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NOTULENBOEKSDAP AFDELING OlSTERWIJK
ZATERDAG2 JULI 1917
Na enige voorbereiding werd op zaterdag den 2de juli eene vergadering gehouden,
waar den heer Lindeijer uit Vlissingen als spreker optrad met als onderwerp;
wat de SDAP is en wat zU wil, wat tot gevolg had dat eene afdeeling van de
PartU werd opgericht met aanvankelUk
13 leden.
Als besturen werden gekozen: A.Boons,voorzitter,
J v.d.Mierde,secretaris
en
Ant. de Laat als penningmeester.
Den Heer Lindeiier beloofde den besturen met raad en daad bU te zullen staan,
waar zulks nodig bleek en bereid te zUn zoo nu en dan met de afdeeling te
komen vergaderen.
Aldus werd den tweeden Juli de afdeling der SDAP opgericht met 13 leden.
A.Boons Voorz.
J. v.d. Mierde,

Huishoudelijke vergadering

'"--'

Zaterdag

13 Augustus

secr.

1917

Deze:
de eerste huishoudelUke vergadering der afdeeling wordt door den
Voorzitter; na er op gewezen te hebben van hoe groote beteekenis het is dat men
hier eene afdeling van de PartU heeft op kunnen richten, geopend.
Vervolgens wUst de voorzitter er op hoe op allen leden eene groote en zware
taak rust, wil de afdeeling aan hare groote historische roeping kunnen voldoen
en doet daarom een beroep op alle leden om naar hun vermogen het grootsche
werd der afdeling mee te helpen verrichten en de besturen trouw in hunne zeer

omvangrUkewerkzaamhedenbU te staan.

.

Na ampele bespreking wordt H. de Laat en W.v.d.Mierde
als controle commissie
gekozen en J. Voorzaat als 2den Voorzitter. Ook wordt besloten om te werken
voor het uitbreidingsfonds
grooter "Volk". Na een woord van opwekking om trou1'T
de vergaderingen bU te wonen en propaganda te maken voor het "volk" en De StrUd
wordt deze goed
bezochte vergadering gesloten.
A Boons voorz.
.
J vd Mierde
Huishoudelijke vergadering

'--'

Zaterdag

27 Augustus

secr.

1917

De Voorzitter opent deze zeer slecht bezochte vergadering. Daarna worden verschillende werkzaamheden
besproken en geregeld, hierin bUgestaan door den heer
Llndeijer die op deze vergadering aanwezig is. Den heer Lindeijer geeft eene
duidelUke uiteenzetting hoe de afdeeling behoort te werken en enige wenken om
dat werk te vergemakkelUken.
De Voorzitter doet mededeelingen
vaneenige
zeer
belangrUke werkzaamheden,
die nu al reeds door de afdeeling verricht zUn, o.a.
is een verzoek gericht aan B en W om ook voor deze gemeente eene huur Commissie
te benoemen om het schandelUke opdrUven der huren tegen te gaan, en het zenden
van een adres aan den gemeenteraad, houdende verzoek van gemeentewegen
goedkoop
brandhout aan de arbeidersbevolking
te distribueren. Daarna wordt nog besproken
hoe onze houding zal zUn bU de a.s. raadsverkiezing.
H. de Laat meent dat wU
onze leden in dit geval dienen vrU te laten op wie zU zullen stemmen, aldus
wordt besloten. Nog wordt besloten om in den komenden winter kursusvergaderingen
te houden, met Lindeiier als spreker, ook toegankelUk voor introducees. Door
afwezigheid van den penningmeester
kunnen vele zaken als boekhouding betreffende,
niet geregeld worden. Ant. de Laat die het op zich genomen had de contributie
te innen kan dit door omstandigheden
niet langer doen. In diens plaats wordt
W.v.d.Mierde gekozen die bereid is het te doen. TEvens zal W.v.d.Mierde
het
Agentschap voor "Het Volk" te Oisterwijk waarnemen wat tot heden door v.d .Brekel
te Tilburg woonachtig geschiedde.
Met klem werd er door Lindeiier~n de Voorzitter op aangedrongen,
ten spoedigste
de werkzaamheden
voor het uitbreidingsfonds,
"Het Volk" ter hand te nemen,waartoe werd besloten. Na nog eenigen tUd genoeglUk met Lindeijer te hebben gepraat
tot deze naar den trein moest sloot de voorzitter na een woord van opwekking om
vooral voor "De Strijd" te werken deze vergadering.
A.Boons voorz.
J vd Mierde

secr.

2.
Huishoudel~ke

vergadering

21 October

1917

De voorzitter opent deze tamelijk bezochte vergadering met een woord van welkom. Daarna wordt door hem nog eens duidelijk uiteengezet dat alle leden verplicht
zijn bij te dragen in het fonds voor het vergrootte "Volk". Na eenige bespreking
verklaarden J. Steffers en J.v.d.Mierde zich bereid het werk daarvoor ter hand
te nemen. Door het bedanken van Ant. de Laat als penningmeester
moest voor deze
functie een ander gekozen worden. Als penningmeesteres
werd mei. Boons-vd Mierde
gekozen; als ~evaardigde
naar de federatievergadering
te Tilburg werd A.Boons
gekozen. Door de Voorzitter wordt voorgesteld een adres aan de raad te richten
om toeslag op gas en petroleum te krijgen, wat door de vergadering onder veel
blijken van instemming wordt aangenomen. Door H. de Laat. wordt voorgesteld om
in combinatie met de afdeling der SDAP en moderne bond een vergadering te beleggen met Lindeijer als spreker, aldus wordt besloten. Aan 't slot worden nog
een dertigtal nummers van "De Strijd" uitgereikt ter verspreiding,
alsook enige
brochures. Daarna sluiting.
A Boons voorz
J vd Mierde secr.
Huishoudel~ke
"'"'-'

'

Zondag

9 December

1917

De voorzitter opent de vergadering waarna de secretaris de notulen van de vorige
vergadering voorleest welke onveranderd worden goedgekeurd. Als afgevaardigden
naar het kerstcongres worden J.v.d.Mierde en W.Spierings
gekozen, W.Spierings
als plaatsvervanger.
A.Boons voorz.
J vd Mierde secr.

Huishoudel~ke

'

vergadering

vergadering

Zondag

6 Januari

1918

Na de opening deelt de voorzitter mede dat de secretaris niet aanwezig is. De
vergadering spreekt hare afkeuring uit over de houding van J.v.d.Mierde
en
W.Spierings
maar vooral van J.v.d.Mierde
die weigerde naar het Congres te
gaan, zonder opgaaf van wettige redenen. Ook W.Spierings
weigerde toen te gaan
als plaatsvervanger.
Onze afdeeling was dientengevolge
niet vertegenwoordigd
op
het Congres~ Naar de Federatievergadering
te Tilburg te houden den 20ste Januari
werden H. de Laat en A.Boons
als afgevaardigden
gekozen, als plaatsvervanger
werden W.v.d.Mierde en J.v.Doleweerd
(gekozen).
Daarna werd door de vergadering vastgesteld dat de bode W.v.d.Mierde
fl. 2,50
vergoeding zal moeten ontvangen, waarmee hij genoegen nam. De vergadering besloot
nog om aan A.Boons en H. de Laat
30 cent per maand uit de partijkas der afdeelmmg
toe te staan om hun tegemoet te komen in de kosten verbonden aan de deelneming
aan de cursussen in gemeentepolitiek.
Door het late uur kunnen wij niet doorgaan
met vergadering. Een vervolgvergadering
zal gehouden worden. Daarna sluiting.
A.Boons,
Huishoudelijke vervolgvergadering

voorz.

Jvd Mierde,

secr.

van 6 Januari op 27 Januari 1918

De voorzitter
opent deze zeer goed bezochte vergadering met zijn genoegen uit
te spreken over de opkomst. Twee nieuwe leden worden geballoteerd en aangenomen
n.l. J.A.van Baast en mei. H. v.d. Mierde. Daarna kwam het kiezen van een nieuwen
secretaris aan de orde, waarvoor uit de vergadering H. de Laat
als kandidaat
werd gesteld. H. de Laat
verklaarde geen bezwaren te hebben tegen het aanvaarden
dezer functie en werd onder instemming der vergadering als secretaris gekozen.
Als tweede bestuursleden werden W.Spierings
en J.v.d.Mierde gekozen.
Thans is het bestuur als volgt samengesteld:
A Boons voorzitter
H de Laat secretaris
Vr Boons penningmeesteres
W Spierings 2de voorzitter
J vd Mierde 2de secretaris
H de Laat en W vd Mierde controlecommissie

:3
De voorzitter

deelt mede dat 10 Februari

te Tilburg

in het Volksgebouw

eene

groote openbare vergadering zal worden gehouden waar alle moderne organisaties,
afdeelingen der SDAP en levensmiddelen
commissies uit Brabant en Zeeland tegenwoordig zullen zijn ter bespreking der slechte levensmiddelenvoorziening
in
genoemde provincies, teneinde middelen te beramen daarin verbetering aan te
brengen. De leden werden aangespoord zoo veel mogelijk deze vergadering bij te
wonen. Uit de vergadering kwamen vele klachten over de slechte distributie
hier ter plaatse, vooral over de klompen, schoenen, safet en zoolleer. De
voorzitter
zal deze klacht ter kennis brengen van onze Centrale Commissie,
schriftelijk en op de vergadering te Tilburg. Door Boons
wordt voorgesteld de
contributie van 6 op 10 cent te brengen, wat na enige discussie wordt verworpen
en de contributie 6 cent blijft. Voorts wordt nog beknopt medegedeeld het debat
gevoerd door onzen voorzitter Boons
tegen Dr. Verviers
in de vergadering
van de RK Kiesvereniging.
Op het verzoek van Boons
een openbaar debat met
een onzer voormannen aan te gaan, ging Dr. Verviers
niet in. Op voorztel van
enige leden werd besloten Westerhof en Jansen
op de groslijst te plaatsen.
Nadat Boons
nog een flink woord van propaganda ter opwekking had gesproken
werd deze goed bezochte vergadering gesloten.
A.Boons, voorz.
J.v.d. Mierde, secr.
Huishoudel~ke vergadering van 2A februari 1918
De voorzitter opent de vergadering met de opmerking als dat de opkomst beter had
kunnen zijn.
De notulen worden onveranderd na voorlezing goedgekeurd. Vervolgens een schrijven
aan de centrale commissie in verband met distribueren van klompen, schoenen en
sapoet, tevens tot de burgemeester aan te sporen tot be noeming van een commissie
voor bovengenoemde artikelen. Tevens was ingekomen een maximum-prijslijst voor
rundvleeseh, waarover verschillende
leden hun mening te kennen gaven als dat de
vastgestelde maximum prijzen zou leiden tot verslechtering
van vleeschvoorziening
de arbeiders. Ook was een schrijving ingekomen voor het houden eene propagandaweek hier ter plaatse waarover verdere inlichtingen zal gevraagd worden.
Geballoteerd en aangenomen worden K.de Minikus (Dominicus?)en
door H.de Laat werd
een kort verslag uitgebracht van de vergadering welke jl. door de centrale commissie voor de levensmiddelenvoorziening
den 10 februari gehouden wordt, welke
vergadering,als
goed geslaagd mag heten. V~rvolgens kwam aan de orde de benoeming
van een bode daar W.vd Mierde
aanvankelijk bedankt had zegde hij weer toe dit
weer ter hand te nemen.
Tevens werd door de voorzitter een korte mededeling over de stemming en de wijze
van stemmen der groslijst, welke eerdaags in de afdeeling zal plaatshebben.
Vier
jaarboekjes werden verkocht. In het sluitingswoord
werd door de voorzitter tot
krachtige propaganda aangespoord.
A.Boons, voorzitter
H.de Laat, secr.
Huishoudeliike

