard. De productie van leder was een zaak van kleine familiebedrijfjes. Vaders leerden hun
zonen het looiproces. Bekende looiers in die dagen waren Kluijtmans, Koolen, Van Haren, De Jong,
Wemmers, Van der Linden, Verhagen, Blomjous en Canters. Oisterwijk telde in de jaren zeventig van
de vorige eeuw meer dan 30 looierijen. Tussen 1871 en 1878 werden er in de Voorste Stroom zo'n
46.000 huiden gespannen. Wethouder en looier, Christ Kluijtmans, las dagelijks een Antwerpse krant
om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de looinijverheid (17). Aan de Vloeiweg
in Oisterwijk staan nog enkele looiershuisjes.
Bestond de scheiding schoenmaker-leerlooier aanvankelijk nauwelijks, in de loop van de 19de eeuw
specialiseerden beide beroepsgroepen zich meer en meer. Families die al sinds 1800 werkzaam
waren in de looinijverheid bouwden een flinke ervaring op. Rond 1900 hadden al deze oude families
de leiding in de Oisterwijkse ledernijverheid. We denken aan families zoals Berkelmans, Van de Wiel,
Canters en Van Iersel (18). Zij vervulden ook belangrijke posities in het openbare leven. In 1900 was
Hendrik ('Drikske') van Beckhoven naast looier ook burgemeester. Samen met zijn broer werkte hij
thuis aan de productie van leder (19).
De Oisterwijkse kleine looinijverheid nam snel af. Internationaal raakten nieuwe en chemische
looistoffen in opmars (20). In Oisterwijk bleef men ambachtelijk met run werken (21). Mechanisatie
en de invloed van chemie leidde tot schaalvergroting. In Duitsland ontstonden rond 1900 de eerste
monsterbedrijven waarbinnen de kostprijs van leer gehalveerd kon worden. Naar Duits voorbeeld
startte C.J. van der Aa in 1916 in Oisterwijk de N.V. Lederfabriek Oisterwijk. Het bedrijf werd in 1920
overgenomen door het concern Adler & Oppenheimer via de in 1906 opgerichte Amsterdamsche
Ledermaatschappij (22). De komst van deze grote fabriek bespoedigde de ondergang van de kleine
looierijen. Telde de fabriek in 1918 zo'n 80 arbeiders, in 1930 draaide de fabriek al met meer dan 850
arbeiders (23).
De huisarbeiders en de eerste fabrieksarbeiders hadden het rond de eeuwwisseling slecht. De
gedwongen winkelnering en de extreem lage lonen zorgden voor armoede. Sommige onderzoekers

achtten het merkwaardig dat er juist in Oisterwijk geen klassenstrijd tussen patroons en arbeiders
losbarstte. Zij zagen de oorzaak gelegen in het feit dat zowel de patroons als de arbeiders hetzelfde
dialect spraken en aan dezelfde armoede gewend waren (24). Dit was echter slechts ten dele waar.
Winkeldwang stimuleerde de verpaupering, en angst voor ontslag stond massaal protest in de weg
(25).
DE SIGARENNIJVERHEID
Een derde nijverheid van belang was de sigarenindustrie. Deze nijverheid vestigde zich in Oisterwijk
in de jaren zeventig van de vorige eeuw. De gebroeders J. De Kuijper en H. De Kuijper startten hun
bedrijfje "aan het Linde-eijnd". Men produceerde het merk 'DK' (De Kuijper) (26). In 1894 vestigde
Alphonse Hamers zich in Oisterwijk. Hij nam de villa van Holleman aan De Lind over en begon zijn
bedrijf De Huifkar. Zowel De Kuijper als Hamers werkten aanvankelijk met thuiswerkers. Van de
eerste winsten werden fabrieken opgezet. Hamers ging rond 1899 over op fabrieksmatige produktie
van sigaren. Tot aan zijn dood in 1952 bleef De Huifkar kwaliteitssigaren produceren voor de
nationale en internationale markt. De sigarenmakers waren in tegenstelling tot de lederbewerkers
niet van Oisterwijkse afkomst.
Geleidelijk vestigde het sigarenmaken zich op Oisterwijkse bodem. In 1912 was al zo'n 6% van de
beroepsbevolking werkzaam in de sigarenindustrie (27). De nijverheid bood ook mogelijkheden in
tijden van slapte. Op eenvoudige wijze konden sigarenmakers thuis bedrijfjes starten. De
investeringskosten waren laag (men hoefde slechts tabak in te kopen) en de sigaren kwamen
goedkoop op de markt (men werkte thuis immers zonder CAO). Hierdoor konden kleine fabriekjes,
met zelden meer dan 5 arbeiders, soms redelijk succesvol draaien. De geproduceerde thuissigaren, in
Oisterwijk wel "eenheidssigaren" genoemd, werden locaal verkocht.
Vooral De Huifkar zou aan veel sigarenmakers werk bieden. Ook andere arbeiders waren nodig op de
fabriek, denk aan stripsters en ringsters. In toptijden kon Hamers twee- tot driehonderd arbeiders
inzetten. Kleine fabriekjes waren meestal een kort leven beschoren.
Hamers mechaniseerde zijn fabriek nooit in tegenstelling tot de schoenfabrikanten. Handwerk bleek
kwalitatief betere sigaren op te leveren. Mechanisch of halfmechanisch geproduceerde sigaren
waren slechts winstgevend als het ging om goedkope modellen. De Huifkar moest het vooral hebben
van duurdere modellen. Daar de mechanisatie uitbleef was Hamers eigenlijk een koopman?fabrikeur
in plaats van fabrikant.
EENZIJDIGE INDUSTRIALISATIE
Oisterwijk groeide in de jaren twintig en dertig uit tot een industrieplaats op het platteland. In 1920
kende het dorp de volgende vrij eenzijdige industrie:
TABEL 2
STAAT DER FABRIEKEN IN OISTERWIJK IN 1920
fabrieken

eigenaars

aantal arbeiders*
I

II

III

IV

bierbrouwerij

De Kroon

2

?

?

?

worstfabriek

Voskens

2

?

?

?

leerlooierij

Canters

?

?

?

?

idem

NV O'wijk

84 ?

12 ?

idem

Kuijpers

20 ?

2

?

idem

Oonincx

?

?

?

?

idem

V.d.Linden

3

?

?

?

looierij/schoenfabriek V.d.Wiel

28 3

2

?

idem

Berkelmans

19 2

3

2

idem

Van Iersel

5

?

?

schoenfabriek

V.d.Linden/Piggen/V.d.Beule & Co 22 2

10 8

idem

Paijmans

18 3

2

?

idem

Nouwens

9

1

1

?

idem

Janssens

10 2

1

?

idem

Koolen

18 ?

1

4

idem

Larsen

8

1

2

1

idem

V.d. Heijden

24 3

3

4

idem

NV N-Brabant

?

?

?

?

idem

Van Baast

7

2

1

?

idem

Roosen

23 12 17 10

sigarenfabriek

Hamers & Co

29 ?

1

2

steenfabriek

De Jong

10 ?

?

?

2

* Het aantal arbeiders is onderverdeeld in volwassen mannen (I), volwassen vrouwen (II), jongens
onder de 17 jaar (III) en meisjes onder de 17 jaar (IV).
BRON:H. van Velthoven, Noord-Brabant op weg naar groei en welvaart, 1850-1920, Nijmegen, 1963,
p.64
Burgemeester Verwiel schreef in 1933 een artikel voor 'Ons Nederland'. Hierin trad hij op als
promotor van Oisterwijk. Hij benadrukte juist het nijverheidsaspect van het dorp (28):
"Merkwaardig is echter, dat de industrie en toerisme, welke elkaar als regel niet al te best verdragen
en daarom zoo vaak als antipoden beschouwd worden, in Oisterwijk op een gelukkige wijze
harmonieeren ... De oude huisindustrie heeft in deze eeuw van mechanisatie nieuwe wegen
ingeslagen en is uitgegroeid tot een fabrieksindustrie van beteekenis".
De schoen-, de leer- en de sigarenindustrie maakten in de crisisjaren zware tijden door. Na de oorlog
kwamen zij er duidelijk niet meer bovenop. Veel looierijen en schoenfabrieken werden in de jaren
vijftig opgedoekt. Met de dood van Hamers in 1952 kwam ook het definitieve einde aan De
Huifkarfabriek. Het wegvallen van deze nijverheid werd grotendeels opgevangen door de toeristischrecreatieve functie van Oisterwijk. De arbeiders uit de bijna verdwenen sigarennijverheid werden
vooral opgenomen in de grote leerfabriek.
Concluderend mogen we stellen dat Oisterwijk al in de 19de eeuw aanleg toonde voor nijverheid.
Het wegvallen van de textielindustrie en de diverse landbouwcrises gaven Oisterwijk een landloos en
arm proletariaat, dat bereid was tegen lage lonen in de nijverheid te gaan werken. Vooral de
lederindustrie en later ook de sigarenindustrie boden een prima mogelijkheid om dat 'agrarisch
overschot', ontstaan door bevolkingsgroei, op te nemen. Beide industrietakken groeiden in het

behandelde tijdvak. We zullen nu ingaan op de sociale omstandigheden van dat proletariaat rond
1900.
VAN HUISNIJVERHEID NAAR FABRIEKSINDUSTRIE
We hebben gezien dat de landbouw en de (kleine) veeteelt niet in staat bleken de Oisterwijkse
bevolkingstoename te absorberen: de agrarische sector was 'vol'. Huisnijverheid bleek een
mogelijkheid om toch aan een volwaardig inkomen te geraken. In Oisterwijk betrof dit vooral de
schoen- en ledernijverheid.
Veel sociaal-historici zien in dit fenomeen van de huisindustrie de voorfase van de echte
industrialisatie. Men spreekt dan ook wel van porto-industrialisatie. Kooplieden zouden uiteindelijk
overal de huiswerkers bijeenbrengen in fabrieken en werkplaatsen. Toch gaat dit verhaal voor
Noord-Brabant niet altijd op. Zo verdween uit Eindhoven en Helmond de vlas- en linnennijverheid
zonder dat deze door fabrieksindustrie werd opgevolgd. Soms bleef huisarbeid gewoon bestaan
naast de fabrieken en soms stimuleerde fabrieksindustrie de huisindustrie. In het laatste geval
kunnen we aan Oisterwijk denken: het succes van De Huifkar stimuleerde de opkomst van
thuiswerkende sigarenmakers (29).
Ondanks de vele afwijkende voorbeelden mogen we voor Oisterwijk toch wel aannemen dat de
huisindustrie aan de fabrieksindustrie voorafging. De opkomst van de schoenfabrieken resulteerde in
een onmiddellijke afname van de schoenmakerijen. Ook weten we dat Oisterwijkse huisarbeiders
geworven werden voor de fabrieken, zij het niet altijd even succesvol.
Gedurende de 19de eeuw maakte Oisterwijk een proletarisering door. Vooral na 1890 ontstond een
situatie waarin de positie van de (huis-)arbeiders nauwelijks meer kon verbeteren (30). Met de groei
van de ledernijverheid en de komst van de sigarenfabrieken zag Oisterwijk de groep groeien die
onder het bestaansminimum moest leven. De uitbetaalde lonen waren zo laag dat geen ondernemer
er over peinsde te mechaniseren (31). Voor de patroon bleek het uiterst voordelig om met
thuiswerkers te werken. De schoenmakers haalden iedere week het 'tuig' bij hun baas. Op zaterdag
togen zij naar de werkwinkel van de patroon waar de schoenen kant en klaar werden afgeleverd (32).
De overgang van huisindustrie naar fabrieksindustrie verliep niet zonder problemen. Het was niet
eenvoudig om in agrarische streken een fabriek te openen. Thuiswerkers voelden er niet veel voor,
zij waren niet zomaar bereid hun betrekkelijke vrijheid in te ruilen voor dwangmatige arbeid achter
gesloten deuren (33). De fabrikanten dienden hun arbeiders de fabrieken in te lokken. In de jaren '80
en '90 trokken vertegenwoordigers van patroons uit de Langstraat naar Oisterwijk. Daar woonden
immers genoeg goedkope arbeidskrachten. Men trachtte de jonge arbeiders te werven voor de
schoenfabrieken. Veel mannen trokken weg richting Waalwijk en Kaatsheuvel om hun geluk te
beproeven. Vaak echter kwamen zij na enkele weken met hangende pootjes terug. Zij gaven er de
voorkeur aan om thuis op hun vertrouwde kruk hun arbeid te verrichten (34).
Oisterwijkse fabrikanten stuitten op eenzelfde problematiek. De arbeiders, niet gewend aan het
strakke ritme van de fabrieksklok, bleken vaak niet binnen te houden. Een populaire hobby in die
dagen was het vangen van eekhoorns in de bossen. Kreeg men daar zin in, dan togen de arbeiders
zingend en wel de fabriek uit (35). Ook werd de hengel nogal eens verkozen boven het sigarenmesje.
MAANDAGHOUDEN IN DE 19DE EEUW
Een andere gewoonte die haar wortels had in de huisnijverheid, en in de eerste fabrieksjaren
gewoon bleef bestaan, was het 'maandaghouden'. Vooral onder schoen- en sigarenmakers bleek dit
een schier onuitroeibare traditie. In de huisindustrie werkten de kleine patroons en de gezellen op
maandag nooit. De maandag was een verlengstuk van de zondag. De ochtend werd gebruikt om eens
goed uit te slapen. Dat was ook wel nodig: op de dag des Heren werd namelijk overvloedig sterke
drank geschonken en gedronken. Tegen de middag kwamen de vakgenoten dan bijeen bij de smid of
timmerman. Daar werd het materiaal weer in orde gebracht voor de komende week. De

schoenmakers deden alles zelf. Men huurde een slijpsteen en daarmee werden op de eigen
werkplaats de messen geslepen. Ook maakten zij op maandagmiddag de paren af die op zaterdag
niet gereed waren gekomen. Deze maandagparen werden de 'verdomden' genoemd (36).
De drank kon nauwelijks buiten de fabriekspoort worden gehouden. Ook het maandaghouden ging
op de fabrieken gewoon door. Zeker tot aan de eerste wereldoorlog was dit een noeste gewoonte.
Arbeiders kwamen dan op maandagen niet opdagen. Sigarenmakers stonden bekend als stevige
drinkers. Kroegen waren er dan ook voldoende in Oisterwijk. Sommige sigarenmakers begonnen zelf
een kroeg. Die maandagmiddag bleef op de fabriek lang speciaal. Arbeiders die wel kwamen kletsten
wat, legden een kaartje, of dronken een borreltje.
ARMOEDE
De armoede op de Brabantse zandgronden was groot. Al eerder zagen we dat de boeren op
coöperatieve wijze de armoede trachtten tegen te gaan. De boerinnen zochten spelden
(dennennaalden) in de Oisterwijkse bossen. Men legde deze onder de dieren als mest. Ook haalde
men mest op bij de burgers. Hele hopen lagen op straat te wachten om opgehaald te worden. In ruil
mochten de 'mestleveranciers' enkele vierkante meters grond verbouwen op de betreffende
boerderij waaraan men de mest gaf. Meestal verbouwden de Oisterwijkers aardappelen (37).
De sigarenmakers in Brabant behoorden eveneens tot de onderste maatschappelijke laag. Toen
Janus Boons, een oud-Oisterwijkse sigarenmaker, als vakbondsleider door het zuiden trok, was hij
meermalen vertwijfeld (38):
"Noch deze mannen, noch deze vrouwen spraken mij van levensgeluk; waarnemen kon ik slechts het
tegendeel. Ik heb ze gezien, die vrouwen en ook die spruiten om de tafel, de vrouwen met een
verschrompelde gelaatskleur en loomen tred, oogen mat en moe, voorwerp van wanhoop en
vertwijfeling, vermengd met die arme spruiten in hunne menigvuldigheid een demonstratie van
onuitsprekelijk leed, en tevens een aanklacht tegen de daar bestaande toestanden".
Boons wist waarover hij sprak. Eerder, in 1919, werd hij gekozen als gemeenteraadslid voor de SDAP.
Veel plezier heeft hij daar beslist niet aan beleefd: als zoveel andere Oisterwijkse socialisten werd hij
'gebroodroofd'. Daarna werd Janus Boons hoofdbestuurslid voor de Nederlandse Sigarenmakers en
Tabaksbewerkersbond.
De rooms-katholieke kerk wist ook niet veel uit te richten tegen de heersende armoede. De priesters
bestreden vooral de gevolgen. Zo organiseerde kapelaan Huijbers drankbestrijdingtoneelstukken.
Maar hij schroomde niet de niet-katholieke arbeiders het leven zuur te maken. Een van zijn
bezigheden was het broodroven van niet-katholieke sigarenmakers (39).
GEDWONGEN WINKELNERING
Een van de meest tragische episoden uit de Oisterwijkse geschiedenis is zonder meer die van de
gedwongen winkelnering, ook wel winkeldwang genoemd. Winkeldwang hangt direct samen met het
einde van de huisnijverheid en de alom heersende armoede. Alhoewel winkeldwang niet voorkwam
in de Oisterwijkse sigarennijverheid mogen we er toch niet omheen. Inzicht in gedwongen
winkelnering geeft elementaire inzichten in de sociale verhoudingen tussen arbeiders en werkgevers
zoals die in Oisterwijk leefden. Vooral de lederbewerkers waren hiervan afhankelijk. Maar wat is nu
eigenlijk winkeldwang?
Gedwongen winkelnering was de ongeschreven verplichting voor arbeiders om voor een deel van
hun loon inkopen te doen in een door de werkgever zelf (of door familieleden) geëxploiteerde winkel
(40). Het betrof hier meestal textiel- of kruidenierswinkels. De arbeiders verkeerden in een bijzonder
zwakke positie: men kon van de patroon niet eisen dat deze hen in geld uitbetaalde. Winkeldwang
trad juist daar op waar een overgang plaatsvond van huisindustrie naar gemechaniseerde industrie.
In steden kwam dwang nauwelijks voor. De arbeidsverhoudingen op het platteland waren nog zeer
paternalistisch.

De winsten van de patroons waren tegen het einde van de eeuw steeds lager geworden vanwege de
moordende concurrentie in hun bedrijfstak (zie tabel 1, de enorme opkomst van schoenmakerijen).
Buitenlandse schoenen waren goedkoper en vaak beter van kwaliteit. De patroons trachtten met hun
winkels extra inkomsten te verkrijgen. Tussen 1870 en 1890 schoten deze winkels als paddestoelen
uit de grond. De patroons compenseerden hun verliezen door de prijzen van de winkelartikelen sterk
te verhogen. Men verdedigde dit systeem door te stellen dat de arbeiders nu minder geld in drank
konden omzetten.
In de Meijerij hadden de werkgevers hun winkels verbonden aan hun werkplaats. Meestal
organiseerde de winkel ook de broodverkoop. De al eerder aangehaalde 'Drikske' van Beckhoven,
burgemeester en leerlooier, had bijvoorbeeld zo'n winkel. Hij verkocht kleding en
kruideniersartikelen (41). De winkels waren klein en onhygiënisch. Ze leken dan ook niet op echte
winkels, het waren meer stallen. Rond 1900 had Oisterwijk 23 patroons in de schoennijverheid. Van
hen dreven er 14 een winkel. Via vakorganisatie trachtten de arbeiders onder deze druk vandaan te
komen. Als reactie sloten de patroons zich nog hechter aaneen. In 1910 richtten tien van hen een
coöperatieve inkoopvereniging op om de winkels overeind te houden. De volgende tabellen geven
enkele cijfers met betrekking tot de winkeldwang in Oisterwijk:
TABEL 3
GEMIDDELD BEDRAG DAT ARBEIDERS TIJDENS DE WINKELDWANG IN OISTERWIJK MEER BETAALDEN
IN DE WERKGEVERSWINKELS
aantal arbeiders dat de winkel bezoekt

234

gemiddelde wekelijkse extra-uitgave

fl. 0,39

totaal bedrag per jaar meer betaald (dan in vrije winkels) fl. 4680,bedrag per arbeider meer besteed

fl. 20,-

TABEL 4
GEDWONGEN WINKELNERING IN DE SCHOENINDUSTRIE IN OISTERWIJK IN 1910
totaal aantal werkgevers

23

totaal aantal arbeiders

375

niet-betrokken werkgevers 9
niet-betrokken arbeiders

141

betrokken werkgevers

14

betrokken arbeiders

234

BRON: A.Luysterburg, Gedwongen winkelnering in Noord-Brabant 1870-1920, in Economisch- en
sociaal-historisch jaarboek, deel 37, Den Haag, 1974
Uit bovenstaande gegevens mogen we concluderen dat bijna 65% van de Oisterwijkse arbeiders,
werkzaam in de schoennijverheid, te kampen had met deze vorm van uitbuiting. Gemiddeld
betaalden zij 12% meer per gekochte eenheid dan andere Oisterwijkers in 'vrije' winkels betaalden.
Gedwongen winkelnering was de kurk waarop de schoennijverheid dreef. Opheffing daarvan zou in
veel gevallen onmiddellijke sluiting van de betrokken bedrijven betekend hebben. Daarnaast was de
ontslagangst onder arbeiders erg groot. In de volksmond werden de slachtoffers wel 'beschuiteters'
genoemd (42). Structureel loste de winkeldwang niets op, de schoennijverheid ging steeds verder

achteruit.
Gedwongen winkelnering paste in het bestaande systeem van arbeidersuitbuiting: men kende lage
lonen, lange werkdagen, vaak slechte behuizing en geen arbeidsregeling. Het weekloon van de
Oisterwijkse schoenmaker schommelde tussen de twee en acht gulden. Daarbij betaalde men
gemiddeld fl. 1,35 aan huishuur (43). Als we dan ook nog eens de hoge winkelprijzen in ogenschouw
nemen resteert een treurig beeld. Winkeldwang maakte de Oisterwijkse proletarisering op pijnlijke
wijze aanschouwelijk.
Na 1914 nam de gedwongen winkelnering snel af. Wettelijke maatregelen, economische
verbeteringen, politieke veranderingen en de invloed van de vakbeweging waren hier debet aan.
Uiteindelijk had vakorganisatie ook in Oisterwijk succes. In het dorp sprekende vakbondsleiders
hekelden steeds de winkeldwang. Zo sprak op een mooie zondagmiddag, begin juni 1902, de
anarchist A. van den Berg, in Oisterwijk. Hij was door zijn politieke evenknie, Frits van Dartel,
uitgenodigd om te spreken voor sigarenmakers en lederbewerkers. Volgens De Sigarenmaker waren
er nogal wat schuldige patroons aanwezig in het publiek. Zij durfden echter niet met Van den Berg in
debat te gaan en zij verdwenen schoorvoetend van de openluchtmeeting (44). Maar ook
patroonsorganisaties zelf hekelden dit fenomeen. Schuldige patroons werden door hen
'winkelheksen' genoemd (45).
Vakorganisatie van lederbewerkers werd lange tijd tegengehouden. Enkele vroege pogingen liepen
op niks uit. De pastoor verbood het bezoeken van vergaderingen. Maar toch kon in 1907 aarzelend
een lederbewerkersvakbond van de grond komen met aanvankelijk 24 leden (46). De grootste
patroons deden als eerste hun winkels van de hand. Meestal vormde mechanisatie een alternatieve
bron voor extra?inkomsten. In 1917 was de winkeldwang voorgoed uit Brabant verdwenen. Zij
kenmerkte de crisismatige overgang van huisindustrie naar fabrieken.
DE ONTWIKKELING VAN DE SIGARENINDUSTRIE
In de jaren zeventig van de 19de eeuw kreeg Oisterwijk te maken met sigarennijverheid. Deze
bedrijfstak had binnen enkele decennia een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. In 1819 was de
fabricage van sigaren in Nederland nog onbekend (47). Maar al snel bleek productie meer dan
rendabel. Ondernemers konden op een eenvoudige manier rijk worden. De arbeiders rekruteerde
men uit de armste lagen der bevolking.
Een van de eerste fabrieken werd opgericht in Kampen (1826) door een Duitser. De sigarennijverheid
breidde zich daarna snel uit over het land: Utrecht, Rotterdam, Arnhem en Den Bosch (48). Vooral in
de periode 1860-1880 expandeerde deze bedrijfstak. Het succes van de Rotterdamse en
Amsterdamse tabaksmarkten (met tabak uit Oost-Indië) veroorzaakte deze bloei.
De groei was zo onstuimig dat er naast fabrieken ook thuiswerk ontstond. Sigarenmakers werkten
thuis voor een koopman, die hen de tabak leverde. Soms werkte men voor zichzelf. Het beroep werd
hoofdzakelijk door mannen uitgeoefend. Na het verbod op de kinderarbeid (1874) werden ook
vrouwen ingeschakeld. Zij hielden zich meestal bezig met het strippen van de tabak: het ontnerven
van de tabaksbladen.
Na een korte periode van stagnatie begon rond 1895 weer een periode van groei. Rond deze tijd
startte Hamers zijn onderneming in Oisterwijk.De keuze voor Oisterwijk moet min of meer toevallig
zijn geweest. Oisterwijk bezat natuurlijk wel een traditie van huisnijverheid en bovendien was er een
proletariaat dat best voor lage lonen wilde werken. Ook persoonlijke factoren zullen een rol hebben
gespeeld: voor het zusje van Hamers werd een sanatorium gezocht in een bosrijke omgeving en de
familie Hamers had haar wortels in de omgeving (Udenhout).
De gunstige conjunctuur bevorderde de export van sigaren. Hamers zou zich vooral op die export
gaan richten. Tot 1918 kwamen Huifkar-sigaren nauwelijks op de Nederlandse markt terecht. De
winkeldwang trof de sigarennijverheid in Brabant, met uitzondering van Oisterwijk, zwaar. In 1920
ontstond een echte CAO voor de bedrijfstak, maar de tijden waren toen voor de sigarenmakers
slecht. Hevige concurrentie uit Duitsland en accijnsheffingen ondermijnden deze nijverheid. De
werkloosheid onder sigarenmakers nam toe en daarnaast ging de consument steeds meer over op