vergadering

van 28 april

In het openingswoord werd door de voorzitter enkele woorden gesproken over de binnenkort te houden algemeene verkiezing voor de tweede kamer, tevens de propaganda
die daarvoor zal voorafgaan.
Vervolgens werden de ingekomen (stukken) behandeld. Wat betreft het H.H. reglement, lokte nog wat discussie uit, voornamelijk het artkeI tot het in voeren van
klasse-contributie.
A. de Laat zegt als dat het beter was het te laten zoo het
was. J.v.Doleweerd
en J.StBffers waren het er mede eens. Door de voorzitter werd
in stemming gebracht om de 'klasse-contributie
Daarna sloot de voorzitter onder een opwekken

Huishoudeliike

vergadering

14 december

in te voeren, maar werd verworpen.
tot propaganda, de vergadering.
H. de Laat, secr.

1918

Bij de opening wijst de voorzitter op het treurige feit dat het hem niet macht
gelukken eerder eene vergadering te houden. Welke tot voor de afdeling, om met
vrucht te kunnen werken zoo zeer nodig zijn. Vervolgens werd door hem met genoegen geconstateerd dat de opkomst zeer goed genoemd mag worden. De vergadering
was door 10 leden ebzocht. Door de voorzitter werd een korte inleiding gehouden
en een beroep gedaan op het plichtsbesef en organisatie-inzicht
om voortaan de
volle medewerking door den leden te mogen ondervinden in het belang der afdeeling

'-J

en in dat der arbeiders in het algemeen. Op ons allen rust eene zware taak,
laat ons toonen het te begrijpen. Door de voorzitter der Federatie, den heer
Lindeijer uit 'Vlissingen werd de vergadering bijgewoond. Ten einde eene bespreking
te houden over de a.s. provinciale staten verkiezing.en
gemeenteraadsverkiezingen
die in april en mei a.s gehouden zullen worden. Voor de gemeenteraad werden A.Boons,
H. de Laat en G. v.Keulen als candidaten gekozen in genoemde volgorde. H.de Laat
had enige niet te noemen bezwaren, doch verklaarde zich desalniettemin,
in het
belang onzer partij hier ter plaatse toch bereid de candidatuur te aanvaarden,
om in het geval van de mogelijkheid van candidaat te kunnen zijn, te voorzien.
Ter opleiding zal door drie genoemde candidaten om de 14 dagen de cursusin gemeentepolitiek
gevolgd worden in Tilburg. In de kosten hieraan verbonden zal door
de Federatie worden bijgedragen.
Daarna komt het kiezen van een secretaris aan de orde.De besprekingen over dit
punt leidden ertoe dat een hele wijziging in dit bestuur wordt aangebracht. Het
bestuur is thans als volgt samengesteld:

'> '

~

eerste voorzitter
G.v.Keulen
tweede voorzitter
W.Boons
eerste secretaris
A.Boons
tweede secretaris
W.v.d.Mierde
penningmeesteress
Vr.Boons
controlecommissie
W.v.d.Mierde, H.de Laat
contributiebode
W.Boons
In verband met de steunbeweging voor de a.s. statenverkiezing verklaarden alle
aanwezigen zich bereid eene kaart voor zegelaanhechting te nemen. A.Boons beloofde de kaarten uit te zullen reiken.
Daarna hield Lindeijereene beschouwing over de betekenis der a.s. staten en gemeenteraadsverkiezingen. Vooral liet hij duidelijk uitkomen van hoe grote propagandistische waarde het voor de beweging is iemand van ons in de gemeenteraad
te hebben, vooral hier; waar het ons onmogelijk gemaakt wordt in het openbaar
onze beginselen te propageren. Hebben wij iemand in den raad, dan kunnen wij daar
in het openbaar voor de arbeiders opkomen en daardoor tonen dat onzen strijdgericht is tegen de maatschappelijke misstanden en niet etgen den godsdienst. Lindeijer,die met het oog op den weinigen tijd die hij had voor zijn vertrek ko~
moest zijn, werd een woord van dank gebracht voor zijne uiteenzetting.
Na de
leden aangespoord te hebben om naar hunne beste krachten voor de partij te werken
sloot de vo~r~itter de vergadering.
A.Boons, secr.

'

"

Huishoudeliike
vergadering 15 mei 1919
Aanwezig: 12 leden.
De voorzitter opent en spreekt zijn tevredenheid uit over de goed bezochte vergadering. Daarna komt aan de orde de a~s. gemeenteraadsverkiezing,
de eerste onder het nieuwe kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging
en algemeen stem~
recht (plicht).welken
gehouden wordt op 21 mei a.s. Dan wordt de steunbeweging
geregeld. Bonboekjes worden uitgezet en door elk lid een vrijwillige bijdrage
gestort, ten behoeve der steunbeweging.
Onze secretaris A.Boons neemt op zich
een strooib~ljet samen te stellen en zal het dan in Tilburg bij de firma De Bont
laten drukken. Vervolgens stellen zich enkele leden
disponible voor de verspreiding. W.Boons en G.v.Keulen worden als stemmen-opnemers
aangewezen op den
dag der verkiezing. Tot krachtige propaganda wordt aangespoord en algemeen met
vertrouwen de verkizing tegemoet.
A.Boons, seer.
Huishoudeliike
vergadering 18 april '20
Deze vergadering die evenals de vorige in den openlucht gehouden wordt, is vrij
goed bezocht. Voor opening wotrlt door Boons aangespoord ieder zijn best te doen
om onze afd. innerlijk en numriek te versterken. Met des te meer energie dienen
wij te werken nu het ons door de reactie zoo moeilijk wordt gemaakt het organisatie
werk naar behooren te doen.
Alle vergadergelegenheid
is ons ontnomen. Aan de afdeeling 'sBosch zal worden bericht dat vijf leden onzer afd. aan de groepsvergadering
waar het socialisatierapport behandeld zal worden, zullen deelnamen. Als controle commissie wordt
J.v.d.Mierde en G.v.Keulen benoemd. In de plaats van W.Boons zal J.v.d.Mierde
te
beginnen over drie weken, bode worden van de afd. Besloten wordt in het vervolg
zoo mogelijk elke maand te vergaderen. Na nog wat geanimeerde discussie gevoerd
te hebben, sluiting.
A.Boons, secr.

s-

p.s.Een telegram te zenden aan Troelstra op zijn 60ste verjaardag 20 april a.s.
Daartoe werd besloten. Inmiddels is het volgende telegram verzonden. Aanvaardt
gelukwensehen op uw 60stejaardag. afd. Oisterwijk, SDAP.
A.Boons, setr.
Huishoudeliike
vergadering op 12 september '20
Na de opening waarin Boons zijn afkeuring uitsprak over het deze slecht bezochte
vergadering komt aan de orde is het benoemen van een seer. pennm. daar Boons
onze gemeente gaat verlaten. Glotzbaeh stelt zich disponible tot het aanvaardeh
van deze beide functies. Met instemming der vergadering wordt Glotzbach gekozen
als seer. pennm. Nadat Boons nog een~elijk
woord tot afscheid heeft gesproken
wordt deze vergadering galoten.
J.Glotzbach,
secr.

Huishoudeliike
vergadering
17 oktober '20
Door afwezigheid van denvoorzitter wordt deze tamelijk goed eèzochte vergadering
geopend door den tweede voorz.W.Boons.
Aan de orde is het benoemen van een afgevaardigde naar de jaarvergadering,
die den 24ste oktober te Breda zal worden
gehouden. Glotzbach wordt met algemene stemmen gekozen, die zich daartoe bereid
verklaard. Als plaatsvervanger
werd door de vergadering
benoemd J.v.d. Mierde.
Hierna werden nog enige propaganda sluitzegels verkocht ten behoeve van 'met Volk".
Na nog enige partij zaken besproken te hebben werd deze vergadering die in den
openlucht gehouden moest worden, gesloten.
J.Glotzbach,
secr.
Huishoudeliike
vergadering op 13 november
De tweede voorzitter W.Boons opent de vergadering 'en geeft het woord aan de seer.
om verslag uit te brengen van de Algemeene Jaarvergadering
der Federatie NoordBrabant gehouden op zondag 7 Nov. te Breda. De seer. herinnert de leden er aan
dat op de algemenfe verg. is aangenomen om 1 cent per lid per week te storten
voor aflossing schuld Federatie en om tevens tot dekking der kosten, !cent per
lid en per week voor "De Strijd" te storten het welk met instemming der vergadering
wordt aangenomen. Hierna is aan den orde het kiezen van een eerste voorzitter
voor
welke functie G.v.Keulen heeft bedankt. Zoodat W.Boons bij a~clamatie gekozen
werd tot eerste voorzitter. C.Snoeren nam tevens de functie van contributiebode
over van W.Boons die hiervoor heeft bedankt. Zoodat het bestuur als volgt
is
samengesteld:
W.Boons
eerste voorzi~ter
J.Glotzbach eerste seerT
w.v.d.Mierde tweede seer.
C.Snoeren
contributiebode
Na

nog

enige

tijd

te

afwachtende houding
te hebben om vooral
dering sluit.

hebben

gesproken

over

't

geval

H.de

Laat

werd

besloten

een

aan te nemen waarna de voorz na allen nog eens aangespoord
trouw de contributie te betalen, deze zeer gezellige vergaJ. Glotzbach,

secr.

Huishoudeiiike
vergadering 31 ian. 1921
De voorzitter opent de verg. en conststeert met voldoening dat de opkomst uitstekend
(is) en legt er nogmaals de nadruk op dat de leden vooral trouw ter vergadering
moeten komen. Hierna geeft de voorz. het woord aan den geer. voor het voorlezen
der

ingekomen

stukken.