goedkope sigaren en sigaretten (49). Tot aan 1920 werkten de meeste sigarenmakers boven de grote
rivieren, daarna sloeg de balans door naar het zuiden (50). Daar werd immers tegen veel lagere lonen
geproduceerd, wat voor ondernemers uiterst aantrekkelijk was.
Tijdens perioden van grote werkloosheid bloeide de huisindustrie weer op. Deze 'randbedrijven'
produceerden zonder CAO. Zij brachten aldus zeer goedkope sigaren op de markt. Voorbeelden
hiervan in Oisterwijk waren onder andere: De Bakker, Paijmans, Van Berkel, Graft, Horvers. Zij
leerden bijna allemaal het vak op De Huifkar. De kleine sigarenmakerijen hielden het meestal niet zo
lang vol. De kleine ondernemers hadden niet veel kennis omtrent de afzet en verkoop van sigaren
(51).
Toch daalden de prijzen van de sigaren door die randbedrijven sterk. De grote fabrieken wilden via
mechanisatie hun concurrentiepositie verbeteren. In het zuiden konden zij rekenen op veel steun van
de patroons. Hamers en De Bakker schaarden zich echter achter de sigarenmakers (52). Dat was niet
zo verwonderlijk omdat Hamers zich toelegde op handwerk en De Bakker niet in machines kon
investeren. Beiden hadden geen belang bij mechanisatie. De tegenstanders van mechanisatie
formuleerden hun standpunt als volgt (53):
"Met de mechanisering gaat het net als met de bewapening. Het is een wedstrijd naar een onbekend
doel, de eindstreep bereikt men nimmer. De voorsprong die men gisteren meende te hebben, wordt
heden in een achterstand veranderd, doordat de concurrent een nog meer volmaakte machine in
bedrijf stelt".
Op 5 november kwam de mechanisatiewet tot stand. De aanschaf van nieuwe machines werd aan
banden gelegd. Maar toch kon de ingezette ontwikkeling niet gestuit worden. Steeds minder
ambachtelijke sigarenmakers en steeds meer fabrieksarbeiders kwamen in het bedrijf. Het
productieproces werd in delen uit elkaar gehaald. Met De Huifkar ging het evenwel nog niet zo
slecht. De firma kende tot aan het begin van de jaren dertig een vrij constante groei, afgezien van het
dieptepunt in 1920. Toen kromp Hamers zijn personeel tijdelijk in vanwege de accijnsheffing. Daarna
nam hij aanvankelijk slechts katholieke sigarenmakers aan waardoor De Sigarenmaker er vooral een
antisocialistische actie in zag (54).
In de periode 1931-1935 ging de hele industrie steeds verder achteruit door toenemende
concurrentie. Ook de vraag naar goedkope sigaren deed Hamers geen goed. De jaren dertig werden
voor de fabriek zorgelijke jaren. De schulden namen toe en Hamers trad uit zijn sociaal isolement om
zorgelijke wandelingen door het dorp te maken. Tijdens zo'n wandeling vertrouwde hij een kennis
toe dat hij aan de grond zat: "Ik ben een arm man!", zo constateerde Hamers bitter (55).
Huifkar?arbeiders begonnen weer voor zichzelf. Ook kon men op de fabriek materiaal kopen (om de
sigaren zelf te verkopen) of krijgen (om de sigaren weer aan de fabriek te verkopen). Op De Huifkar
werkte in die tijd Januske Lammers. Hij was een chef die het werk van al die thuiswerkers en
thuisstripsters controleerde en hij deelde het dek uit (56).
Ondanks de teruggang van de sigarennijverheid bleef De Huifkar toch een fabriek van betekenis voor
Oisterwijk.Na de leerfabriek en de schoenfabrieken van Roosen-De Bakker en Paijmans bleef De
Huifkar Oisterwijk's vierde fabriek.
ONDERNEMEN IN DE SIGARENINDUSTRIE
De 18 jarige ondernemer, Alphonse Hamers, vestigde zich in 1894 aan De Lind in Oisterwijk. De
tabaksbranche was bij uitstek geschikt om snel rijk te worden in die tijd. Enige bedrijfseconomische
kennis was echter wel vereist. Hamers had wat dat betreft een uitstekende opvoeding genoten aan
het gymnasium van Luik. Praktische tabakskennis deed hij op aan de proefvelden van de Hollandse
tabaksplantages. Deze plantages maakten stevige winsten die voorheen nog voor een belangrijk deel
in de vaderlandse schatkist terecht kwamen. Na de afbouw van het 'Cultuurstelsel' vloeiden de in de
kolonie gemaakte winsten bijna eenzijdig naar de beurzen van de Nederlandse ondernemers (57).
Een ondernemer in sigaren had natuurlijk geld nodig. De behoefte aan vermogen was afhankelijk van
het gewenste beleid van de fabrikant. Hij kon een bedrijfsruimte huren, maar ook kopen. Het
productieproces stelde nauwelijks eisen aan de ruimte. Ook kon de ondernemer besparen op de

kosten door sigarenmakers thuis te laten werken. Een ondernemer kon anno 1895 geen beroep doen
op binnenlands kapitaal van beleggers of banken. Deze waren nauwelijks geïnteresseerd in de
nationale industrie. Men investeerde liever in de Amerikaanse spoorwegen of in Russische
staatsobligaties. Er bestonden twee manieren om toch aan geld te komen: door geld te lenen van de
familie of door compagnons in de zaak te betrekken (58). Deze laatste werden door advertenties
zoals onderstaande aangetrokken (59):
"Compagnon: In de ruim 16 jaar bestaande sigarenfabriek wordt ter uitbreiding een compagnon of
commanditaire vennoot gevraagd, die 8 a 9 mille kan storten".
De bedragen varieerden van enkele duizenden tot fl. 50.000,-. Na 1916 nam de populariteit van de
industrie toe. Banken bleken toen bereid intensief te investeren in het bedrijfsleven. Veel bedrijven
werden in deze tijd om belastingtechnische redenen een N.V., De Huifkar volgde dit voorbeeld in
1928.
De belangrijkste taak van de ondernemer was natuurlijk het inkopen van tabak. Met de opkomst van
de Indische tabakscultuur kwam de binnenlandse tabaksmarkt, vooral na 1885, tot bloei. De
arbeidsomstandigheden op de plantages waren verschrikkelijk. De arbeiders, of koelies, werden als
minder dan beesten behandeld. Binnen De Huifkar was dit feit bekend. Bart van der Linden vertelde
ons hoe onder sigarenmakers de toestand van 'de Javaan' besproken werd (60). De tabak werd naar
Nederland verscheept en daar verkocht. Beroemd was de veiling van Frascati in Amsterdam waar ook
Hamers zijn tabak inkocht. Meestal kochten handelaren de tabak in om die weer door te verkopen
aan fabrikanten. Grote fabrikanten lieten hun tabak rechtstreeks uit Indie overkomen.
De Huifkar was vooral gericht op export. Zowel de export als de daarbij behorende promotie vergden
veel tijd. Het management van de fabriek werd uitbesteed aan een procuratiehouder. Eerste
procuratiehouder op De Huifkar was Jan Rompel, die de Franse taal (de taal van de zakenwereld)
uitstekend beheerste. In 1923 werd hij opgevolgd door Petrus van Zon. Enkele handelsreizigers
vertegenwoordigden de firma in het buitenland. Deze opzet bleek te slagen tot de jaren dertig.
Helaas konden we niet beschikken over een bedrijfsarchief waardoor inzichten in de financiële
ontwikkeling van De Huifkar onvolledig blijven. Tot 1898 werkte Hamers met thuiswerkers. Van de
winsten werd eind 1898 de eerste fabriek gekocht. De bedrijfstak leende zich voor interne
financiering dat wil zeggen de ondernemer kon klein beginnen om daarna snel uit te breiden. Nieuwe
uitbreidingen volgden in 1917 en 1926. De late jaren twintig waren voor Hamers de meest
succesvolle jaren. Tien jaar later was hij een "arm man".
De Huifkar mechaniseerde nooit. Toch was er sprake van een rationele bedrijfsvoering.
Arbeidsbesparende investeringen waren niet noodzakelijk. Het arbeidsaanbod zette het loonpeil
onder druk en daarnaast waren machines niet in staat kwalitatief hoogwaardige sigaren te maken.
Hamers was primair een koopman die grondstof distribueerde aan sigarenmakers. Deze werkten
relatief zelfstandig in de fabriek onder toezicht van een meesterknecht. De fabriek nam de sigaren
via een stukprijs weer van de sigarenmakers af. De Huifkar was dan ook geen fabriek in de eigenlijke
zin van het woord maar een manufactuur of een werkplaatsfabriek. Hamers was een
koopmanondernemer in plaats van een echte fabrikant. Hieruit moeten we het gegeven verklaren
dat Hamers zelden of nooit in contact kwam met de sigarenmakers en niet veel moest hebben van
arbeidsovereenkomsten. Hamers en Co was een typisch overgangsbedrijf tussen koopmanschap en
industrieelondernemerschap (61).

HOOFDSTUK 2
DIRECTEUR HAMERS EN VILLA DE HUIFKAR
Alphonse Gerard Johan Baptiste Hamers werd op 19 oktober 1875 te Deventer geboren, als zoon van
een landmeter bij het kadaster en een adellijke moeder, de gravin van Bunnickhausen (1). Hij had
twee oudere zusters, Francoix en Johanna. Zijn vader Adriaan kon van zo'n hoge sociale afkomst niet
spreken: hij was de zoon van een Udenhoutse dagloner. Mogelijk kreeg Adriaan als kind de
mogelijkheid om te studeren door steun van de plaatselijke geestelijkheid.
Alphonse werd naar het gymnasium in Luik gestuurd, waar hij een Franse opvoeding genoot. Naast
Frans, Duits en Engels sprak hij ook Zweeds en Russisch. Vanuit Luik ging hij naar Rhenen om het
tabaksvak op de proefvelden van de Hollandse tabaksplantages in Medan (Oost-Indie) te leren (2).
In juli 1894 verhuisde de familie Hamers naar De Lind in Oisterwijk. Het was op advies van de dokter
dat de familie naar Brabant verhuisde, want Alphonse's zusje Johanna had zwakke longen en kon
daarom het beste in een bosrijke omgeving gaan wonen (3). Mogelijk kon de vader van Hamers tegen
een lage prijs grond kopen wegens zijn functie als landmeter.
Op 21 augustus 1894 kwam Hamers, toen 18 jaar, vanuit Rhenen naar Oisterwijk om daar een
onderneming in sigaren te starten onder de naam 'Hamers en Meeus' (4). Zoals eerder is opgemerkt
was het voor de ondernemer aantrekkelijk zich in het zuiden des lands te vestigen vanwege het
overschot aan arbeidskrachten en de daarom lage lonen. Blijkbaar was Hamers' jonge leeftijd niet zo
uitzonderlijk: H.Jos. van Susante ('Susante & Co' te Boxtel) was 17 jaar toen hij met sigarenfabricage
begon, en Van Schuppen ('Ritmeester' te Veenendaal) begon op 19-jarige leeftijd (5).
HAMERS ALS ONDERNEMER
Aanvankelijk werkte Hamers met thuiswerkers, maar de zaken gingen hem voor de wind. In 1898 had
hij een grote fabriek, een villa aan De Lind, een gestaag groeiend aantal arbeiders en een
internationale reputatie.
Vooral in het eerste decennium van zijn bestaan beleefde De Huifkar een grote groei. In 1897
werkten bij Hamers zo'n 25 mannen en 6 jongens, in 1899 waren die aantallen gegroeid tot 37
mannen, 2 vrouwen, 4 jongens en 5 meisjes. Nog twee jaar later had Hamers liefst 149 mensen in
dienst (6).
Inmiddels bracht Hamers zijn sigaren op de markt onder de naam De Huifkar. Het is ons niet
helemaal duidelijk geworden hoe die naam ontstaan is. Symboliseerde het Hamers' reislust of was
het een reclamestunt op de wereldtentoonstelling in Amsterdam? Daar, in een poging om op te
vallen, versierde Hamers een huifkar. Samen met zijn vriend Jan Kabatius, een elektricien, bracht hij
verlichting aan op de huifkar, toen een uniek stukje werk (7). Op de tentoonstelling trokken twee
paarden de huifkar rond, elders op het podium oefenden Hamers' beste sigarenmakers hun ambacht
uit. De Huifkar werd spoedig een bekend begrip doordat Hamers met zijn sigaren op diverse
exposities snel in de prijzen viel. Een lange reeks van onderscheidingen voor Huifkar sigaren vond zijn
oorsprong in 1895 met het Amsterdamse Eerekruis. Onderscheidingen uit Brussel (1897), Amsterdam
(1902), Parijs (1903), Marseille (1903) enz. volgden. Hofleverancier van de Turkse sultan en van het
keizerlijk paleis te Yildis werd Hamers ook, evenals leverancier van de Russische tsaar.
Ook voor de Oisterwijkse arbeiders van Hamers werd De Huifkar een begrip. De zoon van een
sigarenmaker herinnert zich dat de huifkar een symbool van hoop werd voor hem en zijn familie: hij
ging wel eens kijken toen de huifkar op een open wagen op het spoor werd gezet om een reis te
maken om Huifkar sigaren te promoten. De families keken wat gespannen toe, hopende dat het goed
zou gaan, en dat er veel nieuwe afnemers zouden komen (8).
DE FINANCIERING VAN HET JONGE BEDRIJF

Vermoedelijk zal Hamers een beroep hebben gedaan op zijn niet onvermogende familie voor kapitaal
om zijn onderneming te starten. Zijn moeder was immers van adellijke afkomst en zijn vader stierf in
1896, waarschijnlijk wel een erfenis achterlatend. Daarnaast trok Hamers compagnons aan die geld
in zijn zaak wilden steken. Dit waren destijds de gebruikelijke manieren voor beginnende
ondernemers om kapitaal te werven (9). Zoals uit de naam van de firma bij zijn ontstaan blijkt, heette
Hamers' eerste compagnon Meeus. Een andere compagnon van Hamers was de rijke Paul Wurfbain,
die jarenlang bij Hamers op de villa woonde. De compagnons deelden in de winsten en kregen
lijfrentes. Blijkbaar kreeg Hamers te maken met zoveel verschillende compagnons dat het
eenvoudiger was om zijn zaak vanaf 1898 'Hamers & Co.' te laten heten (10). Bij sommige
geïnterviewden bestaat de indruk dat Hamers misbruik maakte van zijn compagnons. Telkens ging hij
zogenaamd failliet of bijna failliet, en elke keer kwam hij er weer spoedig bovenop met een nieuwe
partner.
Na 1916 nam de populariteit van de Nederlandse industrie bij investeerders toe, en werd kapitaal
door bedrijven zoals De Huifkar steeds meer bij beleggers of banken geworven. Veel bedrijven
werden in de jaren twintig naamloze vennootschappen (NV's), meestal om belastingtechnische
redenen en om te voorkomen dat het familiekapitaal gesplitst zou worden bij erving (11). Zo ook De
Huifkar: in 1928 werd zij een N.V. Van de 500 uitgegeven aandelen behield Hamers er 200 in eigen
handen (12). Hamers had inmiddels een flink kapitaal opgebouwd. In 1928 werden zijn onroerende
goederen, waaronder de villa De Huifkar, de fabrieken, een huis in villapark Hoog, een dennenbos
met ven in Haaren, en diverse andere huizen, geschat op 200.000 gulden. Dat was lang niet alles: zijn
totale vermogen overschreed de vijf ton.
HET INKOPEN VAN TABAK
Hamers' belangrijkste taak was het inkopen van tabak. De boekhouding en het voeren van het
management over de fabriek liet hij graag over aan zijn procuratiehouder en chefs. Zijn tabak betrok
Hamers van de Deli?Batavia Maatschappij (13). Vooral na 1885 kwam de Indische tabakscultuur tot
bloei, vanwege de hoge marktprijzen in Nederland. De tabak die naar Nederland werd verscheept
werd op grote markten bij opbod verkocht, zoals op de beroemde veiling van Frascati in Amsterdam,
waar ook Hamers zijn tabak inkocht. Het verhaal gaat dat als Hamers op de jaarlijkse tabaksmarkt in
Frascati verscheen, zijn concurrenten hun werk in de steek lieten om hem te volgen en te zien wat hij
inkocht. Op die manier probeerden zij achter het geheim van De Huifkar te komen. Dat lukte echter
niet, omdat Hamers op zulke momenten aandacht veinsde voor andere soorten tabak dan die welke
hem werkelijk interesseerden (14).
Van elke baal tabak die hij kocht had Hamers zelf de geur opgesnoven en de kwaliteit beproefd. Met
steekmonsters stelde hij zelf de gewenste melange samen op tong en neus om er daarna
proefsigaren van te laten maken. Hij moest twee liter melk per dag drinken tegen de nicotine, want
voordat er een nieuw Huifkar merk op de markt verscheen had hij zelf de sigaar in alle tussenstadia
proefgerookt (15). In de monsterkamer op zijn villa zat Hamers wel eens tot 's ochtends vijf uur te
roken, zodat de glazen deuren van de toonkasten blauw zagen van de rook. Naast het inkopen van
tabak hield Hamers zich intensief bezig met het werven van buitenlandse klanten. Daarbij kwam zijn
kennis van vele talen hem zeer goed van pas. In 1905 werden Huifkar sigaren naar België, Duitsland,
Finland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Rusland, Engeland, Nederlands Indië, en West Afrika
uitgevoerd. In 1908 vroeg Hamers een paspoort aan voor Rusland, Finland, Turkije, Spanje en
Portugal (16). Hamers was schijnbaar vaker op pad dan dat hij in Oisterwijk vertoefde. Met een paar
hutkoffers vol assortimentskisten reisde hij in het eerste decennium van deze eeuw soms vier
maanden aan een stuk om klanten te winnen (17). Hij had ook verschillende wereldreizigers in
dienst, waarvan er een in Stockholm zat, die De Huifkar in het buitenland moesten
vertegenwoordigen. Als Hamers op reis was werden de zaken in Oisterwijk geregeld door een
procuratiehouder.
In het dorp bestond de indruk dat Hamers vooral veel leverde aan Rusland, en dat de terugval na de
eerste wereldoorlog zelfs te wijten zou zijn aan de revolutie daar (18). Men noemde Hamers dan ook

"Mister Rusland", en de speculerende verhalen over zijn buitenlandse avonturen vonden gretig
aftrek bij de Oisterwijkers. Aan zijn chauffeur Hans van de Koedijk vertelde Hamers eens over een
reis in Rusland: onderweg naar Leningrad werd de trein waarin Hamers zat verschillende malen
gewoon stilgezet terwijl men in het bos hout ging kappen om de trein mee te stoken. Zodoende deed
men er dagen over om op de plaats van bestemming te komen (19).
Onder Hamers' afnemers bevond zich in ieder geval Nicolaas II, de Russische tsaar, voor wie Hamers
een speciale sigaar ontwierp die hij vervolgens door Gerardus Horvers liet vervaardigen. Aan het
mondeinde van de sigaar waren de tabaksdraden losgetrokken en omgevlochten tot een kleine
tsarenkroon. De prijs van zo'n kunststukje bedroeg twee gulden vijftig, terwijl men tezelfdertijd in
Nederland voor acht kleinere Huifkar sigaren een dubbeltje betaalde. Voor Hamers zal het wel
duidelijk zijn geweest dat er aan de export meer te verdienen viel. Om de tsaar voor zich te winnen
schrok Hamers nergens voor terug. Tijdens de eerste wereldoorlog, toen de tsaar in oorlog was met
het Duitsland van keizer Wilhelm, schonk Hamers de tsaar een sigaar verpakt in een kistje in de vorm
van een doodskist, waarin de tsaar in gedachte keizer Wilhelm kon zien liggen (20).
Ook vonden Huifkar sigaren aftrek bij de meer welgestelde Nederlanders. In de volksmond werden
Hamers' sigaren ook wel 'pastoorssigaren' genoemd, omdat de zeer lichte sigaren bij de katholieke
geestelijkheid geliefd waren (21).
Hamers streefde er naar een groot assortiment sigaren op de markt te brengen. In totaal creëerde hij
meer dan 150 sigaarsoorten, waaronder de beroemde 'Reservados' en de 'Huifkar pour madame'.
Behalve telkens nieuwe melanges bedacht hij ook enkele op de verfijning van het rookgenot gerichte
hulpmiddelen. Zo ontwierp hij bijvoorbeeld een glazen sigarenkoker met zilveren deksel. Ongeveer
vier uur voor gebruik werd de sigaar in zo'n koker in de ijskast gelegd om na het dessert, hangend
aan de rand van een champagnekoeler, te worden binnengebracht. In het zilveren (en voor senioren
gouden) dekseltje bevond zich een poreus kussentje, dat met een paar druppels cognac was
bevochtigd, zodat de sigaar een extra fijn aroma kreeg. Hamers beschouwde het vervaardigen van
sigaren als een ware kunst, vandaar dat uitsluitend handwerk op De Huifkar werd verricht.
Tentoonstellingen bezocht Hamers dikwijls met zijn huifkar en vaak ook met enkele van zijn beste
sigarenmakers die ter plekke de beroemde sigaren fabriceerden. Zo was De Huifkar in 1928 maar
liefst drie keer vertegenwoordigd op de Nederlandsche Nijverheidstentoonstelling (NENYTO) in
Rotterdam, de grootste industriële expositie tot dan toe ooit in Nederland georganiseerd, met
anderhalf miljoen bezoekers (13).
Met de zaken op de fabriek zelf bemoeide Hamers zich slechts zeer weinig: "Hij was er nooit, hij
kende zijn arbeiders niet", zo verklaarde een voormalige cigarillomaakster (24). Op de vraag aan een
sigarenmaker die op De Huifkar heeft gewerkt of hij Hamers wel eens op de fabriek zag antwoordde
de sigarenmaker: "Nooit van zijn leven! Ik heb er 34 jaar gewerkt, maar ik geloof niet dat 'ie mij zou
kennen!" (25). Als hij in Oisterwijk was dan was Hamers altijd op het kantoor, op de fabrieken
regelden de chefs het wel.
PATROONSBOND
Net als de sigarenmakers zelf achtten veel sigarenfabrikanten het nodig om zich te organiseren in
een bond om zodoende meer macht uit te kunnen oefenen. In 1905 vond de oprichting plaats van de
Rooms Katholieke Patroonsbond van Tabak? en Sigarenfabrikanten in het bisdom 's-Hertogenbosch
(26). Al snel slaagde men er in over heel zuid Nederland patroons te organiseren. Als bondsblad gaf
men 'Ons Dekblad' uit. Kennelijk was de rooms? katholieke signatuur toch niet bij alle patroons even
geliefd, want in 1912 werd een naamsverandering voorgesteld waarbij het predikaat RK zou komen
te vervallen. Met 22 tegen 6 stemmen werd de naamsverandering aangenomen, maar onder druk
van de geestelijkheid werd de naam enkele maanden later toch weer van RK voorzien.
Pas in 1913 verscheen Hamers op de vergaderingen van de RK patroonsbond. Meteen liet de
succesvolle ondernemer zijn aanleg voor modern management zien. Hij kondigde een loonsverlaging
aan voor het maken van Senoritas met de hand als dat werk technisch vergemakkelijkt zou worden.
Hij protesteerde tegen het feit dat hij meer loon betaalde dan zijn collega's, en tevens pleitte hij voor

een verhoging van de lonen voor sorteerders uit vrees dat er in de toekomst anders een gebrek aan
sorteerders zou ontstaan. Een looncommissie werd ingesteld om de patroonsbond te
vertegenwoordigen in onderhandelingen met de vakbonden over arbeidsvoorwaarden.
Op de volgende vergadering van de patroonsbond, in december 1913, pleitte Hamers voor
solidariteit onder fabrikanten bij uitsluitingen. Toen er in april 1914 een conflict uitbrak bij de grote
sigarenfabriek Goulmy en Baar stelde Hamers voor een ondersteuningskas op te richten waarmee
ondernemers elkaar in tijden van staking of uitsluiting te hulp konden schieten. De solidariteit onder
de sigarenfabrikanten werd zelfs zo sterk dat overwogen werd op andere sigarenfabrieken
sigarenmakers te ontslaan om ze zo naar Goulmy te drijven als onderkruipers.
Ook in de patroonsbond zelf trachtte Hamers veranderingen aan te brengen. Hij noemde het salaris
van de secretaris "bespottelijk laag". In mei 1914 werd hij gekozen als bestuurslid voor de kring
Tilburg-Boxtel. Toen de voorzitter tot Hamers een dankwoord richtte bedankte Hamers hem
daarvoor en beloofde zijn kracht aan de bond te zullen wijden. Hij voegde er echter meteen aan toe
dat hij betwijfelde of hij het altijd met het bondsbestuur eens zou zijn. In 1917 pleitte Hamers voor
technische hulp voor de voorzitter, wiens werkzaamheden te omvangrijk zouden zijn. Hij vond tevens
dat er een gesalarieerde moest worden aangesteld. Alleen onder die voorwaarden zou hij lid van de
looncommissie blijven. Bij de verkiezingen voor een nieuwe voorzitter in januari 1917 verloor Hamers
tegen Mignot. In juni 1917 werd hij ondervoorzitter.
Hoewel Hamers een grote voorstander van solidariteit onder sigarenfabrikanten was, waakte hij
ervoor dat anderen zich met zijn zaak zouden gaan bemoeien. Telkens benadrukte hij dat
loonmaatregelen en dergelijke niet dwingend opgelegd moesten worden. Zo vond hij dat als er op
heilige dagen niet gewerkt werd er ook niet uitbetaald moest worden. Echter iedere ondernemer
diende een eigen regeling met zijn werknemers te treffen. In 1917 pleitte hij voor een duurtetoeslag
in verband met de hoge werkloosheid. Hij wilde vooral geen opgelegde loonsverhoging, men moest
zijn vrijheid toch behouden. Ook moesten de werklieden zich niet te veel in de zaken mengen.
Hoewel Hamers gerespecteerd lijkt te zijn geweest door zijn medebondsleden zal hij toch niet hun
volkomen vertrouwen hebben gehad. In 1918 werd door de minister een commissie van toezicht op
de rijksbelasting op tabak ingesteld. De bond wilde daarvoor twee afgevaardigden leveren, namelijk
Hamers als exporteur en Huysman als producent voor het binnenland. Maar de bond kreeg slechts
een plaats toegewezen. Huysman trok zich terug, maar de vergadering wilde Hamers niet als enige
vertegenwoordiger en zodoende werd Mignot afgevaardigd.
Hamers' haast liberale aanleg voor modern management openbaarde zich ook voor de Oisterwijkse
geestelijkheid. Vooral als Hamers zijn personeel op katholieke feestdagen wilde laten overwerken
ontstond er wrijving met de plaatselijke vertegenwoordigers van de kerk. Dan verklaarde Hamers:
"Pastoor, ik bepaal wie hier werkt en wie hier ontslagen wordt! Bemoei jij je maar met de kerk!". Er
werd van de preekstoel door pastoor Van de Weerden afgeroepen wie zich er aan zondig had
gemaakt om op een heilige dag te werken. Daarna kwam Hamers nooit meer in de kerk (27).
Duidelijk is dat hij zijn beleid noch door de patroonsbond, noch door de vakbonden, noch door de
kerk gedwarsboomd wilde zien.
BELGISCHE VLUCHTELINGEN TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG
Tijdens de eerste wereldoorlog liet Hamers zich van zijn meest humanitaire kant zien toen hij,
schijnbaar belangeloos, als voorzitter van het comité optrad dat de opvang van Belgische
vluchtelingen moest regelen. Merkwaardig is het dat Hamers deze rol op zich nam, gezien het feit dat
in bijna alle andere Brabantse dorpen het de burgemeester was die deze functie vervulde.
In november 1914 had Oisterwijk zo'n 2200 vluchtelingen door bemiddeling van Hamers' comité
ondergebracht in openbare gebouwen of bij welwillende Oisterwijkers (28). Veel vluchtelingen
logeerden in de benedenkamers van de fabriek van Hamers, in zijn stal, en in zijn Orangerie, maar
anderen vonden een tijdelijk onderkomen in de winkel van Blomjous, in de steenfabriek, de
Kunstkring, de zaal van Meys, de gasfabriek en bij particulieren. Een groot aantal vluchtelingen vond
onderdak in het raadhuis, waar ze op stro sliepen. Behaaglijk was het lang niet overal, vooral op de