Besloten

werd

de

propaganda

voor

't

Volk

en

De

Strijd met

alle

kracht te voeren. Op
de intekenlijst voor een extra bijdrage voor de vrouwenpropaganda werd door de leden een klein bedrag afgezonderd.
J.v.d.Mierde stelt zich caÀdidaat voor de Fed. verg. op zondag 6 fe~r. waarna hij
met algemeene stemmen tot afgevaardigde
wordt benoemd en W.Boons als plaatsvervanger. Besloten werd aan de afgevaardige .zich tegen het opheffen van 't weekblad
De Strijd te doen uitspreken daar zulks niet in 't belang zou zijn voor de propaganda in 't zuiden. Waarna, nadat er op aangQname wijze van gedachten werd gewisseld, de voorzitter deze goed geslaagde vergadering
sloot.
J.Glotzbach,
secr.
21 sept.

'21 is het volgende

telegram

aan pg. v.Kol gezonden.

Van harte

geluk

wensch bij Uw 50 jarig jubileum.Namens de afd. Oisterwijkder SDAP voorz.W.Boons

6
llliishoudelijkevergadering

op 29 maart 1928

Als gevolg van het ontbreken ener vergadergelegenheid, is er sinds
jaren niet meer op een behoorlijke manier gewerkt kunnen worden aan
het groot maken van onze afdeling. Door het tot onze afdeeling
toetreden van pg Joh. Visser zijn wij door hem in staat gesteld te
vergaderen. Zoo waren wij dan bijeen in den behoorlijken atelier van
pg Visser. Alle pg waren aanwezig nl 5. Daar Boons steeds weer
penningmeester is geweest en er geen volledig bestuur bestaat, werd
hem verzocht deze vergadering te leiden. Aldus begint Boons te vertellen
dat hij van het PB de mededeling heeft ontvangen dat joh. Visser lid
wenst te worden van de SnAP. Na eenigedagen heeft Boons een zeer
kameraadschappelijk onderhoud gehad met onze nieuwe pg, welke geheel
belangeloos dit gebouw voor onze vergaderingen disponibel stelde.
Ik wil dan ook, zei Boons, onze pg Visser hiervoor hartelijk dank
zeggen, en hem hartelijk welkom heten in onze rijen. Laat ons hopen,
nu wij weer in de gelegenheid zijn behoorlijk met elkaar te overleggen,
dat onze afdeling spoedig groter wordt. Allen betuigen hun voldoening
over deze gang van zaken. Visser zegt, al was hij eerst niet aangesloten,
toch veel voor onze partij te voelen. Vroeger, torn hij in A-dam was,
is hij nimmer overgegaan zich op te geven. Nu hij echter in het donkere
Zuiden zit en ziet op welke manier men ons hier bemoeilijkt vindt
hij het onverantwoordelijk zich niet aan te sluiten. Het is niet de
bedoeling zich in de details in onze beweging in te werken, dat
moeten de jongeren doen, hij zal echter onze beweging moreel en
finacieel bijstaan om de afd. SnAP Oisterwijk groot te maken. Vervolgens
doet Boons enige mededelingen over correspondentie w.o. het uit Brabant
vertrekken van onze propagandist en 2de kamerlid )V.Drop en de op 1
april te houden buitengewone gewestelijke vergadering waar Boons
voor onze afdeling aanwezig zal zijn. Verder bespreekt hij de financiële positie van onze afdeling en het verloop van het ledental in
Noord-Brabant. Tenslotte wordt besproken of en zo ja, wie er naar het
op 7-8-9 april te houden Paas-congres zal gaan. Snoeren en v.d. ~{ierde
willen wel een afgevaardigde sturen en dan gezamenlijk de kosten dragen.
Visser is er erg voor dat onze afd~ling aanwezig is en zegt financiële
steun toe. Vd Boogaard wil liever geen kosten maken. Boons zegt zijn
mening met opzet niet eerst te hebben gezegd om te horen hoe men erover
dacht. Hoewel het bijwonen van een congres leerzaam is ben ik van mening
dit jaar geen afvaardiging te zenden, omdat men door het niet behoorlijk
functioneren van onze afdeling niet gQed op de hoogte is van alles
wat er behandeld xal worden. Visser en vd Mierde achten het van groot
propagandistisch belang dat er een afvaardiging aanwezig is. Visser
stelt nog dat het zijn bedoeling is de zaak flink mee aan te pakken
en stelt dan ook het nodige geld beschikbaar. Allen zijn dan van mening
dat Boons naar het congres dient te gaan. Dit wordt door Boons aanvaard
en J. vd Mierde wordt aangewezên als plaatsvervanger. Verder wordt nog
in het kort van gedachten gewisseld over welke propaganda. onze afdeling
zal voeren ter uitbreiding onzer afdeling. Besloten wordt spoedig na
het Paascongres bijelkaar te komen om alles precies te regelen. Hiermee
was dus een begin gemaakt met het vele werk dat ons te~chten
staat. Een
nieuw lid werd opgegeven waardoor wij tien leden telien. Allen keerden
zeer voldaan huiswaarts.
secr. W. Boons voorzitter
Illiishoudelijkevergadering

24 sept. 1929. Aanwezig

14 leden.

De vo~rzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte
welkom en in het bijzonder de nieuwe leden die aanwezig zijn. Als eerste
punt wordt behandeld het verslag van de gewestelijk bestuursvergadering
alwaar ook onze voorzitter, als afgevaardigde der afdeling aanwezig was.

1De voorzitter deelt mede dat men daar over het algemeen van mening was dat
het verspreidingsmaterieel, welke voor de verkiezingen gebruikt werd en in
het bijzonder de prenteboekjes van dien aard was, dat zeer waarschijnlijk
di~ er wel mede toe de oorxaak zijn, dat wij zo'n slechte of tenminste geen
bevredigende uitslag te boeken hebben. De voorzitter zegt verder dat de
vergadering naar zijn mening saai en vervelend was, daar alle afgevaardigden
zo ongeveer met dezelfde grieven kwamen. Door Boons wordt opgemerkt dat al
is het wel eens verveleend het toch leerzaam kan zijn ieders mening eens
te horen. Bovendien kan er aanleiding zijn om eens een voorstel over die
kwestie te maken voor de jaarvergadering van het gewest. De voorzitter meent
dat er genoeg over gezegd is en verzoekt het volgende punt te willen
behandelen namelijk het aanschaffen van een vlag. Daar het vooBstel van Van
Den Boogaard was stelt hij deze in degelegenheid dit toe te lichten.
--Vd Boogaard zegt dat hij het op hoge prijs zou s~llen wanneer wij weer eens
gingen demonstreren, dat wij dan ook eens een mooie vlag mede konden voeren,
zulks ter verfraating van ons clubje dat anders altijd met ledige handen op
stap gaat. Er gaven zich een vijftal mensen op, die over het voorstel wel
wat te zeggen wensten. Visser zegt, dat het naar zijn mening de tijd nog niet
is om aan het aanschaffen van een vlag te deneken, daar er wel andere dingen
zijn die meer nodig zijn. De overige sprekers zijn allen van dezelfde mening
ook zij zouden liever eerst het schip zien en dan de vlag (bedoeld wordt
het eigen gebouw). Door Boons wordt nog gezegd dat hij er ook tegen is
omreden de moeilijkheid welke het aanschaffen mede brengt. De beurzen der
arbeiders worden toch zo geplunderd en als er nu een kleine 200 gulden gespaard
moet worden wordt het nog erger, en bovendien zou het veel te lang duren eer
wij zo ver zouden zijn. Van den Boogaard als laatste spreker zegt, dat het
hem spijt dat hij zo weinig instemming ondervindt en ziet dan ook van zijn
voostel af, maar verzoekt de leden dan het kopen van een insigne der snAP.
Als derde punt kwam aan de orde het voorlezen van ingekomen stukken. Door
de sekretaris wordt voorgelezen het plan van het PB over het verspreiden van
lectuur welke van waarde kan geacht worden voor de volgende verkiezingen.
Als verspreiders geven zich een aantal leden op, te weten: vd Weide, Boons,
Snoeren, vd Boogaard, Van Santvoort, Coeleveld, J. vd Mierde en Van Dongen
terwijl de leden vd B., vd W.,vd M, en Q. zich bereid verklaren om het
plakwerk te doen. Bij de rondvraag verzoekt J. Werts om de boeken en bescheiden
van depenningmeester te controleren zulks in verband met het bedaw<en voor
zijn functie als bode. Het lid Brugman verzoekt in het vervolg de notulen
van de vorige vergadering voor te lezen daar hij niet altijd in de gelegenheid is de vergaderingen bij te wonen en zodoende te weten wat er behandeld
is, De voorzitter antwoordt dat er aan beide verzoeken zal worden voldaan.
Daar er niets meer aan de orde was sluit de voorzitter met de hoop uitsprekend,
d~t hij alle aanwezigen op de volgende vergadering terug mag zien vermeerderd
met die enkelen die nog afwezig waren.
voorzitter: J vd Mierde, secr; C.Coeleveld

Huishoudelijke

vergadering

,
zaterdag 4 januari 1930. Aanwezig

tien leden.