Steenoven werd veel geklaagd over tocht en kou. Koffie, brood, voeding, vaccinatie, de verzorging
van zieken en zuigelingen, geneeskundige hulp, enz. werden door het comité geregeld. Dekens voor
de vluchtelingen betaalde Hamers uit eigen zak. De kinderen van de vluchtelingen gingen gewoon in
Oisterwijk naar school, en een groot deel van de volwassenen vond in Oisterwijk werk, vaak bij
Hamers op de fabriek.
Hamers zette zich intensief in voor de organisatie van het vluchtelingenwerk. Bijna dagelijks
correspondeerde hij met diverse instanties om alles zo goed mogelijk te laten verlopen (29). Op zijn
fabriek richtte hij een lees- en schrijftafel in voor de vluchtelingen. Daarvoor schreef hij diverse dagen weekbladen aan om gratis exemplaren los te krijgen, echter met weinig succes. Eind november
1914 vroeg Hamers medewerking van de commissaris van de koningin om naar Antwerpen te gaan
om persoonlijk te kijken of de vluchtelingen al terug konden keren. Hamers deed steunlijsten de deur
uit om hulp in natura (brandstoffen, zeep en kleding) te werven. Kapelaan Huijbers, Blomjous en
Doorman kregen steunlijsten mee. Ook werd hulp gevraagd aan de katholieke parochianen en aan de
Hervormde gemeente, en richtte Hamers een verzoek voor 2500 gulden aan de provincie om de
nood te doen verminderen.
Het kantoorpersoneel van Hamers hielp ook "krachtdadig" mee met de werkzaamheden van het
comite (30). Ook was er onder zijn hoede een 'damescomité' dat vooral zaken van huishoudelijke
aard, zoals kleding, gezondheid en hygiene, moest regelen. In het damescomite zat zowat elke
vrouwelijke notabele van Oisterwijk, zoals Mevr. Blomjous, Mej. Canters, Mevr. Perk, Mevr. Van der
Heijden, Mevr. Zoetmulder, en als secretaresse Mevr. Breda Van Kelckhoven. De samenwerking
tussen de dames en de wat autoritaire Hamers verliep niet altijd even soepel. Uitvoerige instructies
kregen de vrouwen, en de irritante opdracht dagelijks aan Hamers schriftelijk te rapporteren. Ook
vond Hamers dat de vrouwen niet snel genoeg geld en goederen inzamelden, en protesteerde hij
tegen hun minder strakke organisatie wat betreft het uitdelen van ingezamelde goederen aan de
vluchtelingen.
Om zijn comité en het dorp in het algemeen wat te ontlasten probeerde Hamers steeds het aantal
vluchtelingen in Oisterwijk te doen verminderen, bijvoorbeeld door ze door te sturen naar andere
Brabantse gemeentes. Dat viel echter niet mee, want lang niet overal was de opvang zo barmhartig
als in Oisterwijk. Zo wilde de burgemeester van Vessem "liefst vrouwvolk, en in geen geval
havenmannen, die willen de boeren hier niet. Ik moet goede elementen hebben...U begrijpt dat men
in Vessem geen lastige lui kan hebben. En wat zullen ze hier kunnen arbeiden?". Hamers deed zijn
best, en prees 'zijn' vluchtelingen aan als "uitgezochte, nette vluchtelingen" (31).
In totaal moeten enkele duizenden Belgische vluchtelingen in Oisterwijk hebben verbleven onder
leiding van Hamers' comite. Het grootste aantal vluchtelingen dat tegelijkertijd in Oisterwijk huisde
was 1800. Als dank voor zijn actieve inzet ontving Hamers van de vluchtelingenfamilies een zilveren
inktstel (32). Dat misschien niet alle ingezetenen van Oisterwijk zo goed met de Belgen overweg
konden bleek uit het feit dat toen de grootste groep Belgische vluchtelingen Oisterwijk per trein
verliet de vluchtelingen langs het spoor 'Hollandse kaaskoppen!' kladderden (33).
HAMERS' RELATIE TOT DE OISTERWIJKSE GEMEENSCHAP
Naast Hamers' bemoeienissen met de Belgische vluchtelingen had hij betrekkelijk weinig contacten
met de Oisterwijkse samenleving. Hij voorzag de harmonie van nieuwe instrumenten, maar was te
dikwijls op reis en te afstandelijk om veel vriendschappen in Oisterwijk te onderhouden.
Vermoedelijk speelde zijn sociale leven zich buiten Oisterwijk af. Naast zijn zakenreizen ging Hamers
elk jaar lange tijd op wintersportvakantie in Zwitserland. Wel was hij enige tijd president van "de
Sociëteit", een eliteclubje waarin ook Balbian Verster en notaris Wouters zaten (34).
Door sommigen werd Hamers als een 'enfant terrible' beschouwd omdat hij zich weinig van de
burgemeester en de geestelijkheid aantrok. Zijn vakmensen, al waren ze geen katholieken of zelfs al
waren ze socialisten, kregen bij Hamers meer ruimte dan ze zouden hebben gekregen op
bijvoorbeeld de schoenfabrieken. Het was net alsof Hamers er zelfs plezier in had om zo de
burgemeester en de pastoor te provoceren (35).

Hamers' arbeiders beschouwden hem als een 'gehaaide vent' (36), vooral omdat hij zoveel talen
sprak. Ze hadden over het algemeen niet graag dat hij op de fabriek kwam, wat gelukkig voor hen
nauwelijks voorkwam. Als hij eens een keer op de fabriek moest zijn, dan kon je een speld horen
vallen, zo'n schrik had iedereen van Hamers.
Weer anderen benadrukken dat Hamers een humane werkgever was, omdat in tijden van slapte
vrijgezellen er het eerst uit moesten (37). Als er slapte was en mensen ontslagen moesten worden,
dan gaf Hamers altijd aan iemand anders de opdracht de betreffende
werklieden het slechte nieuws te brengen, omdat hij het er zelf moeilijk mee had als hij iemand
moest ontslaan. Ook probeerde hij volgens sommigen de toestand van de werkende klasse te
verbeteren, en niet alleen maar zijn arbeiders bij tijd en wijle te sussen. Om zijn werklieden beter te
huisvesten had Hamers het plan opgevat om arbeiderswoningen te laten bouwen in het Lindepark.
Ook verzette hij zich tegen de armenzorg zoals die door de pastoor geregeld werd. Men gaf namelijk
de pastoor geld om te beleggen. Hamers voelde niets voor deze belegging en gaf de armen liever
directe gelden (38).
HET HUWELIJK
Op 30 november 1922 trouwde de 47-jarige sigarenfabrikant met de Duitse correspondente van zijn
kantoor, de 25-jarige Alida Everdina Johanna Holdtgrefe uit Amsterdam (39). Zij woonde vanaf 1917
in Oisterwijk, waar ze bij Jana van de Heuvel in pension was. Ze werd als een echte dame gezien,
"altijd opgesmukt en zo", en werd 'Rooie Sien' genoemd vanwege haar opvallend rood haar (40).
Op een zekere maandag verscheen Alida 's ochtends niet op het kantoor. 's Middags was zij weer,
zonder enige verklaring omtrent haar afwezigheid, aan het werk gegaan. Procuratiehouder Jan
Rompel, die de leiding over het kantoor had op dat moment, zei tegen de jonge vrouw dat ze maar
weer naar huis moest gaan, want hij zou eerst met Hamers moeten bespreken of ze wel terug mocht
komen. Rompel zal wel wat opgekeken hebben toen uit die bespreking met Hamers bleek dat Alida
een lang weekeinde met Hamers naar Parijs was geweest. Uiteraard mocht ze weer terugkomen op
het kantoor (41).
Toen Alida met Hamers trouwde werd er op de fabriek druk nagedacht over een toepasselijk
trouwcadeau van het personeel. De knechten vonden het moeilijk om iets voor Hamers te bedenken,
want hij had alles, en bovendien kende hij zijn arbeiders helemaal niet. Uiteindelijk viel de keus op
een barometer, die Tinus Roestenburg en Janus van de Wiel aan de pasgehuwden aanboden (42).
Na het huwelijk hield mevrouw Hamers zich hoofdzakelijk bezig met de tuin en het huishouden, zoals
haar man dat wenste. Ze vermaakte zich met zwemmen en wandelen met haar hond Corrie, vooral in
en om het eigen ven van Hamers, Winkelsven in Haaren. Hoewel haar moeder in Oisterwijk kwam
wonen, na Alida's huwelijk met Alphonse, mag men veronderstellen dat haar bestaan in Oisterwijk
dikwijls eenzaam was. Haar man was immers het grootste deel van de tijd afwezig, zij had geen
kinderen en weinig vrienden in het dorp. Vaak zocht mevrouw Hamers toenadering tot het personeel
van de fabriek, maar dit werd door Hamers sterk afgekeurd. Wel slaagde zij erin om de waardering
van veel arbeiders te winnen, en amuseerde zij zich aan het doen en laten van de Brabantse
arbeider. Vooral met de kokkin Anna Reijnen kreeg Alida een hechte band.
Mevrouw Hamers probeerde, naar eigen zeggen, mensen in het dorp te helpen. Naast het weggeven
van huishoudelijke artikelen, sigaren, borreltjes en linnengoed, leerde zij enkele Oisterwijkse
vrouwen de kunst van het tandenpoetsen (43). Wassen was in die tijd ongewoon, laat staan
tandenpoetsen. Een oude arbeider vertelde mevrouw Hamers eens (hij had overigens een pikzwart
gebit), dat hij het maar niks vond dat zijn dochter haar tanden was gaan poetsen. Hij meende gelijk te
krijgen toen het meisje op een dag "de tanden uit haar
smoel" vielen en hij een kunstgebit bij Krupp moest kopen voor twee gulden.
Velen herinneren zich mevrouw Hamers als zeer royaal en vriendelijk. Ze gaf dikwijls het een en
ander aan de arbeiders met wie ze een goed contact had. Toen het eerste kind van tuinman Jan
Schellekens geboren werd zorgde mevrouw Hamers dat er vlees voor het kind kwam. Schellekens
kreeg van haar ook vaak briefjes in de hand gedrukt waarop de namen en adressen van mensen

stonden aan wie hij groenten of fruit namens haar moest brengen (44). Op haar verjaardag
trakteerde mevrouw Hamers door haar dienstbode koffie en een borrel op de fabriek rond te laten
brengen.
De arbeider Marinuske kwam regelmatig bij mevrouw Hamers geld halen voor een nieuwe pet. Als zij
informeerde naar het geld voor al die petjes antwoordde de man: "Ach, beter het kopke kaal, dan
het keeltje droog!" (45).
Onder veel Oisterwijkers leefde het vermoeden dat mevrouw Hamers een relatie had met een
eveneens in de villa wonende neef van Hamers, Joop Liesker. Het leek de Oisterwijkers nogal logisch:
Hamers was immers bijna 20 jaar ouder dan zijn vrouw, en Liesker was ongeveer net zo oud als
mevrouw Hamers zelf. Liesker was door Hamers 'over het paardje getild': hij moest opgeleid worden
om Hamers op te volgen.
HAMERS VEROORDEELD
In de oorlog betrok Hamers zijn tabak direct van de Duitsers. Bij een uitspraak van de Centrale
Zuiveringsraad van 18 maart 1947 werd Hamers voor de tijd van twee jaar het recht ontzegd om een
leidinggevende functie uit te oefenen in de tabaksbranche wegens zijn vermeende geestelijke en
economische collaboratie in de oorlog (46). Hij zat zijn huisarrest uit in een groot herenhuis in
Dubbeldam. Het Militair Gezag beval Mr.Scheidelaar uit Tilburg en dhr. De Haan, lange tijd
boekhouder op Hamers' kantoor, op te treden als voorlopige beheerder van de Nederlandse
Sigarenfabriek De Huifkar. Vanaf januari 1948 tot eind mei 1950 was De Haan directeur van de
fabriek. Daarna nam Hamers het officieel weer over, maar zijn gezondheid was zo slecht dat De Haan
in werkelijkheid de leiding over de fabriek behield.
Op 11 februari 1952 stierf Hamers aan een hartaanval. Hij lag opgebaard in zijn villa. Veel
sigarenmakers kwamen afscheid nemen. Ook de begrafenis trok veel belangstelling: "het was
verdommes druk op straat, want iedereen kwam kijken wie er allemaal was" (47), "buitenlanders en
alles was erbij" (48). Hamers werd door de acht sigarenmakers die het langst op De Huifkar werkten
naar zijn graf gedragen. Van de villa liep de stoet naar de Joanneskerk en daarna naar de
familiebegraafplaats op het kerkhof van de Petruskerk.
DE VILLA
In 1894 ging Hamers in de villa wonen die in Oisterwijk lange tijd bekend stond als 'De Huifkar'. Het
monumentale witte pand op de hoek van De Lind en de Gemullehoekenweg werd in 1858 gebouwd
in opdracht van F.A.Holleman, de eigenaar van de garancinefabriek aan het Kerkeinde, en na diens
vertrek naar Den Haag aan de familie Hamers verkocht (49). Later is de naam "Huifkar" aangebracht
op de zijgevel aan de kant van De Lind. Na het sluiten van de fabriek in 1955 nam de gemeente
Oisterwijk het pand over en vestigde daar een dependance van de gemeentelijke secretarie. Ook is er
een tijdlang een dependance van het Gewestelijk Arbeidsbureau Tilburg in gevestigd geweest. In
1987 werd het pand in opdracht van het gemeentebestuur gesloopt om plaats te maken voor de
bouw van een nieuw administratiekantoor.
Op de begane grond van het statige pand bevond zich de salon, de eetkamer, de keuken, de
bijkeuken, de monsterkamer, het kantoor van de fabriek en het privé-kantoor van Hamers (50). Een
lange, betegelde gang liep vanaf de voordeur aan de zijde van de Gemullehoekenweg dwars door het
huis, een gang van maar liefst drieentwintig meter lang. Op de eerste verdieping trof men de
badkamer aan, de slaapkamer van meneer Hamers, de slaapkamer van mevrouw Hamers en een
drietal logeerkamers. Op zolder waren aanvankelijk kamertjes voor de dienstboden, na de oorlog
verbleven de dienstmeisjes op de eerste verdieping.
In de monsterkamer van de villa stonden alle Huifkarproducten achter glas tentoongesteld. Ook werd
de kamer door Hamers gebruikt om er in te roken. Om plaats te maken voor het kantoor van de
fabriek liet Hamers de open veranda dichtmaken. Het personeel van het kantoor had een aparte
ingang.

De keuken van de villa was heel groot, en vol met allerlei ouderwetse doch effectieve hulpmiddelen
voor het koken. Er stonden een paar grote servieskasten, een fornuis dat met hout gestookt werd, en
de telefoon. Achter de keuken bevond zich de bijkeuken, waarin een hele grote tafel stond. Daar
deelde kokkin Anna Reijnen soep en overgebleven restjes van diners uit aan hongerige Oisterwijkers
in slechte tijden (51).
In de grote eetkamer stond een divan en een grammofoon. Als Hamers weg was mochten de
kinderen van kokkin Anna operaplaten draaien. Op de muziek van de platen dansten de kinderen
door de lange gladde gang, de aanmaningen van Liesker negerend (52).
Bij de villa hoorde een geweldig grote bloementuin, een boomgaard en een zeer grote moestuin. De
tuin strekte tot aan de Voorste Stroom. Ook behoorde tot de villa het koetshuis dat op de uiterste
hoek van De Lind en de Gemullehoekenweg stond. Daar woonde jarenlang de chef van de
sorteerderij, Izaak Braadbaart, en zijn gezin.
DE BEWONERS VAN DE VILLA
Naast de eerder beschreven Alphonse Hamers en zijn vrouw Alida woonden er in de villa enkele
andere mensen in de loop der jaren. Zo woonde een tijd lang de moeder van Hamers, zijn
compagnon Wurfbain, Liesker en enkele personeelsleden naast Hamers op de villa. Na de oorlog
woonde op de villa directeur De Haan en zijn gezin, toen Hamers en zijn vrouw uit Oisterwijk weg
waren.
Joop Liesker was een neef van Hamers. Hij zou aanvankelijk rechten gaan studeren. Zijn vader stierf
toen Joop 14 was en nadat ook een zusje overleed viel het gezin uit elkaar. Liesker ging inwonen bij
zijn oom Alphonse Hamers. Hij werkte anderhalf jaar als volontair op de gemeentesecretarie in
Oisterwijk. Hij volgde allerlei cursussen maar volgens Hamers had zijn neef geen aanleg om
burgemeester te worden, Joop's uiteindelijke doel (53). Op Hamers' verzoek ging Liesker zich voor de
sigarenfabriek interesseren. Hij werd opgeleid door Hamers, vermoedelijk om een leidinggevende rol
in het bedrijf te kunnen spelen. Het sigarenmakervak leerde hij van enkele sigarenmakers zelf, zoals
Tinus Roestenburg.
Op de villa hield Hamers Liesker goed in de gaten. Zo mocht de jongeman niet bij de familie
Braadbaart op bezoek, en moest hij van
zijn oom elke avond om tien uur naar bed. Dikwijls kroop hij daarna door het raam het huis uit en
toog hij naar het dorp. De tuinman moest voor Liesker elke ochtend even onder het raam harken om
alle sporen van Liesker's nachtelijke avonturen uit te wissen (54).
In het dorp was 'meneer Liesker' verre van geliefd. Hij stond bekend als iemand die teveel dronk en
niet te vertrouwen was, en bovendien altijd achter de vrouwen aanliep. "Het was eene lapzwans,
want hij kende niks" (55). Zijn vermeende collaboratie met de bezetter in de oorlog versterkte die
indruk.
HET PERSONEEL VAN DE VILLA
Zeer uitgebreid is het personeel geweest dat het leven op de villa aangenaam moest maken:
tuinpersoneel, dienstmeisjes, keukenpersoneel, chauffeurs, enzovoorts, werden door Hamers en
later door zijn vrouw aangetrokken. Vaak waren meerdere leden van een gezin betrokken bij het
werk op de villa. Een dominante plaats in de huishouding van de villa werd door de familie Reijnen
ingenomen.
DE FAMILIE REIJNEN
Leonardus ('Nardje') Reijnen had rond de eeuwwisseling een eigen timmerwinkeltje. Zodoende kwam
hij vaak voor klusjes op De Huifkar, en werd hij uiteindelijk aangesteld als 'manusje van alles' (56).
Als Hamers op reis ging, dan sjouwde Nardje er achteraan met een kruiwagen vol met de koffers van

Hamers. Als Nardje dan vroeg wanneer Hamers terugkwam antwoordde Hamers dat hij dat niet wist,
en dat Nardje maar elke dag moest komen kijken op het station of Hamers niet teruggekomen was.
Zodoende liep Nardje
weleens weken aaneen met een lege kruiwagen heen en weer tussen de villa en het station (57).
Nardje stond bekend als een 'goeie drinker' en als een komiek. Eens op een feestelijk diner kwam hij
binnen met een dienblad beladen met glazen met cognac. In de eetkamer struikelde hij. Het verhaal
gaat dat Nardje er net in slaagde om, voordat de glazen tegen de grond kletsten, een slok uit een van
de glazen te nemen (58).
Hamers was niet alleen een uitstekende tabakskenner, hij was ook een wijnkenner. In zijn wijnkelder
stonden duizenden flessen wijn. Hamers kocht de wijn per vat uit Frankrijk en liet het door Nardje in
de kelder bottelen. Men vertrouwde de knecht blijkbaar niet volkomen, want hij moest tijdens het
bottelen continu zingen, zodat men zou kunnen horen of hij een slokje nam (59).
De zoon van Nardje, Cees, werkte op de sorteerderij van de sigarenfabriek, maar hield ook de
verwarming bij op de villa. Daarnaast werkte hij er als ober op grote feesten, onder andere voor het
trouwfeest van Hamers (60).
De dochters van Nardje, Anna, Petronella (Pietje) en Lucia werkten alledrie op De Huifkar. Anna
werkte tientallen jaren als kokkin op de villa. Met haar twaalfde begon ze op de villa, tot haar 84ste is
ze gebleven. Ze droeg altijd een 'potske' (een kante mutsje), en op zondag was ze in het zwart
gekleed (61).
Toen Anna op De Huifkar ging werken woonde Hamers er nog met zijn compagnon Wurfbain, een
rijke man die zelfs een rijstal met renpaarden had. Met paarden vanuit zijn stal werden
paardrenwedstrijden georganiseerd achter de Waterhoef (62). Wurfbain gooide wel eens met een
opgefrommeld papiertje naar Anna's hoofd - dat papiertje bleek dan een tientje te zijn.
Op een gegeven moment kreeg Anna verkering. Om te kunnen sparen voor een uitzet ging ze
inwonen bij Hamers en Wurfbain. Dat zo'n jong meisje bij twee mannen in een huis ging wonen
baarde veel opzien in Oisterwijk (63).
Jana van de Heuvel was kokkin op De Huifkar toen Anna daar ging werken. Anna was altijd
geïnteresseerd in wat Jana in de pannen deed, maar Jana verbood de anderen te kijken. Toch
probeerde Anna steeds stiekem in de pannen een kijkje te nemen. Alles wat ze zag van Jana's
recepten schreef ze heimelijk op het toilet in dikke schriften. Zo ontstonden Anna's recepten. Ze
kookte altijd op het oude fornuis, dat met eikenhout gestookt werd. Toen een gasfornuis was
aangeschaft was Anna bang dat ze niet meer zou kunnen koken. De hele Oisterwijkse elite, maar
vooral mevrouw Hamers zelf, was zot op de kookkunsten van Anna Reijnen. "Ze kookte als een
godin", verklaarde mevrouw Hamers. Haar grote kunst was het braden van wild (64).
Anna stond altijd voor Hamers klaar, zelfs zo dat ze dikwijls haar eigen kinderen liet wachten om toch
maar Hamers op tijd zijn biefstukje te kunnen geven. Als Anna elke dag om 4 uur naar de villa trok
om het eten voor te bereiden dan moest dochter Pietje, die op de sorteerderij werkte, naar huis
komen om daar voor het huishouden te zorgen.
Toch zal het niet altijd makkelijk zijn geweest om voor Hamers te werken, want hij was veeleisend en
had weinig geduld. Hij duldde bijvoorbeeld geen mannen in de keuken, zelfs niet het zoontje van
Anna dat wel eens een boodschap moest komen brengen (65). Eens kwam Hamers naar de keuken
om te vragen om een sinaasappel. De zus van Anna, Pietje, pakte er een uit de fruitschaal en
overhandigde die aan Hamers. Hamers werd woedend, en wilde de sinaasappel tegen haar hoofd aan
gooien, maar
Pietje ging voor het grote keukenraam staan zodat Hamers niet meer durfde te gooien. Ook Anna
werd verschrikkelijk boos op haar zus, omdat ze niet eerst de sinaasappel netjes op een bord had
gelegd en niet 'alstublieft, meneer Hamers' had gezegd bij het overhandigen van het stuk fruit.
Anna's loyaliteit voor Hamers ging zelfs zo ver dat ze vond dat zus Pietje niet voor het raam had
mogen gaan staan zodat Hamers had kunnen gooien.
In 1928 ging Anna Reijnen voor Hamers naar Zwitserland, waar mevrouw Hamers, op vakantie,
verlangde naar Anna's kookkunsten. Anna vond het maar niets, dat ze Oisterwijk uit moest. Liesker
begeleidde haar naar mevrouw Hamers, maar ze voelde zich er niet thuis. Toen Liesker onderweg iets

wilde eten protesteerde Anna verontwaardigd: "Ikke hier ergens eten bij volk dat m'n taal niet
spreekt? Ikke niet!" (66). Ook in Zwitserland slaagde Anna er in vrienden en kennissen van Hamers
met haar koken te betoveren. De Fransen en Zwitsers aldaar noemden haar "la cuisiniere
Hollandaise", en probeerden achter het geheim van haar recepten te komen. Ze leerden de
Oisterwijkse kokkin zelfs skiën.
HUISPERSONEEL
De Huifkar heeft veel dienstbodes gekend, onder andere meisjes uit Oostenrijk en Zwitserland, maar
ook volk van dichter bij huis, zoals Oisterwijkse meisjes die voor kortere of langere tijd bij Hamers in
dienst waren, en de Haarense meisjes Smolders (hun vader was tuinman op de Huifkar). De
dienstmeisjes deden het huishouden en hielpen mee om het eten voor te bereiden en gasten te
ontvangen.
Ook voor het onderhoud van de enorm grote tuin waren verschillende mensen door Hamers
aangesteld. Harrie Hommen werkte gedurende ongeveer een jaar op de villa als tuinman, in 1928 of
1929 (67). Zoals velen die op de villa werkten, vond hij dat hij het er goed had. Alleen kon hij met
Hamers niet goed overweg: "Voor Hamers moest je kruipen en buigen. Meneer commandeert en als
je niet kon opschieten met de keukenmeid dan lag je eruit". Anderzijds was Hamers wel een royale
werkgever: voor een goed karwei kreeg de tuinman van Hamers wel eens een handjevol sigaren met
de opmerking:" Mondje houden he".
Vanaf 1937 tot in de oorlog werkte Jan Tillemans als tuinman (68). Ook werkte Jan Schellekens als
tuinman voor Hamers in de eerste jaren van de oorlog. Hij werd weer door Daan Nihot opgevolgd, en
kreeg eveneens gezelschap van Hendrik v.d. Koedijk, een voormalige boer. Als Van de Koedijk
eenmaal een das en een pet aantrok, dan was het echt koud. Mevrouw Hamers haalde hem dan
binnen en gaf hem een borreltje. Gewoonlijk zei hij dan: "Ik heb liever tien borreltjes dan een keer
d'n heilige olie!" (69).
In de oorlog werden zowel de tuin als de villa volledig gemoderniseerd. Hamers bemoeide zich
weinig met de tuin, hoewel hij liet doorschemeren dat de vernieuwing voor hem er allemaal wat
royaal werd uitgevoerd. Eens was er bijvoorbeeld een tuinarchitect uit Den Haag aan het werk toen
Hamers thuis kwam en hij iedereen van dat bureau naar huis stuurde (70)
Hans v.d. Koedijk, zoon van de tuinman, reed als taxichauffeur dikwijls voor Hamers, tussen 1941 en
1943 (71). Daarna kocht Hamers een eigen auto en had hij een eigen chauffeur, tot hij na de
bevrijding geen gebruik van zijn auto meer kon maken. Hans was destijds chauffeur voor het
taxibedrijf van Van Leest, en moest altijd klaar staan voor Hamers. Als mevrouw Hamers de taxi wilde
gebruiken moest Hans eerst toestemming van meneer hebben eer hij met haar weg mocht, voor het
geval dat Hamers zelf in de tussentijd de taxi nodig zou hebben. Meestal moest Hans Hamers naar
Amsterdam brengen, waar hij in luxueuze hotels afspraken had met diverse hoge Duitsers. Dikwijls
moest hij ook kleine bestellingen afleveren voor Hamers. En ooit moest hij helemaal naar Amsterdam
om oesters te kopen voor een speciaal diner op de villa. Dat vond Hamers niets bijzonders, zo even
op en neer rijden naar Amsterdam, het gebeurde wel vaker.
Naast het vast personeel werkten voor de familie Hamers dikwijls mensen in opdracht, zoals diverse
klusjesmannen en bijvoorbeeld naaisters. Ook trok Hamers extra mensen aan om bij grote diners te
dienen.
HAMERS ALS AUTORITAIRE PERSOON
Zowel in zijn zakelijke als in zijn persoonlijke leven stond Hamers bekend om zijn autoritaire manier
van optreden. Zowel zijn arbeiders als het dienstpersoneel van de villa boezemde hij schrik in. Zijn
afkeer van medezeggenschap door arbeiders en vakbonden op de fabriek, en zijn eis aan het
huispersoneel tot volstrekte onderdanigheid, maakten hem als persoon niet populair. Afgezien van
de enkele personen die Hamers door dik en dun verdedigden had hij weinig vrienden. Tot die enkele
uitzonderingen behoorden ongetwijfeld Anna Reijnen en zijn vrouw Alida. De kokkin verdedigde

meneer Hamers tot in het absurde en Alida berustte in het feit dat zij zich in haar eentje op de villa
moest zien te vermaken. De oorlogsjaren droegen niet direct bij aan de populariteit van Hamers. Het
wekt dan ook geen verbazing dat toen Hamers stierf, hij in de ogen van de Oisterwijkse gemeenschap
nog bijna even onbekend en onbemind was als toen hij in 1894 aankwam.