De voorzitter opent de vergadering. Na voor lezing der notulen welke
onveranderd worden goedgekeurd volgt benoeming van de tweede voorzitter.
Daar Snoeren eerst gekozen was als tweede voorzitter en er zodoende een
nieuw controle-lid gekozen moest worden, besloot Snoeren om als tweede
voorzitter te bedanken, hetgeen instemming vond bij meerdere leden. Omreden
dat Snoeren als controleur nogal we~vijs is. Besloten werd om dan maar een
andere tweede voorzitter te benoemen. Daar er bij de aanwezige leden geen
animo was om als tweede voorzitter benoemd te worden werd besloten het
voorstel aan te houden tot de volgende vergadering, misschien waren er dan
meerdere leden aanwezig en zou de kans van slagen groter zijn. Ingekomen
was een schrijven van het PB betreffende het kopen van een jaarboekje. De
voorzitter zegt dat het jaarboekjeeen schat van informatie inhoudt betreffende
de propaganda voor partij en vakbeweging en alles wat wij moeten weten bv
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over belastingen enzovoorts. Zes der aanwezigen gaven zich op om in
het bezit gesteld te worden van het arbeidersjaarboekje. Wat betreft
het huisbezoek sprak men zich in de vergadering uit dat het niet
gewenscht was dat er een huisbezoekencommissie benoemd wordt, liever
hield
men zich aan de propaganda van man tot man. Door de controle0
commissie werd verslag uitgebracht met als uitkomst dat de boeken en
bescheiden van de penningmeester in volmaakte orde waren bevonden.
Daar vd Weijden bedankte als plaatsvervangend afgevaardigde naar het
Koloniaal Congres werd alsnog vd Boogaard benoemd: door de penningmeester
werd nog het verlangen uitgesproken om tot aankoop van een stempel over
te gaan, daar het Oisterwijk voorkomt dat er zegels losgaan op de
kaarten en zodoende verloren gaan, hadden wij nu een stempel daie het
zegel en de kaart raakte dan was dit niet zo erg, dan wist men tenminste
dat het in orde was. Aldus werd besloten. Door vd Boogaard werd nog
verzocht het PB te schrijven om hier weer eens een spreker te krijgen
hetgeen na besproken te zijn goed werd bevonden. Daar er niets meer aan
de orde was sloot de voorzitter onder dankzegging deze bijeenkomst.
de voorzitter: J vd Mierde, d~secretaris:

C.W. Coeleveld

Oisterwijk, 26 januari 1939

~

Op 26 jan. hadden wij een vergadering belegd alwaar onze vriend Gulden
uit Sleeuwijk aanwezig was. Wij hadden voor het slagen onzer vergadering
en voor propaganda de fabrieksarbeiders hier ter plaatse uitgenodigd. Na
een zeer leerrijke en krachtige reden gaven zich zes nieuwe leden op voor
de partij. Het was voor ons een zeer goede vergadering daar wij door het
moóie betoog vanQuJ~~n
heerlijk gesterkt in den strijd weer huiswaarts
togen.
de voorzitter: J vd ~{ierde, de secr.: C.W. Coeleveld
lfuishoudelijke vergadering

~

op 13 maart 1930. Aanwezig

15 leden.

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Zijn
voldoening uitsprekende dat de opkomst,:zoo goed is, hoopt hij dat het
altijd,zoo moge zijn. De notulen worden voorgelezen en goedgekeurd. Er
was een schrijven binnengekomen betreffende het aankoopen van een versl~g
van het Coloniaal Congres. Besloten werd om twee boekjes te koopen, een
voor het archief en een om te laten lezen onder de leden. Een schrijven
was binnengekomen om een afgevaardigde te sturen naar de jaarvergadering
der Vrouwenvlub welke zou gehouden worden te Zwolle. Besloten werd om
hieraan geen gevolg te geven. Besprekingen werden gevoerd aangadnde het
oprichten van een Reiskas. Daar hetzulks echter was geschied bij de
- sigarenmakers en fabrieksarbeiders
kon het hier wel achterwege blijven.
Als penningmeester werd gekozen A.J. v. Santvoort daar onze penningmeester
de gemeente verlaten had. Besprekingen werden gevoerd aangaande 'het Eigen
Gebouw'. Hetwelk ni~tot het gewenscht resultaat kwam. Over het al of
niet ~annemen van het lid Molenaars ontstond eenige verschil van mening.
Besloten werd om erover te stemmen, met het resultaat dat er uitgebracht
werden 15 stemmen. 9 voor en 5 tegen en 2 blanco. Zoodat genoemd lid
als aangenoomen diende te worden beschouwd. Verder werden door onse
voorzitter
eenige hartelijke woorden gesproken tot ons schijdend lid
vd Boogaard welke zich in Tilburg gevestigd had. De Spreker memoreerde
de ijver en werklust welke vd Boogaard in de tijd die hij bij ons te
zamen was getuigde van goed lid te zijn en bezield met een groot idealisme (?).
Spreker sprak de wensuit dat het hem enzijn gezin op zijn verdere
levensweg goed moge gaan. Daar er niets meer aan de orde was sloot de
voorzitter de goed geslaagde bijeenkomst.
de voorzitter: J vd Mierde, de secr.t C.W. Coeleveld

:J
lfuishoudelijke vergadering op 7 maart 1931,
aanwezig 14 leden, 2 nieuwe leden werden aangenomen,
v.rRossum en J. Donders

te weten

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan Lindeyer,
gewestelijk bestuurder, die aanwezig was met het plan een en ander
te vertellen over het nut van de Provinciale staten. ~fet een goed en
leerzaam betoog zet spreker uiteen hoe nodig het is, dat er zoveel
mogelijk leden onzer partij gekozen worden voor de P.S. en spoort
de leden aan om zoveel mogelijk propaganda te maken voot de SDAP.
Op de vraag die Van Dongen stelt wat er gedaan wordt, wanneer er
eens slachtoffers zouden vallen voor het voeren van propaganda.
Door IJindeyer wordt gezegd, dat het PB daar niets voor kan doen en
maant dan ook tot voorzichtigheid. Over het stellen van candidaten
voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen wordt, daar het blijkt
dat er vrees bestaat, nog het een en ander gezegd. Door Visser wordt
opgemerkt dat vrees het ergste kwaad is dat iemand kan be~ten en
betoogt dan ook dat men dat men dat op zijde moet zetten hetgeen
door meerdere leden wordt ondersteund. Het welk tot gevol~ heeft
dat er vier kandidaten gesteld zullen worden, te weten Visser,
nummer één en Van.Dongen, M. vd Boogaard, G. Donders respectievelijk
2,3,4 op de kandidatenlijst. Verder is er aan de orde het verkiezen
van bestuursleden. Door Couleveld wordt het verlangen naar voren
gebracht, dat hij zich gaarne als secretaris vervangen zag. Daar
er geen liefhebbers zijn wordt besloten het nog een maand te doen.
Als afgevaardigden naar het Partij Congres wordt C. Snoeren benoemd
en V. van Dongen als plaatsvervanger. Bij de rondvraag wordt nog
verzocht de kandidaten voor de gemeenteraad te zenden naar de
kursus die gehouden wordt te Eindhoven. Zo nodig op kosten van de
kas der afdeling hetgeen goedgekeurd wordt en waar dan ook gebruik
van gemaakt wordt, behalve door pg Visser omreden die kosten heeft
daar genoemd lid toch een abonnement heeft. Daar er niets meer aan
de orde was sloot de voorzitter onder dankzegging deze vergadering.
De voorzitter J. vd Mierde, secr. C.W. Coeleveld
Huishoudelijke

vergadering:

16 april 1931, aanwezig 15 leden

Na voorlezing der notulen welke onveranderd worden goedgekeurd
wprdt er direkt maar het woord gev~~rd ~etreffende de verkiezing
tot de gemeenteraad. Van Dongen verzocht dat er een standp~nt
wordt ingenomen betreffende het al of niet gekozen worden met
voorkeurstemmen. Besloten wordt dat de lijstaanvoerder de voorkeur
krijgt, zodat, mocht men evnetueel met voorkeur$t~en
gekozen
worden, men z~lks niet mag aanvaarden. Door de seéretaris wordt
een woord van dank gesproken aan de werkers en verzocht te mogen
rekenen op hun steun bij de gemeenteraadsverkiezing. Verder wordt
een spaarkas opgericht tot het bijwonen van de vredesmeeting,
welke gehouden wordt op 2 augustus te Luik. Een achttal leden geven
zich op als spaarder. Door Visser wordt verzocht dat hem in het
vervolg een convocatie gegeven zal worden en dat er goed toegez~en
moet worden bij het verzamelen van handtekeningen aan wiens verzoek
zal worden voldaan. Door vd Mierde wordt nog verzocht om met Het
opstellen vanpamfletten rekening te houden met de plaatselijke
toestanden. ~Yenals ieder jaar wordt besloten tot het nemen van
loten van het rrroelstra-oord. Van Dongen is van mening dat het
tijd wordt dat er een echte propagandaclub wordt gevormd, hetwelk
in goede aarde valt, met als resultaat dat er zich zes leden opgeven,
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te weten Van Dongen, Bekkers, vd Boogaard, Donders, Snoeren en
Coeleveld. Besloten wordt tot vergaderen op zondagmorgen. Nadat
door $noeren om een reclameplaats in Het Volk is gevraagd sluit de
voorzitter onder dankzegging deze goed geslaagde bijeenkomst.
de voorzitter,

secr.,C.W. Coeleveld

H.H. vergadering op 13 mei 1931, aanwezig 16 leden

----

Na voorlezing der notulen, die behoudens een kleine wijziging op
verzoek van Van Dongen worden goedgekeurd wordt de agenda afgehandeld.
Allereerst wordt er gesproken over het al of nietaaQschaffen van
een congresverslag in boekvorm waarover een schrijven van het HB was
binnengekomen. Enkele leden verklaarden zich tegen het kopen omdat
er hun inziens toch niets meegedaan werd. T~enwel waren er meerdere
leden die verzochten er wel een te kopen, tot hetgeen dan ook besloten
werd. Visser verzocht een verslag ten zijner dienste. Verder was er
een schrijven binnengekomen betreffende het opstuten van het
verschuldigde bedarg aan het gewest. Er ontbrak nog f 3,50 aan het
f 12,50 die wij moesten sturen. Besloten werd om hier en daar nogmaals
te proberen er bij te halen daar er meerdere leden waren die nog
niets gegeven hadden. Door Visser wordt verzocht om zo spoedig mogelijk
een werkplan in elkaar te zetten voor de gemeenteraadsactie. Van DOngen
verzoekt het aan de propagandaco~~issie Dver te laten en wenst da~r
er een bestuur gekozen zal worden om zodoende een betere regeling te
krijgen, tot hetwelk wordt besloten. Visser wordt gekozen tot
voorzitter en Van Dongen als sekretaris.Verder wordt er gevraagd naar
het voorradige geld welk gebruikt kan worden ter bestrijding van de
kosten voor de gemeenteraadsverkiezing. Door Van Dongen wordt de
mogelijkheid in overweging gege~en om geld te lehen bij het Partijbestuur. Alsin zoverre de vergadering is afgewerkt en naar ieders
vpldoening is gaindigd komt Snoeren met een voor Oisterwijk geheel
nieuw verschijnsel voor de dag. C. Snoeren zegt, dat er een jeugdgroep
is opgericht en verzoekt de leden, omreden de financiele zorgen
direct~nijpend zijn, tot toetreding alsdonateur. Mejuffrouw Brugman
die als leidster zal fungerene~nook op de vergadering aanwez'g was,
smaakte het genoegen met een dikke beurs naar huis te gaan, daar zij
sen tiental leden bereid gevonden had een gulden te offeren. Aan het VerZ4
gedaan omtrent het ter beschikking krijgen van een
terrein voor het uitoefenen van sport en spel voor de jeugd wordt
door vriend Visser voldaan. In de vorm van het beschikbaar stellen
van ~n terreintje. Zodoende waren wij aan het eind van onZe agenda
gekomen en vrij laat in de avond sloot de voorzitter onder dankzeggin~
deze gezellige bijeenkomst.

mg3: Brugman
~

.'

de voorzitter,

H.H. vergadering

secr. C.W. Coeleveld

31 augustus 1931, aanwezig 21 leden

De voorzitter opent de vergadering en heet de leden welkom omreden
dat de secretaris wegens ziekte niet op de vorige vergadering aanweig
kon zijn waren er geen notulen gemaakt. De ingekomen stukken welke
aanwezig waren bestonden uitsluitend tot het voeten van propaganda
voor onze arbeiderspers. Besloten werd om tmssen 22 en 28 september
een vergedring te beleggen voor leden en geestverwanten zulks met
een spreker alwaar over geschreven zou worden aa,l,nhet hoofdbestuur.
Als punt drie was aan de orde bestuursverkiezingen. Pg Brugman was
verzocht het secretariaat waar te nemen hetgeen door genoemd lid goe~
werd gevonden. Gezien de toename van het ledental werd de wens naar
voren gebracht om het bestuur uit te breiden met als gevolg dat er
vier n1euwe bestuursleden werden gekozen, zodat het bestuur als volgt
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voorzitter J. vd Mierde

Beer. Brugman

werd verdeeld:
J vd Mierde, voorzitter, Brugman, secretaris, Van Zantvoort, penningmeester,
Coeleveld, Van Dongen, Van den Berg en Visser als tweede functionarissen.
Vervolgens was aan de orde het kiezen van een commissie van Bijstand
nadat er heel wat over gepraat was werd e~astemming benoemd Van Dongen
en Raaijmakers, Brugman en Van de Mierde. Door Snoeren kwam de wens
naar voren tot het verkiezen van een andere bode. Snoeren meende dat hij
het al zolang gedaan had en dat een ander het nu wel eens kon doen.
Daar er geen liefhebbers waren ~am onze Kees het maar weer voor een
jaar aa~~ Het bestuur meende dat de bode toeh wel wat toekwam daar hij
er toch~dere week zijn zaterdagmiddag aan kwijt was. Het voorstel
om f5,- uit te trekken voor het kopen van een belastingplaatje en kaart
van deprovinciale weg werd dan ook spontaan goed gevonden. Door enkele
leden werd nog aangedrongen om deel te nemen aan de betoging te Essen
(Essehen). Nadat door Van Dongen nog verzocht werd om in
het vervolg wat meer te vergaderen werd deze zeer prettige vergadering
gesloten onder dankzegging van den voorzitter voor de goede opkomst
en de goede gedachtenwisseling.

(2..
Op dinsdag 29 september belegde de afdeling ene vergadering boor partijgenoten
en geestverwanten,
zulks als inzet tot het voeren van propaganda voor de Volk
actie. Partijgenoot J.Terlaan
welke voor ons was gekomen om ons het grote nut
van het lezen van onze eigen pers duidelijk te maken slaagde er volkomen in de
in vrij groot getale opgekomen belangstellenden
het grote nut er van aan te
tonen. Spreker verwierf dan ook een krachtig applaus voor zijn leerzame rede
die hij voor ons hield. Na afloop vergaderde de afdeling der SDAP huishoudelijk
zulks ter afhandeling der agenda.
Er waren 26 leden nog ter vergadering gebleven. Als afgevaardigde
voor het
demonstratief congres welke werd gehouden te Rotterdam werd partijgenoot Brugman
gekozen. Door pg. Visser yerd nog mededeling gedaan omtrent het eigen gebouw.
Verzocht werd om uit de afdelingskas een bedrag te trekken zulks in verband
tot
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v Keulen

en Snoeren
werd verzocht om er f60 van te maken daar de oude schuld die de
afdeling nog had ~an de verkiezing voor de gemeenteraad ons toch was kwijtgescholden. Daar er verschil van mening heerste kwamen de voorstellen in stemming
met het gevolg dat h~t voorstel van V. Keulen
en Snoeren
werd verworpen.
Verder was er niets meer te behandelen en gingen wij huiswaarts na nog een groet
gebracht te hebben aan onze oude strijder J. Terlaan.
§êeRêîàRi§

V v Dongen

Huishoudel~ke vergadering 20 februari 1932
Op 20 februari vergaderde de afdeling Oisterwijk der SDAP. Aanwezig waren 17
leden welke door de voorzitter
welkom werden geheten. De notulen werden na
ene kleine wijziging goedgekeurd. Er werden 3 nieuwe leden geballoteerd alwaar
op verzoek van enkele leden over werd gestemd met als resultaat dat zij werden
aangenomen. Door de Voorz. werd medegedeeld dat er op het schrijven van de Voorz.
omtrent het zitting nemen in het nationaal steuncomité hier ter plaatse alsnog
geen antwoord was ontvangen. Door Visser wordt verzocht om wat eerder een
kennisgeving te ontvangen voor een te houden vergadering hetwwê~k verzoek
gepaard ging met een verzoek van vd Wilde om een aankondiging te plaatsen in
de arbeiderspers.
Verder was er een schrijven binnengekomen
van de te houden
vrouwenbijeenkomst te Deventer. Alwaar Pg Mevrouw Visser Aldenberg als enige
kandidate voor gekozen werd. Verder was er aan de orde Verkiezing P.B.- door
vd Wiideyerd verzocht niet aan stemming deel te nemen. Terwijl door J vd Mierde
de mening werd uitgesproken om het oude bestuur in zijn geheel te handhaven,
waarop, nadat er ieder zijn mening over had gezegd, aldus werd besloten.
Als kandidaten voor het te houden congres werden 4 leden gekandidateerd
met
als' resultaat naar gehouden stemming dat pg Visser 6 stemmen kreeg en de overige
kandidaten v Dongen, vd Weiide en vd Berg respectievelijk 4,3
en 2 stemmen.
Zodat Fg. Visser
als afgev. van de afd. Oisterwijk der SDAP naar het te houden
congres werd gekozen. Door Fg. v.Dongen
wordt nog (de) noodzakelijke besproken
tot het houden van een kursus omtrent het beginselprogram
der SDAP. Als bezoekers
gaven zich een 15tal leden op. Nadat door Fg. Visser
mededeling werd gedaan
omtrent het eigen gebouw sloot de Voorz. onder dankzegging deze prettige
bijeenkomst.
secr. CW Coeleveld

Voorz.

V.v. Dongen

Huishoudel~ke vergadering zondag 16 oktober 1932
Aanwezig waren 10 leden. De voorz. opende de vergadering en heet de aanwezigen
welkom in het bijzonder onze vriend van der Ploeg(Plooy)
die als nieuw lid ter
vergadering aanwezig was. Door den voorz. wordt er teleurstelling
geuit over
het kleine aantal leden, die aanwezig waren, betogende dat het nog meer dan
op andere tijden getreden(?) is, met zoveel mogelijk leden aanwezig te zijn. Er
waren heel wat ingekomen stukken aanwezig, reden waarom de allerbelangrijkste
behandeld werden. Aan eene aansporing om een arbeiders jaarboekje te koopen
welke kosten slechts 40 cent was werd door een 7tal leden gevolg gegeven. Tevens
was er ook een schrijven aangaande deelname aan den roode dinsdag aanwezig.
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Hoe

gaarne er ook aan deelgenomen zou worden, er kon, gezien de moeilijke

omstandigheden hier ter plaatse nog geen deelname toegezegd worden, was het
besluit der aanwezigen. Besloten werd onder de leden te collecteren, om
zodoende enkele werkloozen in de gelegenheid te stellen naar Den Haag te gaan.
Verslag werd uitgebracht omtrent het schrijven van van der Heiiden uit Roosendaal.
Van Dongen die als afgevaardigde op het congres was zegt (dat) bijthem vast is
komen te staan dat het maar beter was aan dergelijk?geschrijf geen aandacht meer
te schenken, aldus werd besloten. Van de afdeeling Werkendam was een verzoek
binnengekomen om pg Gulden
candidaat te stellen voor de tweede kamer.
Aan Donders
die als afgevaardigde
benoemd werd Haar de gewestelijke vergadering
werd nog opgedragen aan de hand van de te voeren discussie zijn stem te bepalen
omtrent het voorstel Helmond. Na eene oproeping om deel te nemen aan de te
houden demonstratieve
vergadering op 22 November te Tilburg waren wij door de
belangrijkste ingekomen stukken heen. Van de rondvraag werd door enkele aanwezigen
gebruik gemaakt. Door meerdere leden wordt ontevredenheid
geuit omtrent het nooit
ter vergadering aanwezig zijn van onze vriend Visser. Tevens kunnen er weer andere
zich niet mede vereenigen met de genomen besluiten in de gemeenteraad.
Verzocht
werd pogingen te doen om met Visser in contact te komen en hem te verzoeken op
de eerstvolgende vergadering aanwezig te zijn.
Nadat door de voorzitter nog verzocht wordt om alles in het werk te stel~en om
door deelname aan de roode dinsdag zoo groot mogelijk te doen zijn sluit hij de
vergadering, de aanwezigen dankende voor prettige discussie hen tevens aansporende op de volgende verg. zeker weer aanwezig te zijn.
vz. Brugman

secr. V.v.Dongen

Huishoudel~ke vergadering op zondag 30-10-1932
Op zondag 30 October belegden wij een HH vergadering alwaar onze nieuw,?benoemde
propagandist der SDAP onze vriend van Deelen ook aanwezig was. Gezien het meer
dan slechte weer was de opkomst zeer goed te noemen. Aanwezig waren 13 leden
welke allennverEffiigd waren in den huislijkenkring van Mevrouw Visser-Aldenberg
(Hardenberg). De Voorzitter
opende de vergadering met ons,'allen welkom te
heeten in het bijzonder van Deelen die het verzoek door Brugman gedaan om aanwezig te zijn met de handen had aangegrepen om zoedoende ~ennis te maken met de
afdeeling OIsterwijk der SDAP.
Alvorens de agenda af te handelen, werd door den voorzitter gewezen op een
schrijven in het verslag van het congres dat gehouden was in Utrecht. Na uitlegling omtrent het abuis door v. Dongen en door v. Deelen volkomen onderstreept
is het misverstand uit den weg geruimd. Als eerste ingekomen stukken werd behandeld het ingekomen schrijven van A vd Mierde
behelzende het niet meer beschikbaar zijn als bode. Door Brugman werd gezegd dat J vd Biggelaar bereid
gevonden was om het bodeschap op zich te nemen. Omtrent het honorarium zou
Brugman zich met van den Mierde en J vd Biggelaar verstaan. Verder waren er
gegevens omtrent de reiskosten aanwezig. Door onze propagandist van Deelen
wordt daarna een glashelder betoog gegeven omtrent de noodzakelijkheid van zoo
groot mogelijke deelname tot de betooging op de roode dinsdag in Den Haag. Ook
was er een kennisgeving omtrent de commissie van werkloozenzorg
welke benoemd
was met het doel de werkloozen met ràad en daad bij te staan. De commissie
bestaat uit een achttal leden te weten v Deelen, van ~elt, Bokhorst, Bleeken,
Leijsen, de Jong, Heldoorn en van den Lienden alwaar van van Bokhorst en van der
Lienden respectievelijk als voorzitter en secretaris fungeeren.
Door van Deelen wordt gezegd dat er iedere maandag om 10 uur door die commissie
vergaderd wordt reden waarom hij de functionarissen
op het hart drukt spoedig de
eventuele klachten in te zenden. Door onze vriend Snoeren wordt de mogelijkheid verzocht om niet 's-maandags doch dinsdags te vergaderen zulks in verband met het anders te laat binnen zijn van klachten. Nadat door van Deelen
hierop een uiteenzetting
wordt gegeven aantoonende dat geen andere mogelijkheid
aanwezig is kan de vergadering er mede accoord verklaren. Als afgevaardigde
naar de betooging werden 3 candidaten gesteld namelijk Donders, van der We~de
en van Rossum welke respectievelijk 4, S,en 1 stem kregen zodat van der Weiide
onze afdeeling zou vertegenwoordigen.
Gezien de mogelijkheid dat er meerdere
werkloozen leden gezonden konden worden werd door Snoeren gevraagd aan de
overige candidaten zich toch disponibel (te) stellen het wel bevestigend werd