HOOFDSTUK 3
SIGAREN MAKEN OP DE HUIFKAR
DE TABAK
De tabaksplant is een van oorsprong tropische plant, die goed groeit in een luchtige, vrij zure bodem.
De beste tabak komt dan ook van vulkanische gronden, zoals bijvoorbeeld die uit Deli op Sumatra (1).
Ongeveer twee maanden nadat het tabakszaad in de grond is geplant, worden de onderste bladeren
rijp. Zij krijgen een gele kleur en krullen om waarna ze geplukt worden. De tabaksbladeren worden
gedroogd op een natuurlijke wijze of boven vuur. Dit wordt het fermentatieproces genoemd. De
bladeren krijgen doordat ze opeengestapeld worden geur en kleur.
De firma Hamers en Co betrok haar tabak uit Indonesië via de Deli-Batavia Maatschappij (2). Hamers
kocht persoonlijk de tabak voor zijn fabriek in. De tabak werd in Rotterdam opgeslagen en daarna in
partijen vervoerd naar Oisterwijk. De tabak kwam op de fabriek aan in rieten matten. Voordat deze
bewerkt kon worden moest hij eerst bevochtigd worden omdat de bladeren anders zouden breken.
Dit gebeurde door de magazijnmeester of door de chef van de sigarenfabriek, Gerrit Oud.
SIGAREN MAKEN
Een sigaar bestaat uit drie delen: het binnengoed (samengesteld uit vrij kleine stukjes tabaksplant),
het omblad (dit blad moet het binnengoed bij elkaar houden) en het dekblad (dit vormt het buitenste
blad van de sigaar). Voor het dekblad wordt de beste tabak gebruikt omdat het dekblad het uiterlijk
van de sigaar bepaalt. Het binnengoed moet vooral goed branden en geurig zijn omdat het in
belangrijke mate bepalend is voor de smaak van de sigaar. Het omblad moet stevig zijn en mag geen
gaten vertonen omdat het immers de verpakking vormt voor het binnengoed.
STRIPPEN
De vochtige tabak wordt eerst gestript: men haalt de hoofdnerf uit de tabaksbladeren. Dit was vooral
vrouwenwerk en geschiedde tot 1920 met de hand. In Oisterwijk bleef het ook daarna handarbeid.
Het tabakstrippen was een veel voorkomende vorm van thuisarbeid. Veel vrouwen en kinderen van
sigarenmakers moesten in de keuken tabak strippen. De gestripte tabak werd weer gedroogd en
gemengd om een speciaal melange te verkrijgen. Dit geschiedde onder in het magazijn van de
sigarenfabriek.
De stripsters van De Huifkar werkten helemaal boven in de sigarenfabriek (fabriek I genaamd, de
sorteerderij was fabriek II). De gestripte tabak werd door de meesterknecht Buddemeijer en door
Piet Lavrijssen afgewogen op een bascule. De stripsters kregen uitbetaald per kilo gestripte tabak.
Bultman was eigenlijk de baas over de stripsters. Als de meisjes teveel nerven in de tabak lieten
zitten kregen ze een boete of zelfs ontslag. Vooral in slappe tijden werd er altijd heel nauwkeurig
gecontroleerd (3).
De nerven van de tabak werden meestal bewaard voor duivenmelkers. Deze bouwden er
duivennestjes mee en bovendien scheen de tabakslucht goed te helpen tegen luizen.
BOSJES MAKEN
De gedroogde tabak werd uit het magazijn gehaald om, nadat hij bevochtigd was, er bosjes van te
maken. Een bosje bestond uit het binnengoed waar een omblad omheen was gerold. Op gevoel
verdeelde de sigarenmaker of bosjesjongen het binnengoed over het omblad en zo werd een model
gemaakt. Op De Huifkar geschiedde het maken van het bosje zowel met de hand als met vormen. In
het laatste geval sprak men van vormwerk, het binnengoed en het omblad werden in vormen gedaan

en met een pers werden de vormen aaneengedrukt.
Het bosje werd meestal gemaakt door een bosjesmaker. Dat was een jongen die in de leer was bij de
sigarenmaker en ook door deze werd uitbetaald. De meeste Oisterwijkse sigarenmakers hebben het
vak op deze manier geleerd. Zo'n leertijd nam ongeveer 4 jaren in beslag. De verdiensten van een
bosjesjongen lagen niet hoog. Jan van Doleweerd herinnerde zich nog dat toen hij begon (1908) het
loon voor een bosjesjongen op twee kwartjes per week stond; en meer dan een rijksdaalder heeft hij,
als bosjesmaker, nooit verdiend (4). De sigarenmaker verdiende na verloop van tijd goed aan een
bosjesmaker. Als de bosjesjongen zich goed genoeg achtte om zelf als sigarenmaker te beginnen,
stapte hij naar de chef en vroeg hij om "aangezet" te mogen worden. Men moest dan eerst een
proeve van bekwaamheid afleggen. Chef Oud liet de bosjesmaker een monster maken. Een monster
was een bakje met daarin tien handgemaakte sigaren. Oud controleerde dan op dikte, koppen,
knakken en stevigheid van de sigaren. Soms moest een bosjesmaker weken lang monsters inleveren
voordat hij toestemming kreeg om als sigarenmaker aangesteld te worden. Chef Oud en de
sigarenmakers lieten niet zo maar iedere bosjesjongen gaan. Oud niet omdat hij strenge eisen stelde,
de sigarenmakers niet omdat ze aan een bosjesmaker die het vak beheerste geld konden verdienen.
Bovendien was iedere nieuwe sigarenmaker op de fabriek een nieuwe concurrent voor de zittende
sigarenmakers.
Aan het gebruik dat de sigarenmaker zijn eigen bosjesmaker betaalde werd bij de CAO van 1920 een
einde gemaakt (5).
EEN HANDGEMAAKTE SIGAAR
De sigarenmaker, die als handwerker arbeidde, kreeg van de chef het binnengoed, het omblad en het
dekblad. Hij zat op een kistje met twee vakken. In het ene vak zat het omblad en het dek en in het
andere vak zat het binnengoed. Het omblad en het dekblad werden meestal afgewogen omdat ze zo
duur waren. Zodoende wist de chef en de sigarenmaker ongeveer hoeveel sigaren er straks verwacht
konden worden.
Op De Huifkar had men echter een eigenaardige manier van dek uitgeven. De sigarenmakers wisten
nooit hoeveel dek ze kregen. Dit leidde nogal eens tot conflicten, zoals we in het volgende hoofdstuk
zullen zien. De patroon nam meestal als maatstaf de hoeveelheid dek die de zuinigste sigarenmaker
gebruikte voor het maken van de sigaren. De term 'zuinig werken' werd dan ook gebezigd voor
fabrieken waar de sigarenmakers veel sigaren uit het dek moesten maken.
De sigarenmaker zat op een kistje waarin hij de tabak bewaarde. Op zijn tafel bevond zich het zink
waarop de tabak werd gesneden en gerold. Hij deed dit met behulp van een mesje. Het afsnijden van
de tabak gebeurde met een schaar of met de tanden en tenslotte werd de sigaar geplakt met stijfsel
uit een "stesselpotje".
Als de sigarenmaker aan het werk ging gooide hij het binnengoed rechts op tafel in de hoek. Het
omblad moest eerst helemaal opengehaald worden, want die bladeren waren nog gesloten. De
ombladen werden op een stapeltje gelegd in de sloof. Dat was een gleuf die voor aan de tafel zat.
Daarna werd het binnengoed over de ombladen verdeeld. Meestal werd dit voorwerk dus verricht
door de bosjesmaker die tegenover de sigarenmaker zat.
Het dekblad werd altijd door de sigarenmaker zelf aangebracht. De vormen werden al vooraf
uitgesneden en in een natte doek bewaard om ze later om het bosje te wikkelen.
VAN BOSJE NAAR SIGAAR
Het uitgesneden dekblad werd om het bosje gewikkeld, waarbij de sigarenmaker aan de brandzijde
van de sigaar begon. Zo rolde hij het dekblad naar de andere zijde (mondzijde). Aan het eind
gekomen werd wat over was afgesneden, en met wat stijfsel uit een potje werd de dekker
dichtgeplakt met het uitgesneden stukje dek.

SORTEREN
De sigaren sorteerde men daarna op kleur (licht, donker, bruin, rood of vaal). Dit was een vak apart,
en De Huifkar had er dan ook speciale sorteerders voor aangetrokken. Dure sigaren, zoals die van De
Huifkar, hadden wel 90 verschillende kleuren. Na het sorteren werden de sigaren geringd (ze kregen
een sierring) en, na de tabakswet van 1921 moesten ze ook gebanderolleerd worden.
De sigaren werden tenslotte verpakt in kistjes en naar een magazijn gebracht om weer gedroogd te
worden. In de kistjes werd dan een opdruk geperst. Op De Huifkar gebeurde dit met een tweetal
persen waaronder een goudpers.
VERKOOP VAN DE SIGAAR
Via het kantoor en haar vertegenwoordigers in het buitenland trachtte de fabriek de sigaren te
verkopen. De Huifkar-sigaar was voornamelijk een export sigaar vanwege haar hoge prijs. Toch werd
de sigaar ook in Oisterwijk verkocht en wel in de winkel van Blomjous op De Lind.
De Huifkar-sigaar was wereldberoemd. Vooral de export naar Zuid- en Noord Europa, naar Rusland,
Turkije en Zuid-Amerika vormde een belangrijk afzetgebied voor de firma Hamers en Co.
DE HUIFKAR FABRIEKEN
Het productieproces vond in zijn geheel in Oisterwijk plaats maar niet in een enkel fabriekspand.
Hamers kon beschikken over een groot gedeelte van de zuidelijke helft van De Lind. Allereerst was er
natuurlijk de sigarenfabriek (nu de winkel van Coenraad). Deze fabriek stond onder leiding van chef
Gerrit Oud. Hier werd ook de tabak gestript. In het pand daarnaast, waar later tandarts Croon zich
vestigde, was de cigarillofabriek onder leiding van Marie Verhoeven en in de voormalige Franse
school was de sorteerderij gevestigd waar chef Izaak 'jutje' Braadbaart de scepter zwaaide.
Daartussen bevond zich een opslagruimte (nu het pand De Drie Swaentjes). In het voorste gedeelte
van de villa was tenslotte het kantoor gevestigd.
De vraag hoeveel personeel er op De Huifkar werkte is moeilijk te beantwoorden. De
personeelsbezetting wisselde nogal eens gedurende het jaar omdat er niet een regelmatige vraag
naar dure sigaren bestond. Daarnaast zijn de cijfers van het aantal werknemers niet voor ieder jaar
beschikbaar. Maar om een indruk te krijgen toch een poging:
TABEL 5
AANTAL WERKNEMERS OP DE HUIFKAR PER JAAR
1897: 31

1909: 120 1921: ?

1898: 42

1910: 113 1922: ?

1899: 48

1911: 105 1923: ?

1900: 48

1912: 104 1924: ?

1901: 149 1913: 108 1925: 137
1902: 139 1914: 115 1926: 147
1903: 102 1915: 117 1927: 169
1904: 102 1916: 150 1928: 200+
1905: 114 1917: 190 1929: 170
1906: 95

1918: 123 1930: 200

1907: 102 1919: 123 1931: 124
1908: 120 1920: 32
BRON:
Gemeenteverslagen Oisterwijk
DE SIGARENFABRIEK
Deze fabriek stond onder leiding van chef Gerrit Oud. Hij kwam uit Breda. Oud voelde zich in
Oisterwijk niet thuis. Rond de eeuwwisseling heeft hij er korte tijd gewoond, maar prefereerde het
om dagelijks met de trein op en neer te reizen. Meesterkecht was eerst Buddemeijer en later Janus
van de Wiel. Het werk vond plaats in een grote zaal. Aan de ene kant zaten de handwerkers en aan
de andere kant de vormwerkers. Aan de lange tafels werkten meestal zo'n 60 tot 70 sigarenmakers
die vanuit alle windrichtingen kwamen. Zo kwam Janus van Putten als gemobiliseerde militair vanuit
Breukelen in Oisterwijk terecht, Gerrit Hulskes kwam vanuit Culemborg en de gebroeders Van der
Horst kwamen uit het noorden. Hun bijnaam was hier dan ook "d'n Hollander".
Op de fabriek stonk het ontzettend naar tabak. Vele bosjesmakers konden er niet tegen en
verdwenen zo van de fabriek. Eens moest dr. Schrader naar de fabriek komen omdat een
sigarenmaker koppen van de sigaren, die men afbeet als ze niet goed zaten, had ingeslikt. Schrader
verkondigde dat het de eerste en de laatste keer zou zijn geweest dat hij in die stinkende fabriek een
voet binnen zette (6). Doordat de sigarenmakers de koppen van de sigaren moesten afbijten kregen
zij vaak platte tanden. Men kon weliswaar een schaar gebruiken, maar om tijd te besparen beten de
meeste sigarenmakers de koppen er met hun tanden af.
Op deze fabriek werden de meesterwerken van De Huifkar vervaardigd. Gerardus Horvers was een
ware kunstenaar in het vervaardigen van sigaren. Hij kreeg van Hamers opdracht exclusieve sigaren
te maken voor belangrijke klanten. Zo maakte Horvers een sigaar met een kroontje voor de Russische
tsaar. Hij moest zijn kunsten ook tonen op diverse tentoonstellingen in het buitenland. Horvers was
op de fabriek in vaste loondienst werkzaam.
Tijdens de tweede wereldoorlog werden herhaaldelijk sigarenmakers gevraagd om speciale sigaren
te komen maken voor hoge Duitse gasten. Zo werd Huub de Laat verzocht een sigaar te maken die
leek op een hockey- of golfstick (7).
De werktijden op de sigarenfabriek waren lang. Men begon om 7.00 uur en werkte tot 12.00 uur.
Dan was er een uur schaft waarna nog tot 18.00 uur werd doorgewerkt. Een schaftlokaal bestond er
niet, men ging of naar huis of men at zijn brood op de werkplek.
Zowel handwerkers als vormwerkers namen thuiswerk mee. De laatsten moesten na de fabriekstijd
hun vormen op hun schouders meenemen naar huis.
Bijna alle sigarenmakers namen wel eens, illegaal, tabak mee naar huis om wat bij te verdienen. De
schoenen waren een geliefkoosde plaats voor het meenemen van het dure dekblad. Soms zag je
daarom sigarenmakers heel vreemd over de straat lopen (8). De natte tabak werd boven de haard
gedroogd. De zo vervaardigde sigaren verkocht men of ze werden tegen andere goederen geruild. In
1928 is er een keer een politie-inval geweest in de sigarenfabriek. De schorten van de sigarenmakers
werden toen gecontroleerd en 7 mannen werden ontslagen.
In de oorlog nam praktisch iedereen tabak mee. Als er een politiecontrole kwam werden de
sigarenmakers verwittigd door iemand die buiten voor hen op wacht stond. Deze gooide dan, in
geval van onraad, steentjes tegen de ramen van de fabriek waardoor iedere sigarenmaker wist dat er
die dag niks meegenomen kon worden (9).
DE CIGARILLOS FABRIEK

Op deze fabriek werkten zo'n 45 meisjes waarvan de meeste niet veel ouder waren dan zo'n jaar of
vijftien. Het fabriekje stond naast de grote sigarenfabriek en er werden kleine, dunne sigaren
(cigarillos) gemaakt. Dien Horvers werkte op deze fabriek in de jaren na de eerste wereldoorlog: "Wij
waren nog snotneuzen. Ik ben begonnen toen ik 14 was. De meeste waren rond de 15 jaar. Als je
begon verdiende je 4.50 per week, omdat je eigenlijk niks kon. Als je dacht dat je in staat was om
meer dan dat bedrag per week te verdienen schakelde je over op stukloon" (10). Zo slaagde Marie
Verhoeven er in om zo'n 1000 cigarillos per dag te maken, waarmee ze de snelste in Nederland was.
Marie Verhoeven hield toezicht over de meisjes maar de eigenlijke baas was een "vreemde meneer,
een stadse man, die iedere dag met de trein op en neer reisde; maar niemand kende hem" (11).
Marie Verhoeven was als stripster begonnen en zou na de cigarillos-tijd cheffin worden over de
meisjes op de sorteerderij, die de kistjes plakten.
De werkdagen op de cigarillos-fabriek waren net zo lang als op de sigarenfabriek. Maar voor de
meeste meisjes zat het werk er, evenals voor de sigarenmakers, na 18.00 uur nog niet op. Men nam
thuiswerk mee en dan werd er vaak tot 's-nachts doorgewerkt.
SORTEERDERIJ
Om belastingtechnische redenen werden de Huifkarsigaren in de beginjaren gesorteerd en ingepakt
in een filiaal in Kaldenkirchen, net even over de grens nabij Venlo. De procuratiehouder Jan Rompel
was er de baas en sorteerders als Ysbrand van Stigt (deze was er opzichter) en Piet Janssen hebben er
gewerkt. De sigaren werden in grote kisten direct vanaf De Huifkar naar Kaldenkirchen gestuurd voor
verdere afwerking.
Rompel had op De Huifkar verkering gekregen met het joodse kantoormeisje Van Oss. Rompel was
van goede komaf en Hamers trachtte een huwelijk te voorkomen door Rompel als
vertegenwoordiger naar Duitsland te sturen, echter tevergeefs. Kort na zijn huwelijk vertrok Rompel
naar Kaldenkirchen om daar chef van de fabriek te worden. In 1918 was Rompel, na een uitstapje
naar Kaldenkirchen weer terug op de Oisterwijkse Huifkar. Rompel verliet de fabriek in 1921 toen
Hamers hem vroeg een filiaal van de fabriek in Roemenie op te gaan zetten (12). Hij ging werken in
Nederlands Indie maar keerde later toch weer naar Oisterwijk terug om er hotel Bosrand te gaan
exploiteren.
Op de sorteerderij in Oisterwijk werden niet alleen sigaren gesorteerd en geringd, maar ook de
kistjes geplakt. De fabriek werd in de volksmond dan ook wel 'plekfabriek' genoemd. Op een
'plektaofel' werden de kistjes met 'stessel' (stijfsel) geplakt. Dit geschiedde vooral door vrouwen. Het
ringen van de sigaren, met een 'ringtakel' vond beneden in de sorteerderij plaats. Nadat de sigaren
geringd waren moesten ze 'georgeld' worden: de sigaar ging in een vloeipapier en werd daarna in
een 'orgel' gestopt waardoor het vloeipapier aan de beide uiteinden werd gedraaid (13). Aan de
achterkant van de sorteerderij bevond zich de drogerij waarin de sigaren en de kistjes gedroogd
werden. Het was er altijd gruwelijk heet.
De sfeer op de sorteerderij was net als op fabriek I gezellig te noemen. Chef Braadbaart schroomde
niet om iedereen aan te nemen. Zo werkten er een orgeldraaister uit Udenhout en mannen uit de
beruchte wijk De Pijp in Den Bosch. Gejat werd er op de sorteerderij bij het leven zodat er iedere
week wel weer iemand ontslagen werd (14). Een bekende sorteerder was de vanuit Culemborg
overgekomen Nico van Weerdenburg. Hij bracht altijd een klein flesje melk en brood mee naar de
fabriek en zei een keer: "Na eerst goed gegeten en gedronken te hebben en daarna hard aan de
arbeid, dat doet je blijven!". Enkele dagen daarna werd van Weerdenburg wegens slapte ontslagen
(15).
Op de bovenverdieping van de sorteerderij stonden twee persen. Een daarvan was een speciale
goudpers. Harrie Horvers bediende deze pers, waarmee hij gouden opdrukken op de dure kisten
maakte. Ook Toon Dankers werkte op de goudpers.
Met de pers werd de "spiegel" gemaakt, de gedrukte binnenkant van het deksel van een sigarenkist.
Voor Horvers en Dankers had Harrie Goudsmits de pers bediend (16).
Izaak Braadbaart, de chef van de sorteerderij, was de oudste zoon van een joodse bakker in

Dordrecht. Hij werkte op een sigarenfabriek in Brussel en kwam in 1901 bij Hamers terecht.
Braadbaart was een creatief mens die vele Huifkar?etiketten en ook de inrichting van de
tentoonstellingen bedacht. Een van de taken van de chef der sorteerderij was het repareren van dure
maar beschadigde sigaren. Braadbaart was daar een meester in (17). Hij trouwde met 'Bossche' Leen
Marneef, die als ringster op de sorteerdij werkte. De geestelijkheid wilde het huwelijk van de jood
Braadbaart met een katholieke vrouw verhinderen. De pastoor had na het huwelijk van Braadbaart
geen goed woord voor de familie over, hij noemde Braadbaart en andere niet-katholieken "de
akelige twee procent" (18). Toen Braadbaart een poging ondernam een biljartvereniging voor het
personeel op te zetten voegde de pastoor hem toe dat hij alles in het werk zou stellen om hem
daarin te dwarsbomen. De familie Braadbaart bewoonde het huisje op de hoek van De Lind en de
Gemullehoekenweg. Toen Braadbaart in 1935 ontslagen werd, zette Hamers hem ook uit het huisje
(19).
Later werd chef Braadbaart opgevolgd door zijn zoon Nico. Nico leerde het vak van de sorteerder
Bart Heesakkers, hij heeft echter maar korte tijd op de sorteerderij gewerkt.
BALBIAN VERSTERHUIS
Dit pand werd door de firma gebruikt als opslagruimte. In dit pakhuis lagen tot de oorlog de bekende
maar niet meer te pruimen 'Aurora' sigaretten opgeslagen. Het volksverhaal vertelt ons dat Hamers
een partij sigaretten had ingekocht om deze op een bepaalde tijd met een woekerwinst te kunnen
verkopen. De Aurora sigaret is echter nooit verkocht. De bevolking nam er bezit van toen Hamers op
het eind van de oorlog vluchtte, maar de sigaretten waren door de lange opslagtijd niet meer te
pruimen. Tot zover het volksverhaal. In hoofdstuk 5 zullen we echter zien dat Hamers de sigaretten
had ingekocht om er kleine sigaartjes van te maken. Hamers wilde zo inspelen op de vraag naar
goedkopere sigaartjes. Het was Marie Verhoeven die belast werd met het sorteerwerk in de
opslagruimte. Zij werkte er helemaal alleen.
HET KANTOOR
Op het kantoor van De Huifkar, in de omgebouwde veranda van de villa, werkten zo'n 8 mensen. Het
werk begon er om 8.30 uur en duurde tot 18.00 uur, met 's middags een uur pauze. Ook op het
kantoor werd er op zaterdagochtend gewoon gewerkt.
Het kantoor zag er piekfijn uit. De glazen uitbouw was als het ware een ontvangstkamer. De kamer
daarachter was het eigenlijke kantoor met een parketvloer en, zoals het in ouderwetse kantoren
hoort, prachtige lessenaars. Achter een daarvan stond de boekhouder van De Huifkar, De Haan, te
schrijven. Hij had wel zes verschillende, sierlijke, handschriften (20). Hij kwam in 1928 in dienst en
werd in 1935 procuratiehouder. De eigenlijke procuratiehouder Van Zon kreeg toen ontslag. Door de
vermeende economische collaboratie van Hamers tijdens de tweede wereldoorlog werd De Haan na
de oorlog medebeheerder van de fabriek en later zelfs directeur. De familie De Haan woonde na de
oorlog tijdelijk op de villa. Deze stond leeg omdat Hamers, zijn vrouw en Liesker in gedwongen
ballingschap verkeerden.
Het is opvallend dat vele kantoorbanen verricht werden door kinderen van chefs op de fabriek. Dora
Braadbaart, een dochter van Izaak, verrichtte op het kantoor het werk voor de expeditie (facturen).
Later werd dit gedaan door Ria de Haan, een dochter van de boekhouder. Alida Holdtgreve was voor
haar huwelijk met Alphonse Hamers werkzaam als correspondente Duits. Zij heeft dit werk slechts
enkele jaren gedaan. Ook de zoon van de procuratiehouder Van Zon, Evert, werkte als correspondent
op het kantoor. Marietje Buddemeijer, de dochter van de meesterknecht, Bertha Grijsbach en
Loenhout behoorden eveneens tot het kantoorpersoneel.
KLEINE BEDRIJFJES

De Huifkar was niet de enige sigarenfabriek in Oisterwijk. Het was wel de grootste en de beroemdste
maar daarnaast waren er vele kleine zelfstandigen in dit vak waaronder de gebroeders Graft,
Heesakkers, de Kuijper, Horvers, Gijs van Berkel, Piet Janssen, Sjef Paijmans, Gust de Bakker, van
Lievaart, Marechal, Roestenburg en vele andere sigarenmakers die kortere of langere tijd voor
zichzelf werkten.
Het eerste sigarenfabriekje van jonkheer de Kuijper ging na de eerste wereldoorlog ten onder. Zijn
zoon Jacques kreeg de bedrijfsleiding maar was geen sigarenmaker. Het fabriekje van De Kuijper
werd na de eerste wereldoorlog gesloten en Horvers heeft er nog het gereedschap en de kistjes van
opgekocht.
Een aantal Huifkar?sigarenmakers zijn op een gegeven moment een eigen zaakje begonnen. Rondom
de eerste wereldoorlog was er een grote vraag naar betaalbare sigaren onder andere van
gemobiliseerden en Belgische vluchtelingen. Vele sigarenmakers speelden daarop in door zelf sigaren
te gaan verkopen.
Zo werkte Gerardus Horvers in de Peperstraat en op de Parallelweg. Deze kleine zelfstandige kwam
vaak in moeilijkheden met de belastingdienst. Allerlei wetten werden hem opgelegd zoals de
bepaling dat zijn woonhuis en het fabriekje niet met elkaar verbonden mochten zijn. Dit was om de
illegale verkoop van sigaren tegen te gaan.
Een fabriekje met winkel kwam ook voor. Zo iets had Piet Janssen: achter liet hij enkele
sigarenmakers en stripsters werken (onder andere Janus en Jana Boons) en voor in de winkel werden
de sigaren meteen verkocht. De sigarenmakers kwamen er vaak 's avonds werken of tussendoor in
de week als zij geen werk hadden (21).
Gust de Bakker had zijn bedrijfje gevestigd aan de Oude Haarenseweg. Hij leverde veel aan pastoors
en kloosters in de omtrek. Daarom durfde deze kleine ondernemer geen rooie sigarenmakers aan te
nemen (22).
Gijs van Berkel begon de productie in zijn woning aan de Parallelweg en vestigde later een fabriekje
in de Peperstraat.
In de crisisjaren kregen vele Huifkar-sigarenmakers ontslag. Tinus Roestenburg is toen onder de
naam 'Don Roest en Co' samen met Wim Toemen een fabriekje aan de Pastoor van Beugenstraat
begonnen (23).
Sjef Paijmans had een iets grotere fabriek van de grond weten te krijgen. Paijmans was in 1919 als
jongste bediende op het kantoor van De Huifkar begonnen en leerde aldoende het vak. Zijn bedrijf
Pasigo hield het lang vol maar tegen de mechanisatie was ook deze handwerker niet bestand.
LONEN EN ANDERE ARBEIDSVOORWAARDEN
Het sigarenmaken werd verricht op stukloon. De sigarenmaker kreeg betaald per 100 of 1000
sigaren. Sommige sigarenmakers hielden de tijd precies in de gaten zodat ze wisten hoeveel sigaren
ze per uur gemaakt hadden. Zo werkte Nelis Coeleveld altijd met zijn horloge op de plank (24). Voor
duurdere soorten sigaren moesten het stukloon en de arbeidsvoorwaarden natuurlijk hoger staan
dan voor goedkopere soorten. Er werden veel merken sigaren op een fabriek gemaakt en ieder merk
had zijn eigen stukloon. De sigarenmaker werd vaak gedwongen om korte tijd het ene merk te
maken en dan weer korte tijd een ander merk. Dientengevolge raakte hij nooit ingewerkt en bleef
zijn stukloon laag.
Ook kwam het voor dat bepaalde sigarenmakers werden uitgezocht om het zogenaamde
monsterwerk te verrichten. De patroon had dan het voornemen om een nieuw merk uit te proberen
of om een nieuwe melange samen te stellen. Vaak werd aan deze sigarenmakers geen extra loon
betaald, wat wederom een schadepost inhield voor de sigarenmaker omdat hij op stukloon zat te
werken.
Op De Huifkar werd het loon lange tijd aangevuld met "rookertjes". Een aparte sigarenmaker was
hiervoor aangesteld. Deze maakte uitsluitend sigaartjes die het personeel aan het einde van de week
bij het loon kreeg (25).
Na de sinterklaasdrukte volgende er altijd een slappe periode bij De Huifkar. Er werd dan meestal

maar 3 dagen per week gewerkt, thuiswerk was dan een noodzakelijke bijverdienste. 'Lange Teun'
Bertens maakte via thuiswerk sigaren die hij te koop aanbood voor zijn huis in de Kerkstraat.
Wanneer het druk was met kerkgangers werd er altijd goed verkocht (26).
In 1905 werd er door de commissie van onderzoek naar de toestanden van het vaste personeel een
rapport uitgebracht over De Huifkar. Het rapport, opgesteld door de katholieke bond, bevatte een
conclusie van Ysbrand van Stigt, voorzitter van de bond, waarin hij zich uitsprak tegen meisjesarbeid
(op de sorteerderij) omdat hij het "niet bevorderlijk achtte voor de goede zeden en zeer schadelijk
voor het mannelijk personeel" (27). Hij wenste een werktijd van 10 uren per dag (!) en wilde waar
mogelijk een vast loon verkrijgen.
Op De Huifkar werd in vergelijking met andere sigarenfabrieken en zeker in vergelijking met andere
industrietakken een redelijk loon verdiend. We vergelijken Oisterwijk met het landelijk gemiddelde:
TABEL 6
GEMIDDELD UUR/WEEKLOON OP DE HUIFKAR, IN OISTERWIJK EN LANDELIJK
jaar