be~twoord.
Door onze vriend van der Ploeg(Plooy) werd de aangenmededelin:'1
gedaan dat er op zijn kosten nog een werklooze in het genot van vrij reizen kon
worden gesteld het welk natuurlijk zeer geapprecieerd werd. Door Brugman werd
nog voorgesteld om de leden een cent contributie meer te laten betalen zulks als
vergoeding voor den bode. Besloten werd om er eerst een bestuurvergadering
over
te beleggen. Verder wordt door Brugman
in overweging gegeven om te komen tot
het oprichten van een vaandel fonds het welk leidt tot eene aangename discussie
met als gevolg dat onze vriend van der Plooy zich bereid verklaart eene partijvlag te vervaardigen welke mede naar Den Haag genomen zou worden. Nadat van
Keulen inlichtingen had gevraagd en door den Voorzitter naar genoegen was
beantwoord omtrent het te stichten eigen gebouw sluit de voorzitter onder
dankzegging deze zeer prettige en animeerende bijeenkomst.
vz. Brugman

-----
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secr. V.v.Dongen

Huishoudel~ke vergadering op zondag 15 ianuari 1933
aanwezig 12 leden.
De voorzitter opende de vergadering en heette de aanwezige leden hartelijk welkom. In zijn openingswoord
dankt hij de leden voor hunne geldelijke bijdragen
waardoor het mogelijk was dat onze afdeeling partij goed vertegenwoordigd
was op
de 8 november demonstratie in Den Haag. De notulen werden onveranderd goedgekeurd, Onder de ingekomen stukken was er een dat nogal een punt van bespreking
werd namelijk het storten van een gulden per lid in het verkiezingsfonds
van
het gewest. Gezien de moeilijke omstandigheden
waaronder vele onzer leden gebukt
gaan werd besloten om de bode een lijst bij de leden aan te laten bieden en zodoende langzaamerhand
het geld binnen te krijgen. Verder was er ook een kennisgeving aanwezig van een te houden ontwikkelingsavond
welke gehouden zou worden
op 29 februari te Tilburg alwaar onze pg. Drees uit Den Haag aanwezig zou zijn.
Ook was er een schrijven aaLwezig tot het doen
van voorstellen voor het te houden verkiezingscongres
te Nijmegen. Door de voorzitter wordt het voorstel gedaan
om wanneer de beschrijvingsbrief
binnen was, om dan eene aparte ledenvergadering
uit te schrijven tot het behandelen van den beschrijvingsbrief
daar dan zulk noodzakelijk werk be~er tot zijn recht kwam, hetgeen door de aanwezigen met algemene
stemmen werd goedgekeurd. Onder de vele ingekomen stukken was er ook één bij dat
kwam uit een afdeling uit Doornspijk welk schrijven inhield een steunbijdrage
van
een gulden zulks voor het stichten van een~ein
hout gebouwtje. Door Visser wordt
voorgesteld om het bedrag van een gulden te veranderen in 5 gulden zulks om te
demonstreren het bekend zijn met het ongerief van het niet in bezit zijn van een
goede vergadergelegenheid.
Door Coeleveld wordt nog verzocht om niet zo royaal te
zijn en te volstaan met f2,SO.
Nadat door Visser nog betoogd wordt dat ook wel
eens in het belang kan zijn voor onze eigen afdeeling wanneer wij ook eens zo'n
actie op touw zouden zetten. Besloten werd om er ook door middel van de pers er
bekendheid aan te geven. Als huisbezoekers
voor de ledenwerfactie
welk gehouden
wordt in februari gaven zich 4 leden op, nl. v.Dongen, Plooy, Brugmans en Visser.
Als afgevaardigde
van het verkiezingscongres
werden Visser en Plooy_candidaat
gesteld, welke ne gehouden st~mming waarvan Plooy met 6 stemmen als afgevaardigde
en Visser met 4 stemmen als plaatsvervanger
werden gekozen. Bij de rondvraag werd
door van Dongen het voorstel gedaan om, aan onze vriend van der Weiide welke zich
in Amsterdam gevestigd heeft, een sympathiek schrijven te richten, het welk aller
instemming krijgt. V.d. Biggelaar wo~dt inlichting (?) en verzoekt, omtrent het
contributie betalen bij gedeeltelijke werkloosheid.
Besloten werd om er het reglement te raadplegen en alzoo te handelen. Door Donders wordt medegedeeld
dat hij
bedankt als lid cursus comité zulks in verband met zijn werkzaam heden in zijn
kolenbedrijf dat hij zou gaan beginnen, Door v.Dongen werd medegedeeld
dat hij,
nu hij een makkelijkere werkkring heeft gevonden zich disponibel wilde stellen
voor die functie het welk aller instemming verkreeg. Door Bekkers werd nog verzocht om voortaan op tijd de vergaderingen
te beginnen en niet wanneer 10 uur aangekondigd was om 11 uur te beginnen. Verder werd nog opgemerkt da~ het noodzakelijk
was geworden dat er een nieuw controle commissie lid werd benoemd daar vd Weiide
die eerst die functie waarnam verplaatst was. Door vd Biggelaar werd die functie
aanvaard. Verder werd door Brugman voorgesteld om de winst die gemaakt werd door
het verkopen van brochures door de bode ook aandden bode zouden worden geschonken,
het welk ook met algemeene stemmen werd goedgekeurd. Door onze raadslid werd nog
aan de vergaderiong de mening gevraagd omtrent het bepalen van zijn stem voor een
buitengewoon geval welk zich in de raad voordeed. Besloten werd om zich van stemming te onthouden. Door de heer Visser werd ook medegedeeld
dat hij een rapport
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dat hij onze ofdeling dankzij de zrbeiders vertegenwoordigt
in de plaatselijke
gemeenteraad. Door Coeleveld wordt verzocht om voortaan wanneer eene vergadering
van den gemeenteraad werd gehouden om dan eerst de Commissie van bijstand te raad
plegen, het welk door Visser wordt toegezegd. Daar er niets meer aan de orde was,
sloot de voorzitter onder dankzegging deze geanimeerde bijeenkomst.
voorzitter V.v.Dongen
secr. Coeleveld

....-
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Huishoudeliike
vergadering 21 feb. 1933
Op dinsdag 21 februarie was de afdeeling bijeen tot het houden van eene huish. vergadering. Aanwezig waren 13 leden. Als gast was pg. v. Giizel uit Eindhoven tot het
bespreken van de propaganda voor de arbeiderspers.
De voorzitter heette alle aanwezigen een hartelijk welkom en wijst vervolgens op de gebeurtenissen
in Duitsland
en spoort de leden aan tot een krachtdadige
strijd voor de verkiezingen hier ter
lande. Vervolgens worden de notulen die behoudens een kleine opmerking van Brugman
onder dankzegging goedgekeurd. Door Coeleveld
wordt gevraagd waarom dat het bijeen
roepen van de Commissie van Bijstand niet meer gebruijkelijk
is, alwaar v.Dongen
een verklaring voorgeeft en tevens toezegt in het vervolg er rekening mee te houden.
Daarna worden de ingekomen en verzonden stukken behandeld: door Brugman wordt het
schrijven Vlir gelezen hetwelk verzonden is naar onze vriend vd Weiide die naar Amsterdam verhuisd was. Ook was er eens tukje schrijven binnengekomen
omtrent het
in boekvorm verschijnen van de werkzaamheden
gedaan in het Parlement genoemd Daad
en wandaad. gezien de slechte financiele omstandigheden
waarin vele onzer leden
verkeren was er weinig kooplust alhoewel door meerdere,leden
het nut en de noodzakelijkheid van een dergelijk schrijven wordt betoogd. Door v.Keulen wordt tenslotte het voorstel gedaan tot het koopen van 4 exemplaren op kosten van de afdeelingskas, om zodoende leden die er belang in stellen het in studie of ter
lening te geven, welk voorstel met algemene stemmen wordt goedgekeurd. Nadat door
den heer Visser nog enige inlichtingen werden verstrekt omtrent het eigen gebouw
wordt aan deze vriend van Giizel op diens verzoek om reden hij anders niet meer
naar huis kan, het woord gegeven. Nadat spreker de kwestie uiteen had gezet omtrent het sterk terugloopen van het lezerstalonzer
pers wordt er eene commissie
benoemd voor de propaganda ter uitbreiding van abonnees. In die commissie werdn
benoemd: pg de Visser, Brugman en van Dongen. Bij de candidaatstelling
voor eene
afvaardiging naar fle te houden gewestelijke vergadering werd alleen Brugman gecandidateerd zoodat genoemd lid bij acclamatie werd gekozen. Daar er niets meer
aan de ,orde was werd deze bijeenkomst onder dankzegging voor de aangname discussie
gesloten.
secr. Brugman
vorrz. V.v.Dongen
Huishoudeliike
vergadering 25.6.1933
Op 25 juni was de afdeeling der SDAP bijeen tot het houden van eene H.H. verg.
Onze gewesteliujke
secretaris pg. v.Deelen uit Eindhoven was tevens als gast
aanwezig, door wie de toestand, die voornamelijk de gemoederen onze leden nogal
in beroering heeft gebracht, nl. in Duitschland werd geschtst. Het teruglopen
van ons ledental en het minder goed functioneren onzer afdeeling werd ook een
kwestie van belang geacht. Door Visser wordt gewezen op het minder goed actief
zijn van de secretaris en meent ook als dat de reden moet zijn dat er dan maar
er naar gehandeld moet worden zoomede ook met andere bestuurders.
Het welk tot gevolg heeft dat v.Dongen zijn functie als voorzitter ter beschikking
stelt. V.Deelen hierna het woord krijgende, betoogd dat las wij naar betere mannen gaan zoeken men niet moet beginnen met te bedanken. Tevens wijst spreker op
enkele middelen welke kunnen leiden tot groei onzer beweging. Als eerste maatregel wordt besloten om voortaan ieder 14 dagen een bestuursvergadering
te houden
en iedere maand een ledenvergadering.
tevens wordt ook de wens geuit tot h~t
vormen van een studieclub. Het best~ur werd opgedragen in dien richting stappen
te doen. De notulen die daarna werden voorgelezen werden onveranderd goedgekeurd.
Door Snoeren werd gevraagd naar de boekjes Daad en wandaad. Medegedeeld
wordt dat
die nog onder de leden verspreid zijn. Door v.Keulen wordt nog het voorstel gedaan om de leden die er prijs op stellen een boekje te laten houden het welk goed
werd gekeurd. Verder kwamen de ingekomen stukken aan de beurt. Allereerst was er
een raadgeving van het H.B. inzake hoe te handelen met gevluchte Duitsche
partijgenooten.
Tevens werd ook gespoord tot het koopen van Matteotti-zegels
als
bestrijding van de kosten ter ondersteuniong
van gevluchte Duitsche partijgenooten.
Door onze vriend van Deelen wordt de boycot-actie die onze partij en vakbeweging
ondernomen heeft besproken. Besloten werd die actie zooveel mogelijk te steunen.
van het plaatsen in de pers hier ter plaatse werd van afgezien. Om reden het reeds
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laat op de middag was geworden werd van de rondvraag geen gebruik gemaakt. Niets
meer aan de orde zijnde,sloot de voorzitter na nogmaals aangespoord
te hebben tot
het maken van propaganda onder dankzegging deze bijeenkomst.