Oisterwijk

landelijk

1923 57.5 cent

49.2 cent (per uur)

1927 26.32 gld

22.99 gld (per week)

1929 60 cent (Hamers)
51 cent (GW de Bakker)
1933 60 cent (Hamers)
51 cent per uur
53 cent (GW de Bakker)
32 cent (Roestenburg)
BRON: De Sigarenmaker, diverse jaren
Vrije tijd was er in de beginjaren van de fabriek niet bij. Alleen op zondagen en katholieke feestdagen
werd er niet gewerkt.
Ook op kermisdagen werd er niet gewerkt, niet omdat men de arbeiders vrijaf gunde maar uit vrees
voor onrust en dronkenschap op en om de fabriek. Het gedwongen verzuim op kermisdagen bleef
bestaan tot 1911.
LOL OP DE FABRIEK
De Huifkar stond er om bekend dat er een relatief grote vrijheid was voor het personeel. In
tegenstelling tot de schoenfabrieken mocht er op De Huifkar gerust gesproken worden en gezongen.
Heel verwonderlijk is dit niet gezien het feit dat iedereen op stukloon werkte. Als men de tijd
verdeed met andere bezigheden, sneed men ook zichzelf in de vinger.
Twee bekende zangers op de fabriek waren de sigarenmakers Willeke van de Mierde en Frieke van
Roozendaal. Zij zongen zo hard dat de stripsters die boven zaten hun zangtalenten konden horen.
Plezier in hun werk hadden vooral de stripsters. Deze meisjes hadden, in vergelijking met de
schoenfabriekarbeidsters een grote vrijheid. Vrouwen als Tineke Seebregts, Miet van de Mierde, Cis
Maes, Anna van de Mierde en Marie van Baast werkten snel om zoveel mogelijk tijd over te houden
om ontspannen te kunnen buurten. Er werd tussendoor wel eens limonade of gebak gehaald om de
sfeer wat te verhogen. Tineke Seebregts werd eens door chef Oud betrapt toen zij een hele kist
limonade naar boven sjouwde. Als gevolg daarvan mocht zij een week niet komen werken (28).
SPEREN EN MAANDAGHOUDEN

Op zaterdagmiddag kregen de werkers op De Huifkar hun loon. De meeste sigarenmakers en
sorteerders hielden wel van een borreltje. Drankgebruik en drankmisbruik was in die tijd een veel
voorkomend euvel. Door het drinken kwam de sigarenmaker in conflict met zijn vrouw. Van het
moeizaam verdiende loon van haar man moest de vrouw de touwtjes aan elkaar zien te knopen. Veel
vrouwen zagen er dan ook op toe dat het loonzakje meteen na het werk aan de huisvrouw werd
afgestaan. Maar sommige sigarenmakers gaven thuis minder af dan ze in werkelijkheid verdiend
hadden. Dat werd "speren" genoemd (29).
Met dat "gespeerde" geld werd 'ouwe klare' gekocht bij Blomjous of men ging naar het café. Daar
kon je voor 5 centen een borrel kopen. Als het geld niet op was gemaakt op zondag zei men: "elke
zondag moet unne maondag hebben" en werd er op maandag niet gewerkt maar gedronken. Vaak
verscheen men 's maandags nog wel op de fabriek maar dan werden gezamenlijk de kistjes waarop
men zat op tafel gezet en verliet men collectief de fabriek.
Soms was er iemand die niet genoeg geld had om te gaan drinken. Deze bood dan zijn horloge als
schietschijf aan. Voor 5 centen mochten zijn collega-sigarenmakers proberen het horloge stuk te
gooien met een mangeltje (30). Wanneer dit onmiddellijk lukte kon die sigarenmaker het
maandaghouden verder wel vergeten. Ook wanneer de sigarenmakers "uitgevroren" waren, het
handwerk op het zink kon alleen bij een enigszins redelijke temperatuur verricht worden, ging men
naar het cafe: "Het was dan te koud om te werken maar half bevroren bier lustten ze wel" (31). De
stripsters waren gemakkelijk te overtuigen om maandag te gaan houden. De bosjesmakers
gebruikten de maandag om de werkplek in orde te gaan maken. Een bekend sigarenmakerscafe was
dat van Marinuske van den Boogaard (later van Jan van Doleweerd) op de Parallelweg.
De vakbondsorganisaties trachtten het maandaghouden uit te bannen. In de Katholieke
Tabaksbewerker werd in 1916 opgemerkt dat dit goeddeels geslaagd was maar soms waren er nog
uitzonderingen zoals van die goede werkman "wiens heele familie al wel drie maal is uitgestorven als
waar is, datgene, wat hij mij wijs tracht te maken om 's-Maandags maar vrij te kunnen krijgen. Dan is
z'n vader ernstig ziek, dan heeft 'n broer van hem zijn been gebroken, dan moet hij naar 'n
begrafenis, dan is z'n vrouw in gevaar, op 'n andere tijd sukkelt hij met z'n kinderen, met kinkhoest,
roodvonk etc." (32).
EEN HECHTE GEMEENSCHAP
Het maandaghouden bestond echter niet alleen uit drinken. De sigarenmakers beschouwden het
eigenlijk ook gewoon als een vrije dag. De maandagen stonden in het teken van "Wat doen we? Als
er ijs lag gingen we schaatsen en soms gingen we gewoon de natuur in" (33).
Omdat er weinig gelegenheid was tot vermaak in het dorp trokken veel sigarenmakers in hun vrije
tijd de bossen in. Men ging er vogeltjes en eekhoorns vangen, zwemmen of schaatsen op de vennen,
vissen of foto's nemen. Twee sigarenmakers, Tinus Roestenburg en Van Roessel, maakten
schitterende natuuropnamen.
Vissen was de grote liefhebberij onder de sigarenmakers. Meestal werd er op de zaterdagmiddag
gevist. Bart van de Linden ('Bartje de Vis') en Jan van de Mierde waren actief in het verenigingsleven
van de vissers.
Enige tijd heeft er ook een voetbalelftal van De Huifkar bestaan. Nelis Coeleveld en San van Dongen
waren de drijvende kracht achter dit elftal. Het elftal speelde haar wedstrijden op een terrein in 'den
Boogerd'.
De werkers op De Huifkar hadden intensief contact met elkaar. Ten eerste werkten ze gezamenlijk
een groot aantal uren op de fabriek, vervolgens trokken zij gezamenlijk de natuur of de kroeg in, ze
woonden in dezelfde buurt (Spoorlaan, Klein Amsterdam, Lindeinde, Boxtelsebaan en Canisiusstraat),
en waren tenslotte door huwelijken vaak familie van elkaar geworden.
Zo'n hechte gemeenschap binnen een gemeenschap bood de Huifkarwerkers grote voordelen: als
men uitgestoten werd door de Oisterwijkse gemeenschap kon men altijd nog terugvallen op de
kleinere maar solidaire gemeenschap van de sigarenmakers. Vandaar ook dat het culturele-,
politieke- en ontspanningleven binnen de gemeenschap van sigarenmakers zo ver ontwikkeld was.

HOOFDSTUK 4
DE SIGARENMAKERS, HUN VAKBONDEN EN HUN STRIJD
REIZENDE SIGARENMAKERS
Al voor 1880 startten de gebroeders De Kuijper de eerste sigarenfabriek in Oisterwijk. De fabriek
werkte in het begin uitsluitend met arbeiders uit andere plaatsen. Er woonde immers in Oisterwijk
niemand die het sigarenmakervak beheerste. De sigarenmakers waren duidelijk vreemden in het
dorp en onder hen bevond zich een divers gezelschap van zwervers, vrijgezellen en anderen die geen
vaste woonplaats bezaten en geen geregeld gezinsleven hadden.
De sigarenmakers vervoegden zich bij de chef of meesterknecht van de fabriek en moesten dan een
soort toelatingsexamen doen. Er werd de reizende sigarenmakers gevraagd om een proefsigaar te
maken. Was die sigaar van voldoende kwaliteit dan werd de sigarenmaker aangenomen. Dat was niet
altijd het geval. Zo kwam er eens een Bosschenaar bij De Huifkar om werk. De chef liet deze
sigarenmaker aan de slag gaan maar constateerde na een uur verbaasd dat er niks van terecht kwam.
De sigarenmaker had sigaren geproduceerd van allerlei lengte en dikte. Daarom vroeg de chef: "Wat
voor sigaren kun je eigenlijk maken", waarop de Bosschenaar antwoordde: "Ik kan niks anders dan
mooi weer maken". Daarop kon de bedrieger natuurlijk vertrekken (1). Na enige tijd "in de kost te
hebben gelegen" (2) gingen de sigarenmakers weer na een andere plaats. Als het logies of het werk
ze niet aanstond verdwenen ze weer snel. Een sigarenmaker was relatief onafhankelijk van de fabriek
en de patroon. Of zoals ex-sigarenmaker Ties Koster het uitdrukte "Als het hen ergens niet beviel dan
zeiden ze:'Ik naai d'r uit!'. Als sigarenmaker had je alleen je sigarenmakermesje nodig en verder niets.
Je kon zo ergens anders heen" (3). Verhuizen was voor die reizende sigarenmakers niet zo'n
probleem, hun hele hebben en houden vervoerden ze in een dicht geknoopte zakdoek (4).
De onderlinge solidariteit was groot. Wanneer er in Oisterwijk sigarenmakers aanklopten die geen
werk konden vinden, gingen de werkende collega's met de pet rond zodat de reizigers verder konden
trekken. Nadat de sigarenmakers zich gingen organiseren werden de reizigers meestal vooraf
gewaarschuwd. Als er slapte heerste verschenen er in het blad De Sigarenmaker oproepen om niet
naar Oisterwijk te komen.
Van enige organisatie der sigarenmakers was in Oisterwijk voorlopig nog geen sprake. Noord-Brabant
was bij de sigarenfabrikanten geliefd omdat verzet er slechts sporadisch voorkwam:
"Och, die arme lui in Noord-Brabant zijn met weinig tevreden en komen niet zo gauw in opstand, al
wordt er zoo nu en dan eens een snee brood weggekaapt van de reeds schraal voorziene tafel,
waaraan vrouw en kinderen zitten te hunkeren", aldus een lid van de Internationale Bond van
Sigarenmakers (5). Ook de houding van de patroons was niet welwillend. De Kuijper weigerde in
1901 nog om georganiseerde arbeiders in dienst te nemen. In De Sigarenmaker werden de arbeiders
bij De Kuijper toch opgeroepen om lid te worden van de bond om zo gezamenlijk de slechte positie
van de arbeiders op de fabriek te verbeteren (6). Bij De Kuijper zouden slechte arbeidsvoorwaarden
heersen. De Kuijper nam zelf nieuwe arbeiders aan en liet hen onder het loon werken. De rest van de
sigarenmakers werd daarna gedwongen om ook datzelfde loon te accepteren op dreiging van ontslag
(7).
WERKSTAKING BIJ DE KUIJPER
Verzet tegen de toestand op de fabriek van De Kuijper was er wel degelijk. In het begin van 1891 brak
er, geheel onverwacht, een werkstaking uit. De inspecteur van de arbeid was zeer verontrust en
wilde van de Oisterwijkse burgemeester een uitvoerige beschrijving van de werkstaking. Hij wenste
namen van de directeur en werkers die wel en niet aan de staking hadden deel genomen. Hij wilde
verslag doen aan de minister van justitie. "Tevens zou het mij zeer aangenaam zijn eveneens de
namen en voornamen te mogen ontvangen van den te Oisterwijk woonachtige sociaal-democraten"

(8).
De Kuijper werd toen door de burgemeester verzocht een verslag te schrijven. Hij stelde daarin dat er
geen vergelijking mogelijk was met andere stakingen in het land waarbij het steeds om
loonsverhogingen ging. In de fabriek van De Kuijper was de oorzaak onduidelijk. Er was een twist
tussen de sigarenmaker F. de Best en de meesterknecht Bredenbach. De overige sigarenmakers
losten de ruzie niet op zodat De Kuijper de politie alarmeerde. De Best werd verwijderd nadat hem
een mes was ontnomen. Hij kreeg op 26 januari 1891 ontslag. De volgende dag vervoegden zich weer
alle sigarenmakers bij de fabriek doch omdat De Kuijper vond dat er "eenige onder waren welke
verdacht voortkwamen zeer de richting van het socialisme te zijn toegedaan" (9) werd aan een
tiental sigarenmakers de toegang tot de fabriek ontzegd. Een sigarenmaker nam het woord en sprak
namens allen dat niemand zou werken als er maar een sigarenmaker werd uitgesloten. Bij de staking
traden sigarenmakers als F. de Best, J. Penders, G. Bechteld, Goud, W. v.d. Ven, J. v.d.Linden, J.
Peters, Jan Goud, W. Haleraken en G. v.d.Boomen op de voorgrond. De staking was spontaan en
miste duidelijk organisatiekracht. Enkele arbeiders gingen na verloop van tijd toch weer aan het
werk, anderen vertrokken naar elders en sommige begonnen voor zichzelf. Volgens De Kuijper moest
er in Oisterwijk rekening worden gehouden met het feit dat de arbeiders enigszins de
sociaal?democratische beginselen waren toegedaan, maar een enquête houden achtte hij niet nodig
en onmogelijk: de arbeiders zouden voor een deel "zeer onontwikkelde lui" zijn en de
enquêtecommissie zou derhalve slechts "vermoedens kunnen opdoen en bijgevolg onjuiste
denkbeelden vormen".
De staking bij De Kuijper verliep en had voorlopig geen gevolgen voor de vakbondsontwikkeling in
Oisterwijk. In de fabriek van De Kuijper werkten in 1891 26 mannen en 6 kinderen (10), die
grotendeels van 'buiten' kwamen en na enige tijd doorreisden naar andere plaatsen. Van enige vaste
organisatievorm was nog geen sprake.
HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE VAKBONDSORGANISATIE
In 1864 werd in Amsterdam door sigarenmakers een eerste plaatselijke bond gesticht, die onder
andere relaties aanknoopte met de 'Eerste Internationale' van Marx en Bakoenin. Tijdens een staking
om het recht op organisatie in 1873 werden alle leden van de bond, de Internationale
Sigarenmakersvereeniging, uitgesloten door de patroons. De sigarenmakers weigerden hun bond te
verlaten en kregen steun van andere bonden en zelfs uit het buitenland. Na enige maanden moesten
zij echter hun strijd opgeven. Daarna was er een tijdlang geen sprake van organisatie. Er waren wel
onderlinge ziekenfondsen en dergelijke, die soms ook door de patroons werden gesteund.
In 1887 werd de 'Nederlandse Internationale Sigarenmakers en Tabakbewerkersbond' opgericht. De
bond was in zoverre 'internationaal' omdat ook Belgen, die in de Nederlandse sigarenindustrie
werkzaam waren, lid waren van de bond. In de statuten van deze bond werd het doel als volgt
omschreven:
"a. de stoffelijke en zedelijke verheffing zijner leden; b. het verkrijgen van hun burgerlijke en politieke
rechten" (11).
Er mankeerde nog heel wat aan die rechten. Zo had het merendeel van de arbeidersklasse nog geen
kiesrecht, en organisatie op vakbondsgrondslag was in de praktijk vaak verboden. De 'Internationale
Bond', zoals de vakbond al snel genoemd werd, moest daarover dan ook heel wat conflicten
uitvechten. In plaatsen als Culemborg, Veenendaal, Zutphen, Kampen en Boxmeer kregen de leden
van de Internationale Bond van de patroons de keus: of uit de bond of uit de fabriek.
Zo bestond er in 1894 al een afdeling van de bond te Boxmeer. Al spoedig gingen de burgemeester,
de pastoor en het Noord-Brabants Dagblad tot de aanval over. De burgemeester eiste van de
vakbondsleden dat zij voor hun organisatie bedankten. Er werd over hen gepreekt in de kerk en het
houden van Pasen zou aan de bondsleden worden geweigerd. Maar niets hielp, de sigarenmakers
bleven recht overeind staan. Toen werden de patroons bewerkt en op 9 maart 1894 stonden de 19
bondsleden op straat. De uitkeringen, door de vakbond verstrekt, moesten op straat worden
uitgekeerd want geen enkele zaalverhuurder durfde de Internationale Bond binnen te laten.

Ongeorganiseerden uit andere plaatsen werden naar Boxmeer gehaald om als onderkruiper dienst te
doen. Het conflict duurde tot medio juni. Toen gaf de bond haar strijd op omdat er geen uitzicht was
op winst. De uitgeslotenen moesten allemaal Boxmeer verlaten. Van der Hoeven schreef in zijn boek
over de Nederlandse Bond van Sigarenmakers en Tabaksbewerkers (het woordje 'Internationale'
verdween in 1906) dat het conflict weliswaar werd verloren maar dat "het voor de organisatiegeest
in Noord-Brabant toch wel betekenis gehad (heeft)" (12).
De bond kwam niet alleen op voor zijn eigen bestaansrecht maar nam ook deel aan de
kiesrechtbeweging en de bewegingen voor staatspensioen en staatsonderwijs. Niet iedereen in de
bond was het eens met deze politieke opstelling. In het blad De Sigarenmaker verschenen in de
periode van 1897 tot 1900 regelmatig oproepen om een neutrale bond te worden die alle
sigarenmakers kon omvatten. Maar aangezien de meeste leiders en kaderleden lid waren van de
socialistische beweging kon dit moeilijk verwezenlijkt worden.
Bovendien gingen de protestanten en de katholieken hun eigen bonden opzetten. In 1897 kwam de
'Nederlandse Rooms Katholieke Tabaksbewerkersbond' tot stand, merkwaardig genoeg niet eerst in
het zuiden van het land maar in het noorden. Twee jaren later onstond de 'Christelijke Bond van
Sigarenmakers en Tabakbewerkers in Nederland' met aanhang vooral in Kampen.
In 1904 vond er een splitsing plaats in de 'Internationale Bond'. Deze splitsing was een gevolg van het
interne conflict binnen de socialistische beweging tussen anarchisten en sociaal?democraten. De
laatsten wensten een centraal geleide vakbond en geen bond waar iedere afdeling een 'staak maar
raak' mentaliteit ten uitvoer kon brengen. Bovendien wilden zij weerstandskassen beginnen om de
organisatie enig uithoudingsvermogen te geven. De sigarenmakers kozen in overgrote meerderheid
voor deze politiek en de Nederlandse Bond zou zich in 1906 dan ook aansluiten bij het NVV. De
antipolitiekers en anarchisten konden zich met het 'moderne' vakbondstandpunt niet verenigen en
zij traden in 1904 uit om de 'Federatie van Sigarenmakers en Tabaksbewerkers in Nederland' te
vormen, die zich aansloot bij het NAS.
De onderlinge krachtsverhoudingen kunnen we aflezen in onderstaande tabel:
TABEL 7 AANTAL VAKBONDSLEDEN (LANDELIJK)
organisatie:

aantal leden in:
1895 1900 1905 1910 1914

Nederlandse Bond 1400 2200 1600 3298 5933
Federatie

_

_

RK Bond
Christelijke Bond

1400 1177 1522
1229 2306 4193

_

_

200

314

786

BRON: K.Sluyterman, Dutch Cigar Industry and Social Consciousness among Cigarmakers,
1870-1914, z.p., 1982, p.10
In de beginperiode hadden ook de confessionele bonden vaak te maken met tegenstand binnen hun
eigen zuil (de elite) en van de werkgevers. Staking was een veel gebruikt middel om het recht van
organisatie te bevechten. Andere mogelijkheden waren ook nauwelijks voorradig. De coöperatieve
gedachte leek wel haalbaar voor de sigarenindustrie maar kwam niet van de grond. Het was blijkbaar
voor een gewone sigarenmaker niet eenvoudig om kapitaal bijeen te scharen en relaties op te
bouwen in de kring van de sigarenafnemers (13).
De sigarenmakers vertoonden, in vergelijking met andere beroepsgroepen, een hoge
organisatiegraad en veel collectieve actie. Een aantal mogelijke oorzaken hiervoor waren: a) de
mogelijkheid om zelf de productie op te starten (een gevoel van onafhankelijkheid), b) de

fabrieksorganisatie leende zich voor het houden van discussies tussen de werkers onderling, c)
sigarenmakers waren geschoolde arbeiders. In het noorden was de organisatiegraad het hoogst maar
ook in het zuiden waren de sigarenmakers duidelijk beter georganiseerd en militanter dan de andere
arbeiders.
DEN BOSCH: TOEGANGSPOORT VOOR HET SOCIALISME IN HET ZUIDEN
Door colportage met 'De Volkstribuun' van Vliegen en Pieters en door redevoeringen van Van
Emmenes en Van Kol kwam Den Bosch al ver voor de eeuwwisseling in aanraking met het socialisme.
Spiekman, de grote propagandist voor het socialisme in Noord-Brabant, woonde vlakbij Den Bosch.
Den Bosch was, na Bergen op Zoom, de tweede stad in Brabant met een SDAP-afdeling. Invloedrijker,
in Den Bosch, was echter een groepje Vrije Socialisten, aanhangers van Domela Nieuwenhuis. Hun
denkbeelden waren revolutionairder en ethischer van aard dan de ideeen van het wetenschappelijke
socialisme van de toenmalige SDAP. Zij vonden hun aanhang met name onder de sigarenmakers van
Goulmy en Baar. Deze hadden ook hun invloed op de afdeling van de Internationale Bond, die in Den
Bosch al vanaf 1895 bestond en ook daarvoor al aanhang had. De afdeling organiseerde scholings- en
ontwikkelingsavonden en richtte met de Vrije Socialisten een drankbestrijdersvereniging op.
De afdeling Den Bosch week sterk af van de landelijke Internationale Bond, zeker toen in 1899 de
landelijke bond brak met het gedecentraliseerde NAS. De invloed van de Vrije Socialisten in Den
Bosch was aan dat afwijkende beeld niet vreemd.
DE INTERNATIONALE BOND IN OISTERWIJK
De komst van Hamers en zijn fabriek naar Oisterwijk had tot gevolg dat er veel meer sigarenmakers
in Oisterwijk kwamen. Had De Kuijper slechts zo'n 20 arbeiders in dienst, Hamers ging het in de
beginjaren voor de wind en hij breidde zijn fabriek gestadig uit.
De fabriek van De Kuijper liep steeds verder terug, hoewel er in 1899 een plotselinge, doch tijdelijke,
opleving plaatsvond. In dat jaar was er zodoende een sterke toename te constateren van het aantal
werkers in de sigarenindustrie in Oisterwijk. In 1898 werkten er 56 mensen, in 1899 92 mensen (14).
In 1899 vond de oprichting van de afdeling Oisterwijk van de Internationale Bond plaats. Eerst in het
geheim komen we de "afdeling O" tegen in De Sigarenmaker van 15 juli 1899. De afdeling trad in
oktober van dat jaar in de openbaarheid. Het bestuur werd gevormd door W. van Thuyl, J. Walters,
H. v.d. Wijngaard, W. Zappy en P. v.d. Hout (15). Het bleek toch vooral een afdeling te zijn die door
reizende sigarenmakers bevolkt werd. Dit valt op te maken uit de activiteiten van de afdeling. Zo
kondigde de afdeling aan op 19 februari 1900 een huishoudelijke vergadering te houden waarbij "alle
reisboekjes present zullen zijn, in de hoop dat de vergaderingen voortaan wat beter bezocht zullen
zijn dan de vorige, toen nog geen 1/3 deel der leden aanwezig was" (16). Secretaris van de, met
vijftig leden bloeiende, afdeling was J.D. Walters, die woonde "bij het station", waaruit afgeleid kan
worden dat ook hij een reizende sigarenmaker was. Ook de protestantse gebroeders Van Thuijl
speelden een belangrijke rol bij het opzetten van de Oisterwijkse afdeling. Daarnaast organiseerden
zich echter ook plaatselijke sigarenmakers in de Internationale Bond. Dat valt op te maken uit
familieannonces in De Sigarenmaker. We komen namen tegen van M. v.d. Boogaard, W. Seebregts
en A. Toemen. Nol Toemen werd voorzitter van het Oisterwijkse Bedrijfs Ongevallen Fonds (BOF), het
onderlinge fonds van de bond.
De Oisterwijkse afdeling kreeg vaste grond onder de voeten en bereidde zich voor op de
noodzakelijke geachte strijd tegen de uitbuiting van de arbeider. Of, zoals de ex-secretaris van de
Oisterwijkse afdeling, Walters, het poëtisch uitdrukte in De Sigarenmaker (17):
SIGARENMAKER

In zwoele dompige atmosfeer
zit hij op een ruw-houten kist.
En voor hem op tafel ligt de tabak,
waarin hij met zijn handen grist.
En hij wroet met zijn handen in zwart-bruine stof.
't Schijnt, als groef hij in koelen grond
't eigen graf. Want een lijdende trek
ligt er scherp gegrift om zijn mond.
En zoo zit hij daar jaren en jaren lang,
levert meerwaarde aan den patroon,
die rijk wordt door hem. En ontbering en smart,
gebrek en ellende zijn zijn loon.
En zoo in een langen, eentoonigen gang,
zonder liefde, of genot of geluk,
gaat zijn leven in stoffige zalen voorbij,
onder stagen, verpletterende druk.
Walt.
DE KATHOLIEKE REACTIE
Uit een bericht in De Sigarenmaker van 26 januari 1901 bleek dat de katholieke geestelijkheid in
Oisterwijk niet lijdzaam wilde toezien hoe ook Oisterwijkse sigarenmakers zich organiseerden in de
socialistische Internationale Bond. Een bondslid vertelde dat Gemen, hoofdbestuurslid van de RK
Bond, op 20 januari naar Oisterwijk was gekomen om er een afdeling van de RK Bond te stichten. Op
een vergadering zouden zich 9 sorteerders, dus geen sigarenmakers, bij de RK Bond hebben
aangesloten. Leden van de Internationale Bond die de RK vergadering wilden bezoeken werden
geweerd door Y. van Stigt , die de RK-afdeling zou gaan leiden.
De RK geestelijkheid was blijkbaar wakker geschud door de activiteiten van de Internationale Bond.
De redacteur van de RK Tabaksbewerker, kapelaan van Erp, waarschuwde tegen het lezen van De
Sigarenmaker en het anti- politieke blaadje De Tabaksbewerker. In een jaar tijd verzocht pastoor
Heesbeen aan de bisschop toestemming voor de oprichting van 4 RK verenigingen. In reactie op het
BOF van de Internationale Bond werd op 1 januari 1900 de oprichting bekend gemaakt van een
ziekenfonds voor RK werklieden. Daarna volgden de gildeonderafdeling van de Nederlandse RK
Tabakbewerkersbond 'St. Petrus', een vereniging tot bestrijding van de drankmisbruik en de
oprichting van een katholieke bond van lederbewerkers (18).
In april 1901 belegde de RK Tabaksbewerkersbond zijn eerste ledenvergadering waar naast de
voorzitter der afdeling, Ysbrand van Stigt, ook de pastoor sprak. Van Stigt was meesterknecht op de
sorteerderij. Hij kwam uit Kaldenkirchen, waar hij enige tijd opzichter van de fabriek van Hamers was
geweest. De pastoor was adviseur van de bondsafdeling.
Het gelukte de RK bond aanvankelijk niet om ook sigarenmakers georganiseerd te krijgen. De pastoor
verzette toen de bakens en ging in de aanval. Zo bezocht hij het café waarin de sigarenmakers van de
Internationale Bond hun vergaderingen hielden. De pastoor wilde gedaan krijgen dat de eigenaar
geen lokaal meer verhuurde aan de Internationale Bond. De vrouw van de kastelein vertelde de
pastoor echter dat het er bij de sigarenmakers altijd ordelijk en netjes aan toe ging, en ze bood de
pastoor aan om eens te komen luisteren. Hij kwam echter niet, wat De Sigarenmaker het
commentaar ontlokte (19):
"Natuurlijk niet. Allemanspraat van overtuiging, martelaarsbloed,en de hemelenweet wat al

nietmeer, maar als hetopdebatteeren aankomt, dan pakken deze helden in".
De pastoor won echter deze strijd. De geïmponeerde caféhouder durfde zijn zaaltje niet meer af te
staan en vanaf dat moment moesten de leden van de Internationale Bond in de openlucht
vergaderen.
Langzamerhand werden de sigarenmakers losgeweekt van de Internationale Bond op basis van
religieuze argumenten. Een overgelopen sigarenmaker gaf in De RK Tabakbewerker tekst en uitleg:
"Gij moet dan wel weten dat er eenige RK sigarenmakers van den Internationale Bond zijn
overgegaan tot onzen bond, omdat die mannen inzien dat er in dien bond geen plaats is voor een
katholiek".
De Sigarenmaker noemde hij "niets meer dan een schendblad over den priester" en hij had "genoeg
van zoo'n vuil boeltje...Dit was ook het gevoelen van al die anderen die zijn overgegaan. Wij hopen,
dat nog eenigen dat voorbeeld zullen volgen, want een goed katholiek kan geen lid van die
Internationale Bond blijven..." (20).
FRITS VAN DARTEL
Het voorbeeld werd inderdaad gevolgd. Nol Toemen, vooraanstaand lid van de Internationale Bond,
stapte over naar de RK bond. Maar het lukte niet overal. Zo stond er in 1903 een ingezonden brief in
De Sigarenmaker onder de titel "Lijmen". Een lid van de Internationale Bond vertelde daarin dat er
op De Huifkar een jongen werkte uit Haaren. Zijn moeder was ziek en de pastoor kwam langs om te
bedienen. Na afloop nam de pastoor de jongen mee naar buiten en vroeg deze "Gij zijt lid van dien
Socialistenbond, nietwaar?". De jongen ontkende, waarop de pastoor voortging: "Jawel, ze proberen
u te lijmen met reisgeld etc. tot je je geloof verliest. Wordt toch lid van de RK bond dan zorgt de
pastoor van Oisterwijk dat je weer werk van 65 cent krijgt, want omdat ge in de Socialistenbond zijt
krijgt ge nu werk van 60 cent".
Het lukte de pastoor dit keer niet en de ingezonden brievenschrijver had een advies voor de
Haarense pastoor: "Als hij weer aan het lijmen gaat, dat hij dan zorgt voor meer lijm, want hij lijmde
dien jongen niet" (21).
De Internationale Bond kreeg in 1901 een nieuwe secretaris. Het was de Bosschenaar Frits van
Dartel. Op hem zou de geestelijkheid zich met haar volle gewicht storten. Van Dartel was een vrije
socialist en schreef onder andere in het linkse blad De Toekomst.
Via de RK Tabaksbewerker werd de aanval ingezet. Een RK bondslid schreef een ingezonden brief
(22):
"...Het socialisme dat altijd zoo dweept met vrijheid van 't woord, vrijheid van Godsdienst, vrijheid
van denken enz. komt die schoone woorden nooit na, ook niet hier in Oisterwijk, want er bestaat hier
een afdeeling van de Internationalen (lees Socialistischen) sigarenmakersbond welker leden er steeds
op uit zijn om den leden van den Ned. RK Tabaksbewerkersbond, vooral de jongeren, op alle
mogelijke manieren ergernis te geven, vooral op de fabriek, door Godslasteringen, door vuile en
zedelooze taal en vooral door te schelden op Godsdienst en priesters en in hun spot zelfs het
heiligste niet ontzien. Een der helden schrijft nog wel eens iets in een socialistisch blad, bij voorkeur
over priesters en Godsdienst, liegt er natuurlijk maar op los en als men daar tegen wil schrijven om
zo'n heerschap eens op die leugens te wijzen en de waarheid bekend te maken dan wordt het heel
eenvoudig niet geplaatst...Ja, RK werklieden, 't socialisme zoekt niets dan omverwerping van
Godsdienst,maatschappij en huisgezin. Ook dat heerschap bovenbedoeld met zijn vrienden (in O. wel
bekend) durven de priesters beschimmen en bespotten... Zij zijn natuurlijk bang dat door die
priesters het nietswaardige van het socialisme zal aangetoond worden...Weg met die priester haters!
Weg met dat vuile socialisme! Leve de RK Organisatie".
Met dat "heerschap" werd Frits van Dartel bedoeld. Deze Bossche sigarenmaker was in Oisterwijk
getrouwd met Mina Toemen, en velen zullen gevreesd hebben dat deze rooie sigarenmaker zich

blijvend in Oisterwijk zou vestigen. Van Dartel ontkende de aantijgingen van het RK bondslid (23):
"Wat deden zij op diezelfde fabriek? Zij zonden een kapelaan met een brief naar den patroon met
daarop zes namen van katholieke leden (waaronder hun voorzitter) ondertekend, om mijn ontslag te
bewerken".
In die brief schreven de RK bondsleden dat Van Dartel anderen aanspoorde katholieken lastig te
vallen in hun beginsel. Hamers wilde Van Dartel de namen der zes niet geven en stuurde hem naar
kapelaan Huijbers. Van Dartel weigerde hierop in te gaan. Hij wees de directeur erop dat hij met hem
had te maken en niet met een kapelaan. Maar het einde van het verhaal was dat Van Dartel werd
ontslagen. Een van de zes ondertekenaars verklaarde later tegenover Frits van Dartel dat hij door
Huijbers onder druk was gezet: "Als Huijbers nog een keer langs komt, schop ik hem de deur uit"
(24). Van Dartel moest in Tilburg gaan werken, bij de firma Majoie.
Het reizen zat Frits van Dartel blijkbaar in het bloed. Hij liet zijn vrouw en twee kinderen in de steek
en ging het leven door als reizende sigarenmaker. Hij verbleef in Bussum, Naarden, Arnhem,
Duitsland, in het Amerikaanse Boston, Rotterdam, Gouda, Alkmaar, Haarlem, Krommenie, Den Haag
en Purmerend. Rond het begin van de eerste wereldoorlog kwam hij tijdelijk in Oisterwijk terug, waar
hij meteen zijn politieke activiteiten aanwendde voor agitatie onder de hier gelegerde
gemobiliseerden. Hij verkocht er sigaren van de arbeiderscoöperatie De Pionier uit Groningen.
DE FEDERATIE IN OISTERWIJK
Van Dartel stond aan de wieg van de Oisterwijkse afdeling van de Federatie. Deze anti? politieke en
syndicalistische vakbond was zoals gezegd voortgekomen in 1904 uit de Internationale Bond.
De afdeling Oisterwijk van de Internationale Bond was in juni 1904 een van de eerste afdelingen die
zich afscheidde. De 15 leden die er op dat moment waren sloten zich onder leiding van Van Dartel
aan bij de Federatie. Een paar trouw gebleven leden van de Internationale Bond sloten zich bij de
afdeling Tilburg van die bond aan. Een felle polemiek tussen de Federatie in Oisterwijk en de
Internationale Bond in Tilburg ontstond over de te voeren strategie. Met het verdwijnen van Van
Dartel uit Oisterwijk hield de Federatie op te bestaan. De Internationale Bond begon onder leiding
van W. van Thuijl aan een moeizame heropbouw, die later onder Janus Boons versterkt zou worden
doorgezet. Toen Van Dartel rond de eerste wereldoorlog weer in Oisterwijk belandde, kwam het tot
stevige politieke discussies tussen hem en Boons. Oude sigarenmakers zoals Bart v.d. Linden en Ties
Koster herinnerden zich de polemieken nog levendig. De laatste vertelde ons, niet zonder gevoel
voor dramatiek, dat Van Dartel in 1914 nog een afscheidsrede in de fabriek hield voor de
handwerkers. Hij sprak allen toe over de Oisterwijkse toestanden en besloot met de woorden "Nou
dan, ik wens jullie allemaal het beste" en verdween via de trap uit de fabriek om er nooit meer terug
te keren (25).
Waarom had de geestelijkheid zo'n schrik van Van Dartel en waarom ontsloeg Hamers deze
vakbondsactivist? Er zat meer achter dan alleen de radicale opvattingen van deze Bosschenaar. In de
jaren 1901-1905 speelde de, voor De Huifkar slepende, kwestie van het dek. Aan agitators had de
fabrieksleiding toen zeker geen behoefte.
DE DEKKWESTIE
In 1901 werden er op De Huifkar twee sigarenmakers ontslagen. Het motief was een tekort aan dek.
De sigarenmakers kregen het dek uitgedeeld van de fabriekschef Gerrit Oud. Het werd echter nooit
duidelijk hoeveel dek de sigarenmakers meekregen. Op het eind van de week bepaalde de chef of
een sigarenmaker er wel genoeg sigaren uit gemaakt had. De sigarenmaker kon zich nooit
verdedigen. De Internationale Bond pleitte voor betere regelingen en het hoofdbestuur schreef een
brief naar de directeur van De Huifkar.
Ook de kersverse RK Bond reageerde fel op de handelswijze van de firma. De geestelijk adviseur van
de plaatselijke afdeling had een onderhoud met de twee chefs van de sigarenfabriek, Oud en Van

Pieterson, doch dit leverde niets op.
Hamers bracht geen verandering in de manier waarop het dek op de fabriek werd uitgegeven maar
nodigde de sigarenmakers met hun vrouwen uit voor een pleziertochtje naar het circus Barnum en
Bailey in Tilburg. Met de muziek van Asterius voorop trok men op 3 oktober 1901 door de kom van
Oisterwijk naar het station. Na terugkomst kreeg iedereen nog een "lekkere pot bier...waarbij onze
geachte patroon een hartelijk woord richtte tot de werklieden" (26). Het commentaar van De
Sigarenmaker daarop (27): "Wij verwachten nu dan ook wel dat er spoedigverandering zal komen in
de wijze van dek uitgeven. Als dat gebeurt, dan wensen wij De Huifkar het beste toe". Opgelost werd
de zaak echter niet. Ook in 1902 verschenen er ingezonden stukken van Huifkarsigarenmakers in hun
vakbladen over de uitdeling van het dek op de fabriek. De tweede chef van de sigarenfabriek, L. van
Pieterson, reageerde geprikkeld op de aantijgingen (28): "Het zijn altijd dezelfde sigarenmakers die
niet uitkomen met hun tabak. De schade aan de tabak ontstaat omdat sommigen's?maandags
nietwerken soms tot 's-woensdags toe".
De klachten van de sigarenmakers bleven bestaan maar ze konden weinig kracht worden bijgezet. De
Internationale Bond verloor zijn secretaris, Frits van Dartel, door ontslag en kampte in 1904 met een
scheuring die de vakbondsactiviteiten jaren verlamde. De RK Bond was nog niet sterk en zelfbewust
genoeg om meer te doen dan via haar adviseur aan te dringen op veranderingen. Maar
langzamerhand kwam daar verandering in. De RK vakorganisatie kreeg steeds meer greep op de
sigarenmakers. In 1908 stond de dekkwestie weer op de agenda, niet als een verzoek maar als een
eis tot verandering, die kracht werd bijgezet door het dreigen met staking.
DE STAKING VAN DE OISTERWIJKSE SIGARENMAKERS IN 1908
In juli 1908 was door de werknemers van De Huifkar aan de patroon een lijst aangeboden met
daarop 23 merken waarvoor verhoging van het stukloon werd gevraagd. Hamers vroeg een maand
bedenktijd. Al maanden daarvoor hadden de bonden getracht om met Hamers in contact te komen
om te praten over verhoging van diverse merken, telkens tevergeefs. Daarom organiseerden de
gezamenlijke bonden op 26 juli een gecombineerde bestuursvergadering. De onvrede op De Huifkar
werd geïnventariseerd.
Naast verhoging van een aantal merken werd echter duidelijk geëist dat de dekkwestie nu eens
opgelost zou worden. Daarnaast waren de sigarenmakers ontevreden over het feit dat de chef hun
bosjesmakers gebruikte om dek open te halen. De sigarenmakers wilden voorts bereiken dat de
firma over zou gaan op beter omblad en betere opleggers. Een belangrijk kritiekpunt was ook de
sluitingstijd van de fabriek. 's Morgens en 's middags werd de sigarenmaker, indien hij te laat was, de
toegang tot de fabriek ontzegd voor de betreffende dag en kreeg hij als straf geen thuiswerk mee. Dit
thuiswerk was voor de sigarenmaker een noodzakelijke aanvulling op zijn loon. De bonden wilden
bovendien bereiken dat Hamers akkoord zou gaan met de instelling van een fabriekscommissie
waardoor de arbeidersbelangen beter vertegenwoordigd konden worden.
STAKING EEN FEIT
Hamers antwoordde niet op de eisen en grieven. Op woensdag 19 augustus besloten de bonden
daarop om op 22 augustus tot staking over te gaan. Men had die datum uitgekozen omdat dan de in
voorraad zijnde natte tabak op de fabriek zou zijn verwerkt. De chef van de fabriek, Oud, vroeg toen
namens Hamers om uitstel. Op 26 augustus kwam het antwoord van Hamers. Hij wilde slechts 9
merken verhogen en ging verder geheel voorbij aan de andere grieven. Het personeel vergaderde op
29 augustus opnieuw en op 31 augustus was de staking een feit.
Aan de staking werd deelgenomen door 59 sigarenmakers (25 van de RK bond, 26 van de
Nederlandse Bond, 2 Federatieleden en 6 ongeorganiseerden). Door de staking kwamen ook 23
bosjesmakers, 3 sigarettenmaaksters, 2 bosjesmaaksters en 3 stripsters zonder werk. Aan het werk
bleef alleen het personeel van de sorteerderij, maar de sigarenfabriek lag geheel stil.

VERLOOP VAN DE STAKING: EENSGEZIND EN VOORBEELDIG
Middels een circulaire trachtte Hamers de verdiensten op de fabriek rooskleurig voor te stellen.
Hamers gaf een loon op van fl. 18,- per week. Dit loon kon men slechts sporadisch verdienen en ook
was het inclusief thuiswerk en het loon van de bosjesjongen (29).
Begin september kondigden de stakers via een strooibiljet een openbare bijeenkomst aan. Deze
vergadering werd duidelijk gedomineerd door de RK bond. Voorzitter was Nol Toemen en enige
spreker was Jan van Rijzewijk,de Tilburgse propagandist van de RK vakbeweging. De Nederlandse
Bond mocht geen spreker leveren omdat anders geen zaal zou kunnen worden gevonden (30). Van
Rijzewijk moet de staking voor een belangrijk deel gecoördineerd hebben. Hij verbleef gedurende de
staking vaak in Oisterwijk en woonde tijdelijk in huis bij Nol Toemen (31). Van Rijzewijk hekelde voor
de 200 aanwezigen de beweringen van Hamers. Discussie vond niet plaats ondanks pogingen daartoe
van Toemen en Van Rijzewijk. Kapelaan Joosten, adviseur van de RK Gildenbond, riep de stakers op
om zich toch vooral van sterke drank te onthouden.
De staking viel midden in de Oisterwijkse kermis. Vaak was de kermis een periode van oproer en
dronkenschap. De kermis van 1908 bevatte slechts weinig draaimolens. Dit had al de ergernis van de
bevolking opgewekt. Toch had de kermis geen bijzondere invloed op de staking. De postende stakers
hadden besloten om de aangeboden glazen bier en "pierenverschrikkertjes" niet aan te nemen maar
het bedrag dat daarvoor bestemd was in te tekenen op de steunlijsten (32).
Uiteraard werden de autoriteiten door de berichten over de staking wel gealarmeerd. Op 1
september schreef de procureur-generaal van het gerechtshof in Den Bosch een brief aan
burgemeester Van Beckhoven (33). Daarin verzekerde hij de burgemeester politieversterking
wanneer er rustverstoring plaats zou vinden. De Bossche procureur-generaal verzocht Van
Beckhoven tevens om een bericht over het verloop van de staking. De burgemeester haastte zich en
schreef reeds de volgende dag een brief terug waarin hij Den Bosch geruststelde (34):
"tot op heden houden de stakers zich zeer kalm en ware het niet, dat ze bij de fabriek getrouw
posten, dan zoude men niet merken dat er staking was en heb dan ook de verwachting dat het zoo
blijven zal. Mocht echter ten gevolge eener langdurige staking er verschijnselen zich voordoen, zal
dan onmiddellijk Wed. Gestr. hiermede in kennisstellen om meerdere politieversterking. In alle geval
zal ik Wed. Gestr. getrouw op de hoogte stellen wat de staking betreft".
Maar dat bleek niet nodig, onrust door de staking kwam er niet. Onderkruipers verschenen er wel
maar die waren ook snel weer verdwenen (35). De staking verliep net zo goed als het weer dat
volgens De Sigarenmaker "bizonder mooi" was. De stakers beschikten over "de volle sympathie van
het Oisterwijkse publiek". Er werkte, en dan nog slechts ongeregeld, een sorteerder (36).
Steun voor de stakers kwam vooral van vakgenoten in de vorm van 'rookertjes'. Namens de stakers
bedankte P.v.d.Hout de steunverleners en riep hij op tot meer steunacties (37).
De sympathie voor de stakers was ook merkbaar in de pers. Een uitgebreid manifest van de drie
bonden over het doel van de staking verscheen niet alleen in de bondsbladen maar werd ook volledig
afgedrukt in de Tilburgsche Courant en in de Nieuwe Tilburgsche Courant. Zelfs Ons Dekblad, het '
orgaan van de Patroonsbond van Tabaks- en Sigarenfabrikanten in het bisdom 's-Bosch' gaf een
uiteenzetting van het manifest van de bonden. Merkwaardig is dat dit blad zijn artikelen over de
staking ontleende aan het socialistische blad De Sigarenmaker, en niet aan De Katholieke
Tabaksbewerker. Ons Dekblad was een periodiek van de georganiseerde katholieke patroons in de
tabaksindustrie. Hamers was tot 1913 een ongeorganiseerde patroon. Dit heeft er ongetwijfeld toe
bijgedragen dat de werkgeversorganisatie weinig zin had om voor Hamers in de bres te springen.
HET EINDE DER STAKING
De staking had al bijna 5 weken geduurd toen de gemeentesecretaris van Oisterwijk, Canters, een
bemiddelingspoging waagde. Hij had een onderhoud met Hamers en ook kapelaan Huijbers zette
Hamers onder druk. Op 28 september liet Hamers schriftelijk aan Canters weten dat hij bereid was
tot een gesprek met de bonden. Hamers erkende dat hij door niet in te gaan op het manifest der

bonden de publieke opinie de gelegenheid ontnomen had om de zaken van twee kanten te bezien.
Wel wilde Hamers dat bij zo'n gesprek twee van "den oudsten in dienstjaren en naar mijne meening
meest onpartijdige en betrouwenswaardige werklieden" en "onpartijdige, buiten de geschillen
staande notabelen van Oisterwijk's ingezetenen" (38) aanwezig waren. Canters begaf zich nog
dezelfde dag met zijn auto naar Tilburg om Jan van Rijzewijk op de hoogte te stellen. Aan
Eichelsheim, van de Nederlandse Bond, werd dezelfde avond een telegram gestuurd. Op 29
september besloten de stakers op het voorstel tot onderhandeling in te gaan. De dag daarna togen
Eichelsheim, Van Rijzewijk en Klardie (Federatie) vergezeld door de werklieden Gerrit van Thuijl
(Nederlandse Bond) en Gerardus Horvers (RK bond) naar het kantoor der firma. Daar ontmoetten zij
directeur Hamers, zijn compagnon Paul Wurfbain, de procuratiehouder Jan Rompel, de chef van de
fabriek Gerrit Oud en 5 Oisterwijkse notabelen.
De vergadering leverde weinig resultaten op. Hamers wilde de lonen wel optrekken naar het niveau
van Eindhoven, maar als bleek dat de winst daardoor in gevaar kwam zouden de betreffende merken
(waarvoor verhoging was gevraagd) worden ingetrokken. Op 1 oktober werd de vergadering
voortgezet. De bonden waren behoorlijk in het defensief gedrukt. Hamers had de vorige dag 19
ontslagen aangekondigd. Door de staking zouden twee grote afnemers verdwenen zijn, en Hamers
en Rompel zouden in die periode niet hebben kunnen reizen zodat er geen nieuwe orders waren. De
bonden konden alleen het aantal ontslagen terugbrengen tot 12 waardoor de Oisterwijkers die op de
lijst voorkwamen gespaard bleven. Zij boekten nog enkele kleine verbeteringen: het omblad en de
opleggers zouden ruimer verstrekt worden en van betere kwaliteit zijn, de arbeid van bosjesmakers
voor de patroon zou beter betaald en geleidelijk afgeschaft worden en men mocht voortaan 40
minuten na de openstelling der fabriek nog binnen zonder te moeten verzuimen. Een
fabriekscommissie zou worden ingesteld waarvoor echter de patroon een eerste selectie kon maken.
Daarnaast werden 13 merken geheel of gedeeltelijk verhoogd.
Een vergadering van de stakers besloot met 38 tegen 15 stemmen de voorstellen van de firma te
accepteren waardoor er een einde kwam aan de 5 weken durende staking. Van de 12 ontslagenen
bleken er 9 lid te zijn van de socialistische, 2 van de syndicalistische en slechts een van de RK bond.
De Nieuwe Tilburgsche Courant vreesde kennelijk al voor "verkeerde gevolgtrekkingen", de krant
wees er op dat de oorzaak voor het ontslag slapte was en dat de jongstaangenomen ontslagen
waren.
OVERWINNING VOOR DE RK BOND
In De Katholieke Tabaksbewerker werden Canters en Huijbers uitvoerig bedankt voor hun
bemiddeling. Men spoorde de leden aan om "door nauwe plichtsbetrachting de verkregen resultaten
waardig te maken" (39) dat betekende niet te laat komen of het hogere loon aan drank uitgeven. De
RK bond zag zijn positie verstevigd. Zij, en niet de getalsmatig even grote Nederlandse Bond, leidde
de staking en zij werd, met hulp van Canters en Huijbers, door Hamers als gesprekspartner erkend.
Het SDAP-blad voor Noord-Brabant De Eendracht had het er moeilijk mee dit feit te erkennen (40):
"Eigenaardig is 't bij den afloop van dezen strijd, dat verschillende RK couranten er een christelijk
cachet op willen drukken...terwijl de plotselinge houding der firma te danken is aan nieuwe
bestellingen, die zij tijdens de strijd kreeg. 't Zijn toch leukerts de christelijke scribenten". De firma
sprak er haar tevredenheid over uit dat er tijdens de staking geen "onaangename incidenten"
voorvielen en verklaarde in het vervolg gaarne bereid te zijn om met de hoofdbesturen te praten en
te luisteren naar de fabriekscommissie (41).
Rancunemaatregelen zou Hamers niet treffen. Toch bleek dat verschillende katholiek georganiseerde
sigarenmakers die zich tegen opheffing der staking keerden later ontslagen werden. Zo zou Hamers
de katholieke bondsman Harry Mols hebben toegeroepen: "Jouw handen staan me wel aan maar
jouw kop niet" om hem vervolgens te ontslaan (42). Ook Nol Toemen moest na de staking werk gaan
zoeken in een andere plaats (43).
Inhoudelijk waren er wel enige eisen ingewilligd maar zoals de redactie van De Tabaksbewerker, om
de optimistische toonzetting van haar eigen kaderlid te temperen, ook al stelde: "de belangrijkste