vz. V.v.Dongen

Huishoudelijke vergadering

--

~

tweede secr. CW Coeleveld

op 18 iuli 1933

Op 18 juli 1933 was de afdeeling in huishoudelUke
vergadering bUeen waar tevens
aan verbonden was, een verslag van ons gemeenteraadslid
J.Visser, over het werk
door hem als zodanig verricht. Door de Voorzitter wordt de vergadering geopend
met zUn teleurstelling
uit te spreken over het geringwaantal
aanwezigen; er
waren maar tien leden aanwezig wat gezien de belangrUkheid
van deze bUeenkomst,
slecht te noemen was. De notulen werden onveranderd goedgekeurd. Onder de ingekomen stukken waren er enkele van belang. Allereerst was er een schrUven omtrent
het colporteren met de Freie Presse. Over het algemeen was er weinig animo er mee
op stap te gaan gezien ook weer de moeilUke omstandigheid waarin hier de afdeeling
in verkeerd. Ook was er weer een schrUven omtrent de te voeren DoycQt-8ctie.
B2sl0~en werd zoo veel als in ons vermogen was er aan mede te werken. Voorts werd
kennisgenomen
dat er een commissie benoemd was welke bestond uit v Deelen, v Lienden
en de Jong die het groote werk uit zou voeren. Ook was er weer een schrUven omtrent de Troelstra-Ioten.
Zoo mede een aansporing om met zooveel mogelUk menschen
naar Antwerpen te gaan om te gaan demonstreeren
tegen fascisme en communisme.
Daar alle ingekomenen behandeld waren was het laatste punt der agenda namelUk
de rondvraag aan de orde. Door v Keulen wordt gevraagd hoever het stond met de
te vormen studieclub. De voorzitter zei dat dit onderwerp een punt van bespreeking
heeft uitgemaakt in de gehouden bestuursvergadering.
Het standpunt door het bestuur ingenomen vindt bU de leden allen instemming. Door J Werts wordt gevraagd
hoe het stond met de overgehouden brochures waarop door de secretaris Brugman
opgaaf gedaan werd. Snoeren verzocht plannen te beramen welke zouden ledien tot
het oprichten van een Instituut van Arbeiders ontwikkeling. Door de voorzitter
werd toegezegd dat de nodige stappen zouden worden gedaan. Nadat alle sprekers
naar genoegen waren beantwoord kregen we het verslag omtrent het werk verricht
door ons lid J.Visser,in de gemeenteraad. WU allen kregen den indruk dat het
werk, te doen als gemeenteraadslid,
zeer omvangrUk en tUdroovend werk was. Nadat
de vergadering inzage had gehad omtrent het uitbreidingsplan
hier ter plaatse
sloot de voorzitter deze bUeenkomst.
Pis Er werden dien avond 3 nieuwe leden geballoteerd, welke alle drie werden
aangenomen hetgeen een goed begin kon genoemd worden bU de te houden ledenwerfactie.

De VoorzitterV v Dongen
Huishoudelijke vergadering

De SecretarisBrugman
op 29 Aug.

1933

Op 29 Augustus 1933 was onze afdeeling in huishoudelUke
vergadering bUeen.
Aanwezig waren 18 leden. Berichten van verhindering,om
aanwezig te zUn, waren
binnengekomen van Mevr. Visser Hardenberg en Mevr. Bergman-Vissep;
Door de
Voorzitter wordt bU zUn openingswoord
na alle aanwezigen een hartelUk welkom
toegeroepen te hebben op het heuglUke feit gewezen namelUk de eerste keer dat
wU onze partUvergadering
belegden in ons gebouw. Ook memoreert hU de gebeurtenissen
die achter ons liggen en spoort de aanwezigen aan ieder zUn best te doen wat
kan leiden tot groei en bloei onzer mooie beweging, zulks tot geluk onzer zoo
vaak vertrapte proletariërsklasse.
Ook door ons aller vriend den Heer Visser
wordt daar nog aan toegevoegd dat hU op aller steun hoopt te kunnen blUven
rekenen. Daarna werden de notuelen voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Daarna
kwamen de ingekomen stukken aan de orde. Het eerste werd behandeld het ingekomen
schrUven omtrent de te houden vrouwenconferentie
welke gehouden zou worden in
Eindhoven op zondag 1 October 1933. Als candidaaten werden gesteld de dames
Mevr. Beekwilder Westerlaken en Mevr. Brugman-Beijer welke om reden er geen andere
gegadigden meer waren bU acclamatie werden gekozen. Verder was er een verzoek
van het PB aanwezig om te geraken tot het instellen van een plaatselUk actiecomité
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voor de propaganda met VRijheid Arbeid Brood. De leden Visser, Brugman en v Dongen
verklaarden zich bereid daarin zitting te nemen terwijl de leden Snoeren, Biggelaar, Bekkers, Werts, v Dongen en Visser zich opgaven als werkerploeg. Verder
was er een schrijven binnen omtrent de te houden mobilisatievergadering
welke
gehouden zou worden óp Vrijdag 29 Sept. waarna de Voorzitter de leden aanspoorde
om zooveel mogelijk present te zijn. Daarna is aan de ordehet oprichten van diverse
clubjes. Door vele der aanwezigen wordt aan de bespreking deelgenomen waarna
de voorzitter het voorstel doet om een mobilisatievergadering
te beleggen om
daarna te geraken tot het gewenste doel, het welk nadat het voorstel gesteund
wordt door den heer Visser aangenomen wordt. Als de ingekomen stukken allen
behandeld zijn reste ons nog de rondvraag. Door Visser
wordt kennis gegeven
dat hij het bestuur der coöperatie afd. Tilburg uitgenodigd heeft tot het beleggen eene vergadering voor de diverse afdeelingen in Oisterwijk met het doel
de menschen onzer moderne arbeidersbeweging
en partij te bewegen tot het gebruik
van artikelen verkocht door de coöperatie onzer arbeidersbeweging.
Door Snoeren
wordt gewezen op de te houden kunstavond uitgaande van de fabrieksarbeidersbond
welke gehouden zou worden op 2 november. Door Coeleveld wordt gevraagd of het
niet goed was om onze eigen mesnchen eens door het middel van huisbezoek te gaan
bewegen om ze zoo doende te maken tot betere vergader bezoekers. Nadat door
v. Keulen een opwekkend woord om lid te worden van de VARA was gesproken, werd
deze bijeenkomst met een dankwoord door de voorzitter aan de aanwezigen gesloten.
De Voorz.

V v Dongen

Huishoudel~ke

vergadering

de Secretaris

op 6 October

Brugman

1933

Op 6 october vergaderde de afdeeling SDAP huishoudelijk. aanwezig waren 18 leden.
Bij het openingswoord door den Voorzitter spreekt genoemde zijn teleurstelling
uit over het slechte vergaderbezoek.
Gezien de ernstige tijden welke vooral van
invloed zijn in Duitschland en Oostenrijk had spreker een betere opkomst mogen
verwachten. Ook werd door spreker gewezen op het feit dat er altijd nog Èden
zijn die de arbeidersvijandige pers lezen, en beveelt de eigen pers aan. Daarna
volgden de notulen welke onveranderd werden goedgekeurd. Als ingekomen stkken
was er een kennisgeving aanwezig van de te houden jaarvergadering
van het gewest
welke gehouden zou worden op 12 November. Ook waren er 50 brochures met als
onderwerp Wij willen ons zelf zijn aanwezig, welke gretig verkocht werden. Ook
werden er 4 arbeidersjaarboekjes
verkocht. Daarna kwam aan de orde het kiezen
van een penningmeester,
daar van Santvoort omreden hij zich in een andere gemeente
zich gevestigd had onze afdeeling ging verlaten. Door den Voorzitter wordt alvorens tot het kiezen van een andere penningmeester
wordt overgegaan enkele
zeer waardeerende woorden gesproken aan het adres van onze scheidende vriend.
Spreker wijst op het werkzame deel dat v. Santvoort gehad heeft en besluit met
de hoop uit te spreken, dat hij in de gemeente waar hij zich gevestigd heeft hij
een even trouw lid mogen blijven en dat het hem in zijn verder leven goed mogen
gaan. Daarna kwam aan de orde het kiezen van een penningmeester.
Nadat door de
vergadering Mevr. Visser Hardenberg als candidaate wordt genoemd wordt door den
Heer Visser gewezen op het feit, dat het toch niet verstandig is dat oudere
partijgenooten met de baantjes belast worden. Spreker had liever dat er jonge
krachten zich er voor gaven, het feit van met de zaak niet op de hoogte te
zijn geldde voor spreker niet. Meerdere leden spraken zich eveneens zoo uit.
Daarna gaf het lid Jansen zich op als penningmeester
het welk bij alle leden
instemming vonden. Daarna kwamen aan de orde de rondvraag. Door Mevr. BrugmanBeiier was er een verslag mede gebracht omtrent de gehouden vrouwenconferentie
het welk door den Voorzittercwerd
voorgelezen.Door
Snoeren werd verzocht voortaan
geen exemplaren van Vrijheid Arbeid en Brood meer te bestellen daar zij toch niet
verkocht werden en zodoende de kas maar belast werd. Besloten werd om er voortaan
maar 25 van te bestellen. Door Coeleveld wordt verzocht om voortaan bij de opening
niet zoo gauw van een slecht vergaderbezoek
te spreken aangezien het bezoek
van 18 leden niet slecht te noemen was. Door Bekkers wordt gevraagd hoe het
stond met de Coöperatie,waarop
gewezen werd op het feit dat er geen bericht meer
van gehoord was. Besloten werd om er nog eens mede te corresponderen.
Door v Keulen wordt gewezen op de mistoestand van het geen lid zijn van de vrouwen
van de partijgenooten. Nadat door de Voorzitter nog een opwekkend (woord) wordt