kwestie, die van het dek, werd niet opgelost" (44). Nog jaren daarna zou de dekkwestie een heet
hangijzer blijven tussen de fabriek en de vakbonden. Maar Hamers kon voortaan niet meer de
vakbonden negeren. Dat was het grote winstpunt.
Henriette Roland Holst noemde in haar monumentaal werk "Kapitaal en arbeid in Nederland" de
staking in de Oisterwijkse sigarenindustrie een bewijs voor het feit dat ook de katholieke
vakbeweging was gedwongen om door strijd de verbetering van de toestand van de sigarenmakers te
bewerkstelligen (45).
EEN GEMEENSCHAPPELIJK PROGRAM
Ook landelijk trachtten de vakbondsorganisaties door samenwerking de arbeidsvoorwaarden te
verbeteren. In 1910 verscheen er een Gemeenschappelijk Program van de 4 vakbonden in de
sigarenindustrie. Daarin werd afschaffing van de huisindustrie bepleit, een regeling van het
leerlingwezen, een 10 urige arbeidsdag en een vrije zaterdagmiddag (46). De werkgevers wilden op
de "overdreven eischen" niet ingaan. De pogingen van de gezamenlijke bonden om door
onderhandeling een landelijke minimumloonregeling te krijgen liepen op niets uit. In 1913 wilden de
bonden een regeling forceren en kondigden zij bij de patroons een staking aan. Deze reageerden
onmiddellijk met het wapen der uitsluiting. Op 168 fabrieken in het land werd er gestaakt, in totaal
werden er bijna 5000 sigarenmakers uitgesloten. In het zuiden van het land werd niet gestaakt, daar
was al enige tijd een arbitragecommissie bezig de eisen van de vakbonden en de werkgevers te
bekijken. Op 19 mei 1913 lieten de noordelijke fabrikanten weten dat zij toegaven aan de eisen van
de bonden. In het zuiden deed de arbitragecommissie op dezelfde dag uitspraak. De uitkomst was
dat de lonen in het zuiden beduidend onder de lonen in het noorden bleven.
Merkwaardig was dat Hamers, als ongeorganiseerde patroon, te kennen gaf het Gemeenschappelijk
Program op de fabriek te willen invoeren. Onderhandelingen met de katholieke en moderne bond
vonden plaats. De loonregeling zoals die gewenst werd in het Gemeenschappelijk Program werd niet
ingevoerd. Men sprak af eerst de uitkomst af te wachten van de arbitragecommissie voor het zuiden.
Wel werden enkele merken flink verhoogd evenals het loon voor merken die voor vast loon werden
gemaakt. Dat was in februari 1913. Toen in mei de nieuwe loonregeling voor het zuiden van kracht
werd, bleken de onderhandelingen met de ongeorganiseerde patroon Hamers daarover ineens
moeizaam te verlopen. En toen werden plotseling 30 sorteerders uitgesloten.
DE UITSLUITING VAN DE SORTEERDERS
In 1912 was er op De Huifkar nog feest gevierd. De chef van de sorteerderij en plakkerij, Izaak
Braadbaart was twaalf en een half jaar in dienst bij de firma. Op dat feest deelde Hamers het vaste
personeel van de sorteerderij mee dat zij voortaan ieder jaar een vrije dag naar eigen keuze kregen,
met behoud van loon. De directie wilde het personeel die vrije dag geven als compensatie voor een
aantal katholieke feestdagen waarop voortaan gewerkt moest worden.
In augustus 1913 wilde het personeel collectief gebruik gaan maken van die regeling en vroeg men
op 25 augustus aan chef Braadbaart of de vrije dag op 8 september genomen mocht worden.
Braadbaart had daar geen enkel probleem mee. Het kwam hem zelfs goed uit omdat hij op zondag 7
september op reis moest. Maar op zaterdagmiddag, voorafgaande aan de vrije dag, was alles
plotseling veranderd en maande Braadbaart de sorteerders om op maandag 8 september gewoon te
komen werken. Namens het personeel vroeg een fabriekscommissielid wat de reden was van de
plotselinge verandering. Braadbaart wist het zelf ook niet maar antwoordde slechts dat het maandag
werken geblazen was en voegde daaraan toe: "ik veronderstel dat jullie het allemaal goed gehoord
hebt" (47). Enige werklieden hadden reeds reisplannen gemaakt en te bezoeken familieleden al
aangeschreven. Het personeel besloot daarom gezamenlijk om op maandag niet te gaan werken.
Men was niet overtuigd door het, later door de chef er bij gesleepte, argument van
spoedbestellingen. Het personeel wist dat er geen overvloedig werk was, anders zou men niet

twijfelen om op maandag te gaan werken. Men had immers reeds vele malen overwerk voor de firma
verricht en tot 10 of 12 uur 's nachts gewerkt.
Toen men op maandag niet op het werk verscheen, liet de firma brieven bezorgen bij de sorteerders
om alsnog te komen werken. Men hield echter voet bij stuk. Dinsdagmorgen togen allen weer naar
de fabriek, maar iedereen werd naar huis gestuurd met de mededeling dat ze waren ontslagen.
De bonden vermoedden dat er meer aan de hand was dan alleen die vrije dag. Immers Hamers
draineerde al geruime tijd een nieuwe loonregeling en bovendien werden nu juist de sorteerders
getroffen. Deze groep had zich enkele weken terug georganiseerd in de RK vakbond. Vroeger waren
de sorteerders de "lijfeigenen" (48) van de firma. Zij hadden toen een streepje voor want de al lang
georganiseerde sigarenmakers kregen die vrije dag niet.
" Nu echter deze menschen tot verbetering hunner positie zich organiseeren en ook beginnen mee te
praten, door bemiddeling van de H. besturen op 3. Sept. voor overwerk, nacht- en Zondagsarbeid
extra loon vroegen, en bovendien uitbetaling der loonregeling 1e klas, hebben zij het verbruid. Zij zijn
in ongenade gevallen, en de eerste, de beste gelegenheid wordt door de firma aangegrepen om hen
te laten voelen, dat de firma niet is ingenomen met de veranderde toestand" (49).
ONDERKRUIPERS
De vakbonden wilden optreden in het conflict tussen de sorteerders en de directie. Zij vroegen om
een onderhoud met Hamers en kregen het gebruikelijke antwoord dat Hamers naar het buitenland
was afgereisd zonder mede te delen wanneer hij terugkwam.
Hamers had echter wel maatregelen genomen. Uit de fabriek in Kaldenkirchen waren twee meisjes
naar De Huifkar overgebracht om kistjes te plakken. Daarnaast was de ene sorteerder uit
Kaldenkirchen ook gevraagd over te komen zodat het voltallige personeel van dat fabriekje nu in
Oisterwijk werkte. De onderkruipers werden door de Oisterwijkse bevolking goed in de gaten
gehouden. De Tilburgsche Courant schreef: "bij het naar huis gaan der meisjes van de fabriek, heeft
nog al eens een volksoploop plaats, doch ongeregeldheden vallen niet voor" (50). Een iets andere
versie gaf Frits van Dartel in een ingezonden stuk in De Tabaksbewerker. Hij doet dit een half jaar
later als hij commentaar geeft op de "krokodillentranen" van een katholiek bestuurder bij wie de
ruiten waren ingegooid tijdens de staking bij Goulmy en Baar: "nu mijn waarde inktkoelie...Wij
zouden zeggen: wij zijn bij u in de leer geweest. Of weet u niet dat het nog maar heel kort geleden is,
dat men in Oisterwijk een onderkruiper van den trein afhaalde met 5 a 600 man en hem een gat in
zijn kop werd geslagen. Ook gooide men bij hem de ruiten stuk en kroop men zelfs op het dak om
zodoende zijn woning binnen te dringen. Ziet mijn waarde kapitalistenknecht, dat waren geen
Federatieleden, maar katholieken" (51).
De berichtgeving in de regionale pers wees echter niet op enige vorm van onrust. Wel werden de
sorteerders moreel gesteund. De Tilburgsche Courant nam een ingezonden brief op van de
uitgeslotenen. De sorteerder uit Kaldenkirchen, die vroeger in Oisterwijk had gewerkt en voorstander
was van vakbondsorganisatie, werd van een "onbegrijpelijke" handelswijze beticht. Maar de
uitgeslotenen zouden zich "ernstig en rustig" gedragen (52).
DE SORTEERDERS BOEKEN SUCCES
Er vonden daarna meerdere besprekingen plaats tussen de directie en de bonden, echter zonder
tastbaar resultaat. Opmerkelijk was dat Hamers zich ging aansluiten bij de RK Patroonsbond. Hij
voelde mogelijk de hete adem van de organisatiekracht van zijn personeel. Daardoor moest hij ook
medewerking gaan verlenen aan de loonregeling : in oktober ging Hamers over tot verhoging van 85
merken.
Op 4 oktober kon de RK Tabaksbewerkersbond overeenstemming met Hamers bereiken over het
conflict op de sorteerderij. Alle werklieden werden terug in dienst genomen en er zouden geen
rancunemaatregelen worden getroffen. Het personeel uit Kaldenkirchen zou voor de werkhervatting

worden teruggezonden. De firma leverde een bijdrage aan het ziekenfonds "Help Mekaer" van de RK
vakbond en de lonen van het vaste personeel zouden worden herzien. Ten
slotte bleef de vrije dag, waar het allemaal om begonnen was, gehandhaafd.De firma behield zich
wel het recht voor die dag zelf te bepalen wanneer zij dat wenselijk achtte voor de onderneming
(53). Hamers wilde wel toezeggingen doen op het gebied van de arbeidsvoorwaarden maar niet over
de zeggenschap wanneer en hoe er op de fabriek gewerkt werd.
DE ROOMS KATHOLIEKE BOND DOMINEERT
In 1915 bleken de verhoudingen tussen de bonden onderling grondig te zijn gewijzigd. Was de
Nederlandse (of Internationale) Bond rond 1900 op De Huifkar nog veruit de grootste bond, tijdens
de staking van 1908 hielden de moderne en RK bond elkaar getalsmatig al in evenwicht en in 1915
werkten er op De Huifkar maar liefst 41 RK georganiseerden tegen 19 modern georganiseerden.
Voorts waren er nog 4 Federatieleden en 6 ongeorganiseerde sigarenmakers (54). De eerste
wereldoorlog was over het algemeen een periode waarin het socialisme in Noord?Brabant weer
enige opgang maakte. De gemobiliseerde soldaten uit Holland brachten als het ware het
antimilitarisme en het socialisme mee.
BOONS EN DE OPRICHTING DER SDAP
In juli 1917 werd in Oisterwijk een afdeling van de SDAP opgericht. Bij de oprichting waren
uitsluitend sigarenmakers betrokken zoals Hub. de Laat, Toon de Laat, Willeke van de Mierde, Jan
van de Mierde, Toon van de Mierde, W. Spierings, Jan van Doleweerd, Terus Boons, J. Voorzaat,
Graad van Keulen, Jana Boons van de Mierde en Janus Boons. Deze laatste, zoon van een
landbouwer, was al vroeg via het sigarenmakervak met het socialisme en de moderne bond in
aanraking gekomen. Politiek discussieren deed hij met, en leerde hij van, een oude rot in dat vak,
Frits van Dartel. Boons en Van Dartel waren van verschillende bonden maar werden beide evenveel
gehaat door de katholieke geestelijkheid.
Janus Boons vervulde al snel een kaderfunctie in de moderne bond en de SDAP. Deze voorzitter van
de plaatselijke SDAP afdeling werd in 1919 in de Oisterwijkse gemeenteraad gekozen. Daar trad hij
op voor het gemeentepersoneel. Hij slaagde er zowaar in de ambtenaren een uitkering ineens te
verstrekken van 100 gulden. De door hem ook voorgestelde vrije zaterdagmiddag werd niet
ingevoerd. Verder stelde Boons voor om kinderen van armlastigen klompen en schoolpantoffels ter
beschikking te stellen en wilde hij een gemeentelijke bijdrage voor behoeftige zieken (55). 's Avonds
laat kwamen mensen Boons bedanken voor zijn werk in de gemeenteraad. Hij kon echter slechts
twee jaren in de gemeenteraad blijven zitten. Hij werd gebroodroofd: men bewerkstelligde zijn
ontslag op De Huifkar. Inmiddels was Janus Boons door de moderne bond aangesteld als
propagandist voor het zuiden. Wegens financiële problemen in de bond werd Boons echter op 1
januari 1925 uit die functie ontslagen en verdween hij naar Amsterdam, waar hij een sigarenzaakje
had. In een bittere brief constateerde de afdeling Oisterwijk van de moderne bond het wegvallen van
Janus Boons (56):
" Vele moeilijkheden had hij te overwinnen. Men behoeft slechts te denken aan het Oisterwijksche
geval in 1919, hoe hij werd gebroodroofd alleen omdat hij een taaie, onwrikbare strijder was voor
onze beginselen en tevens raadslid voor de SDAP, waar hij met succes opkwam voor de belangen van
de arbeidersklasse. Hij verwierf hierdoor sympathie van groote groepen van arbeiders in dit bij
uitstek katholiek plaatsje. Dat vonden de heeren geestelijken en andere machthebbers te bar. Het
gevolg was dan ook, dat hij geen werk meer in Oisterwijk kon vinden. Zelfs in Tilburg en meer andere
plaatsen wisten geheime machten uit Oisterwijk hem eruit te wippen...Hij, die een groot deel van zijn
leven geheel belangeloos in dienst stelde van de arbeidersklasse en dat deed onder de moeilijkste
omstandigheden, verdient meer dan onze gewone waardering".
Janus Boons' jongere broer Terus kreeg de zware taak op zich de moderne bond en de SDAP in het

Oisterwijk van de jaren twintig overeind te houden. Met zoveel tegenwerking en zo weinig steun was
dat een welhaast onmogelijke taak. Terus Boons ging echter gewoon aan de slag. Op zaterdag
verspreidde hij de kranten van de moderne bond en organiseerde hij achter de fabriek op een pad
vergaderingen van de bond (57).
Veel jonge sigarenmakers verlieten echter uit zekerheidsoverwegingen de moderne bond toen zij
een gezin te onderhouden kregen. Maar de 'rooie sympathieën' van de sigarenmakers bleven
bestaan. Katholieke bondsleden en bestuurders zoals Willeke van de Mierde, Bartje v.d. Linden,
Dorus Diepens en Ties Koster durfden vanwege vrouw en kinderen niet in de moderne bond (te
blijven). Maar aldus Ties Koster (58):
" Niemand was pro?katholiek. Als de RK harmonie voorbij kwam, stoften de sigarenmakers met hun
klompen in het zand waardoor spelen in de stofwolken onmogelijk werd". Het was vooral kapelaan
Huijbers die de sigarenmakers een grondige afkeer bezorgde van al wat katholiek was. Toen de
sigarenmakers eens gegroepeerd voor het gebouw van De Kunstkring stonden stormde Huijbers naar
buiten en tierde "met zijn armen in de lucht": "Die rooie sigarenmakers komen er hier niet in!" (59).
HET VAANDEL VAN DE RK TABAKSBEWERKERSBOND
Op de ledenvergadering van de RK Tabaksbewerkersbond in Oisterwijk van vrijdag 8 juni 1919
konden de aanwezigen het nieuwe vaandel voor de afdeling bezichtigen. In De Rooms Katholieke
Tabaksbewerker vermeldde de afdeling met gepaste trots: "Het geheel is een prachtig stuk werk. Den
vervaardiger van dit kunststuk den Heer Aug. v. Oss komt dan ook alle eer toe. Op zondag 3 augustus
zal onze afdeeling in verband met de vaandelwijding een groot vaandelfeest houden..." (60).
Kritiek was uit den boze. Op een vorige ledenvergadering had Harry Mols nog opgemerkt dat het
medaillon op het vaandel wat licht was uitgevallen. Hierop vroeg de maker, Aug. van Oss, of Mols
dan ooit een zwarte engel had gezien (61). Maar grotere problemen lagen in het verschiet.
De ledenvergadering van 22 juli werd door het bestuur aangegrepen om de feestcommissie er van
langs te geven. De voorbereidingen voor het feest zouden niet vlotten, er waren nauwelijks sprekers
en organisaties uitgenodigd en dan was er nog de kwestie van de muziek. De adviseur had namelijk
verboden om, de neutrale muziekvereniging, Asterius op het feest te laten optreden. Aangezien de
feestcommissie geen besluit over de muziek had genomen moest de afdeling dit nu doen. De
voorzitter J. de Hart stelde voor om dan maar helemaal geen feest te houden. Als de adviseur tegen
stemde zou er toch geen toestemming komen om Asterius te laten spelen. De Hart en secretaris
Janus van de Wiel stelden voor het feest maar in besloten kring te houden, om moeilijkheden te
voorkomen. Maar de katholieke sigarenmakers besloten met 38 tegen 22 stemmen om dan maar
helemaal niet te feesten. Janus van de Wiel probeerde de zaak nog te redden door te stellen dat er
aan de vaandelwijding toch een enigszins feestelijk tintje kon worden gegeven. Hij wilde dat
bewerkstelligen door een algemene heilige communie en een preek van de bondsadviseur rector
Gerris. Vanuit de zaal werd daar aan toegevoegd : "voor degeenen die willen" (62). In het katholieke
vakblad werd op een sobere manier aangekondigd dat het feest op 3 augustus was uitgesteld (63).
HOGER BEROEP BIJ DE BISSCHOP
In de ledenvergadering van 6 augustus kwam de mogelijkheid om bij de bisschop in hoger beroep te
gaan aan de orde. De afdeling besloot om dit te proberen. Een lijvige brief werd gestuurd aan de
bisschop ondertekend door zowat alle katholieke vakbondsorganisaties in Oisterwijk.
Ondertekenaars waren de RK Werkliedenbond, de RK Lederbewerkersbond, de RK
Bouwvakarbeidersbond, de Bond van RK Spoor en Trampersoneel en uiteraard de RK
Tabaksbewerkersbond en het vaandelcomite. Zij gingen uitvoerig in op de conflicten in de
gemeenschap tussen Asterius en De Kunstkring welke laatste onder leiding stond van kapelaan
Huijbers.
Asterius was al een aantal keren geweigerd door de adviseur kapelaan Sanders. Dit was gebeurd op

de patroonsdag van de RK Werkliedenbond en op de Encyclieksdag terwijl "Asterius voor 2/3 uit RK
bondsmannen" bestond. Maar de RK Werkliedenbond had voet bij stuk gehouden en Asterius toch
uitgenodigd, waarop kapelaan Sanders woedend de vergadering van de katholieke vakbondsleden
had verlaten. Een deel van het bestuur en de raad van de RK Werkliedenbond had daarna ontslag
genomen uit protest tegen de geestelijke inmenging op dit gebied. In de brief schreven de toch
uiterst katholieke bondsmannen, waaronder Janus v.d. Wiel, Piet Janssen, H. Douw en J. Ermen, dat
Asterius "bestaat uit katholieke werkende leden...die alleen liefhebberij en muziek nastreeft" en
"wordt door allen te veel bemind en hooggeacht om deze door persoonlijke veeten, alias Eerw. Heer
Huijbers te doen kapotmaken" (64). De uitspraak van Huijbers "Asterius moet kapot" was velen in het
verkeerde keelgat geschoten. De RK bondsmannen verweten Huijbers dat er onder zijn leiding niet
meer vergaderd kon worden in De Kunstkring vanwege de absurd hoge huur. Daarnaast waren de
entree prijzen zo hoog dat geen werkman de toneelstukken kon gaan zien.
HUIJBERS EN DE KUNSTKRING
Pastoor van der Meijden en kapelaan Huijbers schreven een weerwoord aan de bisschop. Zij stelden
dat ze wel gedwongen waren om de huurprijs van De Kunstkring op te voeren omdat de werklieden
er een puinhoop van maakten: "stoelen worden gebruikt als brandhout". Het adres van de RK
werkliedenorganisaties noemden zij "kleine hartstochtjes" die "in het spel zijn en aangeblazen
worden door naijverige of antiklerikale buitenstaanders achter de schermen" (65).
De bisschop stuurde zijn antwoord naar Piet Janssen, de voorzitter van de RK Werkliedenbond. Hij
schreef dat de bonden "zoveel mogelijk gebruik moesten maken van de gelegenheid tot ontwikkeling
en ontspanning in RK geest" (66).
In de vergadering van 6 december 1919 kwam de uitslag van het hoger beroep de sigarenmakers op
hun vergadering ter ore. Het lid van de feestcommissie Verhulst las het rapport van de bisschop voor.
Er bleek daarnaast ook een kastekort te zijn. Het vaandel kostte bijna 400 gulden en onder de
sigarenmakers was maar 390 gulden opgehaald. Secretaris Janus v.d. Wiel stelde daarom voor geen
feest te houden, want de leden wilden toch niet betalen. Daarop antwoordde de aanwezige
sorteerder Nico Weerdenburg hem dat de leden wel zouden betalen als Asterius mocht worden
uitgenodigd (67). Op voorstel van Harry Mols werd besloten nogmaals bij de bisschop te vragen of
Asterius nu wel of niet op het feest mocht komen want de brief van de bisschop had daar volgens de
sigarenmakers geen duidelijk antwoord op gegeven. De bisschop, mgr. Diepen, stuurde een kort
berichtje terug: "In de brief van 3 november heb ik al een duidelijke uitspraak gedaan" (68). Het werd
duidelijk dat de aanwezigheid van Asterius niet gewenst werd door de geestelijkheid.
Het vaandel zou uiteindelijk op 8 februari 1920 gewijd worden. De dag daarna vierde de RK
Tabaksbewerkersbond in het cafe van Marinuske van den Boogaard een sober feestje waarvoor het
bestuur 25 gulden had uitgetrokken.
HET TIJDPERK VAN DE SIGARENMAKERS LOOPT TEN EINDE
Na de grote werkloosheid in de jaren 1920? 1925 in de sigarenindustrie werden er nog maar weinig
bosjesmakers opgeleid tot sigarenmakers. Vele sigarenmakers gingen elders werk zoeken (in
Oisterwijk vooral in de leerindustrie). In 1920 werd zelfs de complete afdeling van de RK
Tabaksbewerkersbond werkloos wegens "bedrijfsslapte" (69). Het aantal leden van de RK
Tabaksbewerkersbond schommelde in Oisterwijk tussen 30 en 40, en dat van de Nederlandse Bond
kwam niet meer boven de 20.
De jaren dertig brachten veel werkloosheid onder de Oisterwijkse sigarenmakers. Maar juist door
hun vakbondsbewustzijn raakten er nauwelijks sigarenmakers onder invloed van het fascisme, Zwart
Front en Arnold Meyer ten spijt. Ties Koster, in de jaren dertig secretaris van de RK bond, kon dan
ook in het jaarverslag over 1933 vaststellen dat er geen ledenverlies was geweest ondanks "de
fascistische verwording en economische ontwrichting" (70). De sigarenmakers werden in de jaren

dertig niet alleen getroffen door werkloosheid maar ook door loonsverlagingen. De bonden traden
daar naar vermogen tegen op, ook de katholieke bond. Deze bond had in de crisisjaren net een
nieuw pand gekocht waarvan het meubilair was bekostigd door de afdelingen. Ties Koster vermeldde
in het jaarverslag van 1934-35: "Ze (de hoofdbestuurders van de RK-bond) zaten nog maar juist op de
nieuwe stoelen die door de afdeelingen geschonken waren of daar kwam het even onverwachte als
prettige bericht dat de patroons besloten hadden...de loonen te verlagen en liefst van tien tot dertig
procent. Mogelijk hebben de Hoofd Besturen die ongekende moed te danken aan den offervaardige
geest welke in die onzer stoelen schuilt. Feit is dat ze de voorstellen retourneerden als zijnde geen
basis voor verdere onderhandelingen" (71).
Veel sigarenmakers kwamen in de jaren dertig in de werkverschaffing terecht. De zware arbeid met
de spade was slecht voor de handen van een sigarenmaker. Menig sigarenmaker beschermde zijn
handen. Zo wreef Jantje Werts zijn handen 's avonds in met slaolie om er toch maar zeker van te zijn
dat hij er later nog sigaren mee zou kunnen maken (72).
Hij zou het dan ook lang volhouden. Na de oorlog was Jantje Werts nog lange tijd secretaris van de
moderne bond. De RK bond keerde na de oorlog terug onder leiding van Dorus Diepens. Het ledental
van de RK?bond was toen aanzienlijk teruggelopen en bedroeg in de jaren vijftig niet meer dan 15
leden. De bonden waren vergrijsd, de sigarenindustrie in Oisterwijk was al voor de tweede
wereldoorlog ten dode opgeschreven

HOOFDSTUK 5
DE HUIFKAR IS DE SIGAAR: 1940-1945
ECONOMISCHE MISERE
In het eerste hoofdstuk gaven we een overzicht van de sociaal-economische situatie van De Huifkar
tot 1940. We zagen dat de hele bedrijfstak in de loop van de jaren dertig sterk achteruitging. Vooral
voor Hamers kwam deze klap hard aan: het rokende publiek zat krap bij kas en vroeg om goedkope
sigaartjes en om sigaretten. In beide producten was Hamers uitermate zwak.
Het kantoor van de fabriek, geleid door boekhouder De Haan, was in 1939 al zeer negatief. De Haan
achtte het onverantwoordelijk om volgens het oude 'Huifkar-recept' door te gaan. Ook de
accountant van de firma stelde een algehele reorganisatie van het management voor. Daarnaast, zo
meende accountant Hoogerwerf, diende Hamers zijn aandelen voor 90% af te voeren (1). De
verliezen van De Huifkar bedroegen in januari 1940 zo'n fl. 90.000,- terwijl het werkelijk tekort al
bijna opgelopen was tot fl. 200.000,- (2). Bij de oprichting van de N.V. bezat Hamers 40% van alle
aandelen persoonlijk. In 1940 bezat Hamers 13% van de preferente aandelen (die aandelen waarop
men als eerste recht heeft op uitbetaling bij liquidatie). Van de gewone aandelen bezat hij nog de
helft, maar die waren niet veel meer waard (3). Vandaar dat de accountant een groot gedeelte
wenste af te voeren. De oorlog stond deze reorganisatie in de weg.
De situatie was in 1940 uiterst zorgelijk. Al in 1935 zag Hamers zich genoodzaakt zijn
procuratiehouder Van Zon te ontslaan. Niet lang daarna was chef Izaak Braadbaart eenzelfde lot
beschoren (4). Voor de fabrikant zelf was de situatie om van te huilen. Hij gaf toe volledig aan de
grond te zitten. Daarbij zorgde de oorlogstoestand in Europa voor exportbelemmerende factoren. De
Huifkarsigaren leken ten dode opgeschreven.
Ook voor het personeel waren de tijden slecht. De oudere sigarenmakers zagen hun jongere collega's
naar elders vertrekken, voor zichzelf beginnen of naar de lederfabriek gaan. Begin 1940 waren er nog
slechts zo'n 40 sigarenmakers actief, een schril contrast met tien jaar eerder toen Hamers nog 120
sigarenmakers in dienst had. Oisterwijkse sigarenmakers werden geconfronteerd met structurele
werkloosheid. De arbeiders werkten dan ook geen hele weken meer. Werkweken van 2 a 3 dagen
waren heel normaal (5). De sociaal-democratische sigarenmaker Jantje Werts bezocht in 1939 voor
de Oisterwijkse afdeling de jaarvergadering van de moderne bond in Amsterdam. Tekenend is dat al
zijn opmerkingen de werkloosheidsproblematiek betroffen (6).
VAN KONINGSSIGAAR TOT OFFICIERSSIGAAR
Toen Nederland in mei 1940 capituleerde zag het land er plots heel anders uit. De bezetter dwong
het bedrijfsleven tot vergaande aanpassingen en wijzigingen. De verschillende bedrijfstakken
trachtten zo goed en zo kwaad als het kon te handhaven wat er te handhaven viel. Zo was de
tabaksbranche niet meer in staat dezelfde voorraad tabak op de Nederlandse markt te krijgen als
voorheen. Moeizaam kwam de tabak in Nederland aan. Een ander probleem dat zich voordeed was
de distributie. Om het 'rantsoen' tabak zo eerlijk mogelijk te verdelen functioneerde het 'Rijksbureau
voor Tabak en Tabaksprodukten' (RBTT) in Den Haag. Het bureau had inzicht in de aan Nederland
geleverde tabak en droeg zorg voor de kwantitatieve en kwalitatieve verspreiding van de tabak over
de fabrieken. Voorop stond dat alle fabrieken in gelijke mate konden beschikken over hoeveelheid en
kwaliteit. In ruil voor deze afspraak dienden alle fabrieken een deel van hun productie te bestemmen
voor de Duitse Wehrmacht. Het ging hierbij om sigaren van de goedkoopste soort. In deze zin konden
de fabrieken zich niet schuldig maken aan economische collaboratie en bleef de Nederlandse markt
voor de Nederlandse fabrieken. Men zag dit als een aanvaardbare oplossing.
Ook De Huifkar werd onder toezicht van de Vakgroep Sigarenindustrie van het RBTT geplaatst en

diende sigaren te maken voor de Wehrmacht. De fabriek kon dus gewoon doorgaan met produceren.
De arbeiders in Oisterwijk reageerden opgelucht. In juni 1940 plaatsten Oisterwijkse sigarenmakers
het volgende optimistische bericht in De Sigarenmaker (7):
"Bij de NV De Huifkar is de arbeid hervat. Ongeveer 60% van de vooroorlogse productie wordt hier
weer vervaardigd. Wij zijn ervan overtuigd dat het de NV zal gelukken tot verdere uitbreiding te
geraken, in het belang van de onderneming en de arbeiders beide. De afdeling functioneert
normaal".
Het bericht lijkt te doelen op een fraai stukje samenwerking tussen de werkgever en werknemers.
Toch bleek het personeel nog niet op de hoogte te zijn van Hamers' plannen. Inderdaad zou Hamers
de NV in korte tijd tot uitbreiding brengen, zij het op ongewone wijze.
De bezetting kwam Hamers aanvankelijk zeer slecht uit. Nog erger dan voorheen sloot de
buitenlandse markt zich af. Daarnaast reserveerde het RBTT voor De Huifkar zo'n karig deel, zo
meende Hamers, dat een klassieke Huifkarsigaar niet meer rendabel geproduceerd kon worden.
Volgens de Oisterwijkse fabrikant diende De Huifkar zich zo te verlagen tot de simpele produktie van
goedkope eenheidssigaren voor de Duitse Wehrmacht. Deze situatie stemde Hamers zeer kwaad.
Onmiddellijk na deze kennisgeving zocht hij contact met twee andere grote ondernemingen, Willem
II en Karel I. Hamers stelde voor om samen onder de verdeling van het RBTT uit te komen. Beide
bedrijven wilden hier echter niets van weten. Een geïrriteerde Hamers verliet daarop zijn collegafabrikanten en wendde zich rechtstreeks tot de Duitse instanties (8).
Alphonse Hamers was allereerst koopman en zakenman. Van politiek wilde hij niets weten en het
was hem om het even van wie hij de tabak betrok. In juni 1940 richtte Hamers zich schriftelijk tot
Goring in Berlijn. Bij wijze van presentatie stuurde hij 500 sigaren mee. Goring bleek als
sigarenliefhebber onder de indruk van de Huifkarsigaren. Vlak daarop zond Hamers nog eens 37.500
sigaren naar Duitsland (9). Onmiddellijk verleende Goring Hamers bijzondere volmachten waardoor
De Huifkar niet langer afhankelijk was van het RBTT. Om problemen in Nederland te voorkomen
stuurde Hamers ook aan Seyss-Inquart 30.000 sigaren. Daarnaast werden locale en regionale Duitse
instanties ruim van sigaren voorzien. Zo rookte de Tilburgse Grune Polizei gratis Huifkarsigaren,
evenals de Nederlandse NSDAP en in Oisterwijk gelegerde soldaten (10).
Voor De Huifkar leverde het heel wat op. Hamers kon weer alle tabak bestellen die hij wenste. De
fabrikant legitimeerde zijn aanpak door te wijzen op het bombardement van Rotterdam. Duitse
vliegtuigen hadden daar zijn tabaksopslagplaats in puin gelegd. De Duitsers konden nu alles
terugbetalen (11). Hamers liet er geen gras over groeien en hield de contacten warm. Regelmatig
reisde hij tussen Oisterwijk en Berlijn. Op 15 oktober dineerde hij met Goring. Hamers overhandigde
hem daarbij een fraaie assortimentskist en er werden afspraken gemaakt over een speciale 'Goringsigaar'. Nogmaals beloofde Goring dat Hamers bij de tabaksleveranties geen problemen zou
ondervinden (12).
Enkele weken eerder deed een belangrijke Duitse delegatie onder leiding van minister Fischbock De
Huifkar al aan. Hamers bood de minister zijn befaamde 'cognac-sigaar' aan. Aan een showtafel
werkten drie van Hamers' beste sigarenmakers voor de Duitse gasten. Het waren Horvers, Van de
Wiel en Marie Verhoeven (13).
Voor Hamers leken weer gouden tijden aan te breken. Eindelijk kon hij weer kwaliteitssigaren
produceren met alle hoogstaande ontmoetingen die erbij hoorden. Een nieuwe markt bleek te
bestaan uit Duitse topofficieren. Aan generaal Christiansen, de Duitse opperbevelhebber in
Nederland, schonk Hamers een prachtige kist met een in het deksel gegraveerde tekst: "12 dec. 1879
- 12 dec. 1940" (14). We mogen aannemen dat het voor de verjaardag van de generaal bestemd was.
Door te produceren voor officieren werd De Huifkar vrijgesteld van de verplichte productie voor de
Wehrmacht. Hamers produceerde echter wel voor de Wehrmacht, maar op lucratieve wijze. Al voor
de oorlog had Hamers een grote voorraad sigaretten 'omgebouwd' tot kleine sigaartjes die Hamers
'Deligarettes' doopte. In augustus 1942 bijvoorbeeld bestelde de Wehrmacht 1 miljoen stuks bij De
Huifkar (15).
Als in de goede oude tijd produceerde De Huifkar weer sigaren voor de Europese elite. Tsaren en
koningen hadden plaatsgemaakt voor nazieofficieren. Zijn goede relaties met de Duitsers leidden

ertoe dat officieren in de villa werden ingekwartierd. Zo verbleven onder andere 'leutnant' Hackbart
(1940-41), Dr. Morgenroth (1940-42), Dr. Hallewachs (1940-41) en H. Tannen (1942-43) in Oisterwijk
(16). In 1942 en 1943 stuurde Hamers nieuwjaarstelegrammen naar Goring om de handelscontacten
te onderstrepen (17). Ook bezocht de fabrikant regelmatig Duitse en nationaal-socialistische
instanties en mensen, zoals Seyss-Inquart, om zakelijke afspraken te maken. Het kostte hem
overigens autoladingen aan sigaren, maar Hamers had het er graag voor over.
DE HUIFKAR MAAKT WEER WINST
De werkwijze van Hamers mocht dan voor zijn bedrijf een succesformule blijken, de Nederlandse
tabaksbranche was woedend. De woede kwam vooral van het RBTT dat zich gepasseerd voelde. Men
achtte het ronduit onbehoorlijk dat De Huifkar kon beschikken over tabak die eigenlijk aan andere
fabrieken toebehoorde. Tussen mei 1940 en november 1941 had Hamers en Co 121% meer tabak
gekregen dan waar men eigenlijk recht op had. Maar de verontwaardiging was het grootst over het
feit dat onder Duitse dwang (op bevel van generaal Christiansen) fijne tabak bij andere fabrieken
werd weggehaald voor De Huifkar (18). De Vakgroep Sigarenindustrie van het RBTT besloot in maart
1943 De Huifkar te sluiten. De firma Hamers en Co had teveel afspraken en fatsoensnormen
overschreden en diende aan banden gelegd te worden. Op 24 maart werd Hamers op de hoogte
gebracht. Hij zond onmiddellijk een schrijven aan Goring waarin hij vroeg of deze persoonlijk wilde
bemiddelen (19). Het resultaat was dat De Huifkar gewoon open bleef. Uiteraard had het RBTT geen
goed woord meer voor Hamers over.
De verkoop van sigaren aan Duitsland stelde Hamers in ieder geval in staat zijn bedrijf en zijn privéleven weer in oude staat te herstellen en zelfs uit te breiden. Onderstaande tabel geeft een overzicht
van Hamers' leveranties aan Duitsland in vergelijking met de produktie voor de Nederlandse markt:
TABEL 8
EXPORT VAN HUIFKARSIGAREN NAAR DUITSLAND IN VERGELIJKING MET DE NEDERLANDSE AFZET
(1940-1944) IN PERCENTAGES
tijdstip

Duitsland Nederland

1 mei 1940 1%

99%

1 mei 1941 40%

60%

1 mei 1942 80%

20%

1 mei 1943 98%

2%

1 mei 1944 99%

1%

BRON: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging van het Ministerie van Justitie, dossier Alphonse
Hamers, dossier 1
Tussen 1940 en 1944 kon Hamers op kosten van de N.V. de hele inboedel van de villa vernieuwen en
de tuin moderniseren (20). Ook betaalde Hamers met sigaren. De 'rokertjes' waren immers een
gewild betaalmiddel, niet alleen bij de Duitsers maar ook bij de Oisterwijkers. Zo betaalde Hamers in
1942 zijn rekeningen bij bakker C. van Beckhoven voor een deel in sigaren (21). Maar ook andere
zaken werden met sigaren gekocht. Zo kocht de familie Hamers in 1942 en 1943 onder andere vijf
kisten jenever, 60 flessen whisky, drie dozen Bols, een koffer schnaps, 400 Griekse sigaretten, 100
flessen sterke drank, 1300 flessen wijn, franse cognac, drie ton kolen, koffie, champagne, zeep, thee,
suiker, duivenvoer, koekjes, sardines, eieren, vlees etc. etc.; genoeg om een feestje te geven (22).
Natuurlijk speelde in belangrijke mate het feit mee dat in de villa Duitse officieren verbleven aan wie

het aan niets diende te ontbreken. Maar Hamers exploreerde zijn hobby ook: de geslonken
wijnkelder kon opnieuw op peil gebracht worden. In maart 1944 lagen er weer zo'n 2400 flessen wijn
op de consument te wachten (23).
De enorme schulden die Hamers in 1939 nog had waren binnen anderhalf jaar omgezet in stevige
winsten. Lag het totale vermogen van de N.V. in 1940 nog op fl. 186.300,-, in 1945 bedroeg dat
vermogen fl. 376.000,-. In 1944 bijvoorbeeld boekte Hamers en Co een winst van bijna fl. 50.000,-!
Daarbij zag Hamers zijn privé-vermogen met bijna 800% (!) toenemen tot zo'n fl. 393.417,- in 1945.
Handig pakte de fabrikant het beheer over zijn geld aan. In de oorlogsjaren was Hamers namelijk ook
president-commissaris van de Noordzeebank. Hij gokte op Duitse economische successen en zette
zijn geld om in Reichsmarken.
In 1945 had de fabrikant alle aandelen van de firma opgekocht. Ook de aandelen van zijn
gedoodverfde opvolger, Joop Liesker, nam Hamers over (24). Alphonse Hamers was onbeperkt heer
en meester over De Huifkar, die sterker leek dan ooit tevoren.
HET TIJ KEERT
In 1943 moest Hamers constateren dat hij tot over zijn oren in de problemen was geraakt. De vele
contacten met Duitsers waren meer dan alleen zakelijk. De Duitse elite hield regelmatig orgies en
Hamers was daar vaak bij aanwezig. Ook in de Oisterwijkse villa vonden grote feesten plaats die door
de bevolking als zeer ergerlijk werden beschouwd.
Voor elk diner op de villa maakten enkele sigarenmakers speciale 'diner-sigaren'. Een zo'n
sigarenmaker was Nelis Coeleveld (25). Het ging er na het diner stevig aan toe: eten was er volop en
meestal ontaardde het diner in een braspartij waarbij de alcohol overvloedig stroomde. Vanuit hotel
Bosch en Ven werd twee tot drie keer per week een extra ober gehuurd voor bedieningswerk in de
villa (26). Ook trok Hamers met zijn chauffeur het hele land door. Ladingen sigaren gingen mee. Vaak
werd er 's avonds gefeest. Zo vonden orgieachtige taferelen plaats in Krasnapolsky en het
Amstelhotel in Amsterdam. Het personeel van het laatste hotel ergerde zich mateloos aan Hamers
(27).
Alphonse Hamers had de wederopbouw van zijn geliefde Huifkar volledig gebouwd op feestjes en
informele bijeenkomsten waar met sigaren zaken gedaan werden. Steeds verder raakte hij verstrikt
in het web van officieren en Duits-gezinde zakenlieden. Er was geen weg terug meer. Hij moet dat in
1943 pijnlijk geconstateerd hebben. Inmiddels had Hamers zoveel relaties opgebouwd, zowel Duitse
als Nederlandse, dat hij verplichtingen had aan beide partijen. Nederlanders deden meermalen een
beroep op deze invloedrijke zakenman om via hem te trachten deportaties of arrestaties te
voorkomen. Hamers' bemoeienis om de joodse directeur van de Noordzeebank, Epstein, voor
deportatie te behoeden is daar een voorbeeld van (28). Ook andere gevallen van bemiddeling zijn
bekend, maar over het algemeen dateren deze uit 1943 en 1944 als Hamers andere inzichten krijgt.
Of in termen van zijn neef Joop Liesker: "In de loop van de bezetting veranderde Hamers van tactiek
om te redden wat er te redden viel" (29).
In oktober 1944 zag Hamers dat de oorlog ten einde liep. In een rode-kruis auto reed hij naar
Oisterwijk om nog te halen wat er te halen viel: geld en sigaren (30). Volgens enkele Oisterwijkers
had hij het plan opgevat uit te wijken naar Zwitserland. Maar Hamers overtuigde de politieke politie
later ervan dat hij zwaar ziek was en in Zwitserland een sanatorium wilde bezoeken (31).
De toestand zag er al geruime tijd daarvoor kritiek uit voor de Duitse bezetter. In Oisterwijk leidde er
dat al in 1943 toe dat de Duitsers bewaking instelden bij belangrijk geachte gebouwen (zoals het
gemeentehuis), om deze te beveiligen tegen sabotageacties. Vanaf 8 april 1943 werd ook De Huifkar
bewaakt. Vele Oisterwijkse jongeren fungeerden een tijdlang samen met de nachtwaker van Hamers,
Denis, als bewakers. Een zekere Antoon Huijbers was aangesteld als controleur. In zijn rapportages
schreef hij verbeten over de laksheid en ongemotiveerdheid van de jongeren. Telkens moest hij
nieuwe bewakers zoeken omdat de oude bewakers hem te kennen gaven dat "ze hun schoenen niet
voor De Huifkar konden verslijten" (32).
De Huifkar bleef achter in een sfeer van anarchie. Tijdens deze chaos verscheen Joop Liesker weer op

het toneel. Deze uiterst naieve en drankzuchtige man was juist ontslagen uit het ziekenhuis van
Haarlem. Hij zat daar voor een alcoholontwenningskuur (33). Op aanraden van zijn oom Alphonse
nam hij de zaken op De Huifkar waar. Dit gaf de nodige problemen. Uit protest namen De Haan en
chef Nico Braadbaart op staande voet ontslag. Onder het korte bewind van Liesker
(september?oktober 1944) werden de fabriek en de villa volledig geplunderd: sigaren, geld,
materiaal, tabak etc. Zowel de Duitsers, als het Oisterwijkse verzet, als de dubieuze Oisterwijkse
politie bleken geïnteresseerd in de bezittingen van De Huifkar, die waren immers toch op
oorlogswinsten gebouwd (34).
Na de bevrijding werden Alphonse en Alida Hamers en Joop Liesker gearresteerd op verdenking van
collaboratie met de vijand. Hierop volgden arrest en huisarrest. De onderzoeken duurden in totaal
zo'n vijf jaar. Zowel Hamers als Liesker verdedigden zich door te stellen dat alle informele
bijeenkomsten met Duitsers een diplomatiek karakter hadden. Men had steeds getracht als goede
Nederlanders landgenoten uit Duitse handen te krijgen. Door De Huifkar sterk te houden konden
arbeiders in Oisterwijk blijven werken. Maar hun argumenten werden nauwelijks in acht genomen.
De argumenten van andere Oisterwijkers wogen waarschijnlijk zwaarder. Liesker werd zelfs als "zeer
pro-Duits" op 8 november 1944 naar het kamp Vught vervoerd (35). De familie Hamers kreeg
geruime tijd huisarrest en werd voorlopig uitgesloten van het kiesrecht (36).
Gedurende de oorlog was Hamers beslist niet pro-nazi. Ook is van antisemitisme geen enkel spoor
gebleken en openlijk verfoeide hij de NSB. Vraagtekens zijn wel te plaatsen bij zijn financiële steun (fl.
600,-) aan de winterhulp en de frontzorg (37). Alle getuigenverklaringen in de procesverbalen na de
bevrijding wijzen op Hamers' a-politieke houding. Hij zou zich volledig hebben laten leiden door zijn
koopman's geest. De fabrikant zag geen reden niet met de Duitsers in zee te gaan; zij behoorden
immers al voor de oorlog tot zijn afnemers. Oisterwijkse notabelen meenden dat Hamers op naïeve
wijze zijn zaakjes geregeld had. Maar veel personeelsleden van De Huifkar dachten er anders over.
Men zag in Hamers een profiteur die zichzelf volvrat en voor zijn arbeiders niet een sigaartje overhad
(38).
HET LAATSTE DECENNIUM
Het Militair Gezag ontnam Hamers alle bevoegdheden inzake De Huifkar en de tabaksbranche als
zodanig. Op 9 november 1944 werd de fabriek overgenomen door de Tilburger Mr. H. Scheidelaar en
door voormalig boekhouder De Haan. Scheidelaar fungeerde, als 'oude rot in het vak', waarschijnlijk
als adviseur. Hij zat al lang in de sigarenindustrie. In 1899 was hij als jonge compagnon van de firma
M. de Lang & Co uit Hilvarenbeek in het nieuws gekomen. Scheidelaar ontsloeg toen het gehele
personeel van die fabriek vanwege het lidmaatschap van de moderne bond (39).
De sigarenmakers zelf hielden zich na de bevrijding opvallend rustig. Zij hadden natuurlijk gewerkt op
een fabriek waarvan de reputatie danig was afgenomen. Socialistische sigarenmakers, ook veelal
actief in de Oisterwijkse ondergrondse, voelden zich verscheurd door verraad waarvan hun
kameraad Willem Brugman het slachtoffer geworden was. De affaire drukte het dagelijkse leven op
De Huifkar blijkbaar naar de achtergrond. De katholieke sigarenmakers hadden er op hun
jaarvergadering in 1945 ook geen oog voor. Men dankte liever de leden die tijdens de bezetting de
katholieke organisatie trouw waren gebleven. Daarna ging men snel over naar de besprekingen van
de lonen en de vakanties (40).
Op 10 januari 1946 ging de fabriek definitief naar De Haan, die op 28 januari 1948 dan ook tot
directeur werd benoemd. De "zaak Hamers" was toen afgerond. De Centrale Zuiveringsraad voor het
Bedrijfsleven ontzegde Hamers het recht op leidinggevende functies in de tabaksbranche voor twee
jaren, ingaande per maart 1947 (41).
Ook onder de nieuwe directeur H. de Haan bleven de gemoederen op De Huifkar kommervol. Het
personeel leek voorgoed in twee kampen te zijn ingedeeld: in voor- en tegenstanders van De Haan
en Hamers. Zij die meenden dat Hamers onterecht gestraft was verweten De Haan een zwak
leiderschap. Anderen die Hamers collaboratie nagaven complimenteerden De Haan als nieuwe
directeur. De controverse deed de sfeer op de fabriek geen goed.

In mei 1950 kwam Hamers weer op De Huifkar terug en werd als vanouds directeur van de fabriek.
Maar veel viel er niet meer van te maken. De firma was al fors ingekrompen en alleen fabriek II (bij
de villa) functioneerde nog. Daarbinnen vond het hele productieproces plaats. Nog maar ongeveer
25, vooral oudere sigarenmakers, verdienden daar hun brood (42). De voornaamste chef was Jan
Huijgers die controleerde en de tabak verdeelde.
Na de dood van Hamers in 1952 nam Alida Hamers-Holdtgrefe het bedrijf onder haar hoede. Maar zij
ontbeerde alle kennis omtrent de bedrijfsvoering. Ook haar tweede man, de Rus Munninghoff, zag
niet veel heil in het openhouden van De Huifkar. Interim-directeur De Haan en Munninghoff lagen
elkaar niet echt. Op 1 november 1952 was er in de villa nog feest gevierd ter gelegenheid van het feit
dat De Haan 35 jaar in dienst was bij De Huifkar. Ook Het Kerkklokje was erbij om De Haan te
feliciteren met zijn jubileum (43). Doordat het de Munninghoff's ontbrak aan kennis van het vak en
De Haan op een zijspoor kwam, bleef De Huifkar achter als een verdorde plant. Zoals gezegd
geloofden Munninghoff en Alida niet meer aan een wederopstanding. Men koos voor liquidatie en
de rechten werden verkocht. De gemeente nam later de gebouwen van De Huifkar over om er onder
meer de gemeentelijke administratie in te vestigen. Behalve in de herinnering van veel Oisterwijkers
doen nog enkele kleine aanwijzingen (denk aan de inscripties op het pand van Coenraad) denken aan
de sigarennijverheid.
In het klassieke Huifkarverhaal zou de dood van Hamers het einde betekend hebben van de eens zo
succesvolle fabriek. Alphonse nam immers de recepten met zijn dood het graf mee in. Maar De
Huifkar stierf al een eerdere dood. De fabriek overleefde de crisis van de jaren dertig niet echt. De
periode van de tweede wereldoorlog was slechts uitstel van executie. De Duitse elite was de laatste
strohalm waaraan Hamers zich vastklampte om de wederopstanding van zijn sigaren en zijn status te
bewerkstelligen. Het bleek een illusie. Zowel de oorlog als de na?oorlogse periode getuigen
meedogenloos van de tragische ondergang van de ooit zo beroemde fabriek: de N.V. Nederlandsche
Sigarenfabriek 'De Huifkar', Hamers en Co, Oisterwijk.
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DE 'HUIFKAR-MYTHE' LEEFT VOORT
Na een periode van kommer en kwel stierf De Huifkar uiteindelijk een zachte dood. Alida Holdtgrefe
en haar man Munninghoff zagen geen heil meer in exploitatie en kozen voor liquidatie.
Toch bleef de merknaam gewoon doorleven. Nog altijd bleken fabrikanten erin geïnteresseerd de
legendarische koningssigaar te produceren. De licenties voor het buitenland gingen naar Zwitserland.
Een firma uit Burg in Aargau zette de productie voort op een zo oorspronkelijk mogelijke wijze (1). De
inmiddels bijna opgedoekte firma Hamers en Co besloot sigarenmakers vanuit Oisterwijk naar
Zwitserland te sturen om ambachtslieden aldaar het ware vak te leren. Allereerst vertrokken
voormalig directeur De Haan en chef Jan Huijgers. Zij zouden de Zwitsers met organisatorische
adviezen van dienst zijn. Later zouden er ook sigarenmakers komen.
Een van die sigarenmakers was Ties Koster. Aan de vooravond van hun vertrek kwamen ze bijeen bij
Alida Munninghoff. Koster ontmoette daar ook de andere Zwitserlandgangers Pietje Velthuizen en de
Tilburger Janus de Kok. De sigarenmakers kregen geld om in Tilburg fris ondergoed en reiskoffers te
kopen. Ook stopte Alida Munninghoff de mannen fl. 100,- toe voor onderweg. De trein ging via
Keulen naar Basel. Op het station werden de Oisterwijkers opgewacht door een Zwitser met een
klein Nederlands vlaggetje. Vanuit Basel reisde men naar het plaatsje Burg. Daar had de firma een
hotel gereserveerd voor de gasten. De lonen waren beslist goed, maar naast slapen en werken viel er
in Burg niet veel te beleven: "Er was niks georganiseerd, er waren maar drie cafés", zo mopperde
Koster (2). Drie maanden bleven de sigarenmakers in Zwitserland. Volgens Koster leerden zij aan zo'n
400 Zwitsers het vak.
Maar naast de Zwitserse sigaren bleef de merknaam ook in Nederland. De binnenlandse licenties
gingen naar Smit & Ten Hoven in Kampen. Een doorslaand succes was dat niet, zo vertelde ons de exdirecteur Paul ten Hoven (3). Nadat dit bedrijf van de Nederlandse markt verdween kwamen de
rechten bij Douwe Egberts terecht. Maar ook daar sprong men geen gat in de lucht. In ruil voor de
merknaam kreeg Alida Munninghoff contractueel een vaste uitkering, bestaande uit een deel van de
omzet en eventueel aangevuld met een extrabedrag om aan de minimumafspraak te geraken. Maar
de omzet stelde niets voor en aan dat minimum kwam Douwe Egberts nooit. Kortom, Huifkarsigaren
kostten meer dan ze opleverden. Vandaar dat men in de loop der jaren trachtte van het contract met
Munninghoff af te komen. Aan deze zaak zijn heel wat advocaten te pas gekomen als we de
voormalige eigenaresse mogen geloven (4).
De laatste officiële tekenen van bestaan dateren uit het voorjaar 1972. Een van de laatste trouwe
Huifkarrokers was de liberaal Harm van Riel. Hij schijnt overigens Hans Wiegel het sigaren roken te
hebben geleerd met Huifkarsigaren. Daarna ging De Huifkar 'zwerven' om enige jaren geleden bij
AGIO terecht te komen. AGIO?directeur N. Raymakers meende in te kunnen spelen op recente
successen van dure kwaliteitssigaren als Davidoff, Hajenius en Oud?Kampen. Het grootste probleem
ondervond AGIO bij het zoeken naar authentieke sigarenplanken. Acht maanden lang stroopte
Raymakers de wereld af, echter zonder succes (6).
De nieuwe 'handmade Sumatra-sigaren' van De Huifkar zijn slechts voor een deel met de hand
gemaakt. Sigarenmakers rollen het dekblad om het machinaal geprepareerde bosje. Om de
exclusiviteit te vergroten heeft AGIO alle afzonderlijke kistjes genummerd. Op een kleine afdeling
werken vier sigarenmakers aan de Huifkarsigaren. Per week leveren zij toch zo'n 2000 sigaren af. Een
van hen wees op het uitsterven van het vak (7):
"Wij zijn de laatsten der Mohikanen, niemand van de jongere garde die hier werkzaam is, kent nog
dit pure handwerk zoals wij dat hier doen. We moeten er toch een paar gaan opleiden, want als wij
er straks niet meer zijn is het hier met het echte handwerk gedaan"
AGIO berekende dat de markt van Huifkarrokers momenteel bestaat uit ongeveer 4000 liefhebbers.
Maar directeur Raymakers zweert bij kwaliteit: "Je moet iets hebben waar je mensen trots op
kunnen zijn" (8). Natuurlijk is de sigaar als zodanig in haar bijna honderdjarig bestaan flink veranderd.
Een Hamers-sigaar is geen Raymakers-sigaar, maar heten beide De Huifkar. Maar dankzij AGIO leeft

de mythe van de Nederlandse 'haute-couture sigaar voor koningen en prinsen' voorlopig nog voort.
De laatste echte Huifkar-erfgenaam Alida Munninghoff-Holdtgrefe, stierf op 2 november 1987 in
haar laatste woonplaats Den Haag, kort na haar negentigste verjaardag. Slechts enkele oudere
Oisterwijkers zijn nog in staat persoonlijke herinneringen aan de fabriek en haar geschiedenis door te
geven aan het nageslacht. De sloop van de Huifkar-villa, eind 1987, symboliseerde op melancholieke
wijze de onontkoombare loop van de geschiedenis. Misschien dat dit boek een bijdrage levert aan
het levend houden van een stukje Oisterwijkse geschiedenis.
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