//
gesproken om trouw te blijven aan onze mooie beweging en mede te werken tot het
slagen van de Boycot-actie werd de vergadering onder dankzegging gesloten.
De Voorzitter

Huishoudel~ke

Jan Visser

waarn.

verg. op Vr~dag

Voorzitter

20 October

de Secretaris

Brugman

1933

Op vrijdag 20 October vergaderde de afdeeling huishoudelijk. Aanwezig waren 14
leden. Bericht van verhindering was binnengekomen
van den Voorzitter den heer
v. Dongen omreden waarom den Heer Visser zich genoodzaakt zag den hamer te
hanteeren. Door den waarnemende Voorzitter worden de aanwezigen een hartelijk
welkom toegeroepen waarna de tweede secretari~ de gelegenheid krijgt om de
Notulen van de vorige vergadering voor te lezen welke onveranderd werden
goedgekeurd. Daarna werden de ingekomen stukken behandeld: Het eerste ingekomene
was van onze gewestelijke propagandist van Deelen welke verhinderd was hier
aanwezig te zijn. Ook was er een schrijven aanwezig omtrent de Coöperatie hetwelk
afdoende behandeld werd. Na kennisgenomen
te hebben van het schrijven omtrent de
propaganda onder de vrouwen verklaarde Mevr. Brugman
zich bereid om de leiding
daarvan te nemen en te zorgen dat de vrouwelijke leden bij elkander zouden komen.
Ook werd ons namens het HB gewezen op de noodzakelijkheid van het koopen van
Mattiotti-zegels.
Besloten werd om den bode op te dragen bij de leden aan te
dringen tot het koopen van zegels al was het maar eens per maand. Door meerdere
leden werd toegezegd voor dat werk mede te werken. Daarna kwam aan de orde het
kiezen van een afgevaardigde
voor de gewestelijke vergadering. Als candidaat werd
gesteld den heer Brugman welke ook gekozen werd. Daarna werden de voorstellen
van de diverse afdeelingen van de jaarvergadering
behandeld waarna gekomen was
aan denrondvraag. Door Bekkers wordt gewezen op het telkens te laat beginnen
waarna de vergaderingen
veel te laat eindigen. Spreeker ziet daar een rede in
waarom onze bijeenkomsten niet beter bezocht zijn. Door de voorzitter wordt geantwoord dat er in het vervolg rekening mee gehouden zou worden. Door v den
Biggelaar wordt gewezen op de slechte brochureverkoop
hetwelk een gedachtewisseling uitlokt. Besloten wordt om er niet meer zoveel te bestellen. Door
Brugman wordt nog gewezen op de noodzakelijkheid tot het verspreiden van een
manifest getiteld de Waarheid. Nadat door den Heer Visser
nog een propaganistosch woord werd gesproken werd deze bijeenkomst circa half elf onder dankzegging gesloten.
De Voorzitter

V v Dongen

H.H. vergadering

De 2 secretaris

19/9/34

CW Coeleveld

(los vel)

Als om pl. m. acht uur de voorzitter deze vergadering opent zijner zeven leden
aanwezig en p.g. W v. Deelen. Wegens afwezigheid van de 2e secr. kunnen de
notulen der vorige vergadering niet voorgelezen worden. De ingekomen stukken
worden dan behandeld en afgewerkt. Betr. verk. Gew. Bestuur en verk. v.d. Groslijstder Provo Staten worden de volgende candidaten gesteld:
Gew. Bestuur
Provo Staten
de Jong
v. Lienden
v. Deelen
Grings (?)
Grings (?)
Jansen
Viveen (?)
v Deelen
v. Es
de Jong AA
v. Houten
de Jong G
Walder
B v ~elt
Lissauer
Berens
de Leeuw
Walder
de Leeuw
Bokhorst
Voorstellen worden niet ingediend. Daarna houdt v Deelen
een inleiding over de
propaganda der komende maanden waarin hij vooral aanspoort zooveel mogelijk vaste
abonnee's op VAB te verkrijgen. Ook zal er meer verspreid moeten worden en tenslotte stelde hij een openbare vergadering in het vooruitzicht.

f~
Vier der aanwezige leden nemen op zich elke week Sex. VAB aan den man te
brengen. Van de rondvraag maakt C. Snoeren
gebruik eenige vragen te stellen
betr. het instituut welke tot zijn genoegen worden beantwoord. Daarna sluit
de voorzitter deze vergadering.

Oisterwijk 19/9/34

Voorz.

Jan Visser

Bestuursvergadering

dd 23/9/1936

Secr. Brugman

Aanwezig alle leden. De ingekomen stukken worden behandeld. De stukken betr.
Gew. jaarvergadering
worden aangehouden tot de eerstvolgende
HH vergadering
welke op Zondag 4 October gehouden zal worden. Tevens wordt besloten op dien
datum een jaarvergadering
te houden. Het geheele bestuur treedt af. Betr.
herverkiezing
zal elk bestuurslid voor zich, op de BH vergadering beslissen.
Het bestuur verklaart zich accoord met het bezoek van pg W v Deelen per
Donderdag 8 October. Er worden 25 Busjes voor het Strijd
fonds 1937 besteld.

De VoorzitterJan Visser
Jaarvergadering
--'

De Secretaris Brugman

4-10-1936

Aanwezig 8 leden. Van 2 leden bericht van verhindering
ontvangen. De verslagen
van de Penningmeester,
Secretaris en Controle- Commissie worden goedgekeurd
behoudens eenige bijvoegingen in het verslag v.d. Secretaris. De Voorzitter
spreekt zijn dank uit voor de verrichtte werzaamheden.
Vooral den Penningmeester
komt een woord van lof toe die met zijn bescheiden krachten de penningen zoo
goed beheerd heeft. Ook de bode komt een woord van lof toe voor de vele werkzaamheden door hem verricht.

Na langdurige discussies wordt het volgende
J Visser
Voorzitter 1 jaar
W Brugman Secretaris 1 jaar
C Jansen
Penningmeester
2 jaar

C Snoeren
G vd Mierden

~

bestuur

samengesteld:

I jaar
2 jaar

De Controle-commissie
zal dit jaar bestaan uit pg C Coeleveld, C Bekkers.
Hierna worden de ingekomen stukken behandeld. circulaire betr. feestelijkheden
Vorstelijk huis wordt voor kennisgeving
aangenomen. Circulaire betr. candidaatstelling 2de Kamer wordt vastgehouden tot de bestuursvergadering
met pg W v Deelen
waar laatstgenoemde
dit stuk nader kan toelichten. Betr. Candidaatstelling
Gewestelijk bestuur wordt besloten de candidaten door het bestuur nenoemd te
steunen. Er worden geen voorztellen ingediend. Als afgevaardigde
wordt benoemd
W. Brugman. Bij de rondvraag verzocht C Snoeren
om verspreiders die zich onmiddellijkaanmelden, C Bekkers informeert naar de verhouding tusschen SDAP en
Koningshuis naar aanleiding van bovengenoemde
circulaire. Dit lokt een langdurige discussie uit, waaruit tenslotte C. Bekkers
het zijne weet te halen.
Hij merkt echter op dat deze discussie de noodzakelijkheid aantoont van een
discussie-club.
Daarop wordt besloten een discussieclub
te vormen in huiselijk
verkeer om onnoodige zaalhuur en brandstoffenkosten
te vermijden.

De Voorzitter Jan Visser
Bestuursvergadering

De Secr. Brugman

8/10/1936

Deze vergadering werd
gehouden op verzoek van pg v. Deelen welke een uiteenzetting kwam geven voor een plan de campagne betr. ledenwinst. Daarover het
woord voerende verklaart pg v. Deelen dat er slechts één middel was n.l. huisbezoek. Stelde zich voor dat er zich 6 pg beschikbaar zouden stellen die dan
60 personen per maand November konden bezoeken. Daardoor moest het volgens ~
Deelen
mogelijk zijn ons ledental met 10% te verhoogen. In Februari zou er nog
een grote actie volgen met als climax een proaganda-feestavond.
Zaalhuur en
spreker voor rekening Gewest. Verder kosten uit entree's. Bij deze actie wordt
wederom op 10% winst gerekend zoodat Oisterwijk dus 6 à 6 leden zou moeten
,winnen. Verder besprak v Deelen
de organisatie der jongeren van 16 tot 21 jaar.
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Ook hiervoor werd de noodige aandacht gevraagd. Daarna besprak v Deelen de
diverse propagandamiddelen
v.d. Partij n.l. De Jonge Spelers, filmavond en luidspreker auto bij de verkiezingen.
De Voorzitter antwoordde dat wij naar mogelijkheid zouden trachten ons ledental uit te breiden. De organisatie der jongeren
zal in studie genomen worden. Wat de propaganda betheft De Jonge Spelers zijn
te duur, de film is aangevraagd en de luissprekerauto
zouden wij graag weer
in Oisterwijk willen hebben.
De Voorzitter

Visser

H.H. Vergadering

13/12-1936

De Secretaris

Brugman

Aanwezig 7 leden. De ingekomen stukken behandelen hoofdzakelijk het Verkiezings
Strijdfonds. De werkzaamheden
hiermede verband houdende worden door C. Snoeren
aanvaard waarvoor hem een woord van dank toekomt. De overige stukken worden
als kennisgeving aangenomen. Pg Brugman brengt dan verslag uit van zijn bezoek
aan de Gewestelijke jaarvergadering.
Hij plaatst de opmekring dat er telken jare
zoo weinig keus is bij de Gew. Bestuursverkiezing
reden waarom hij de afdeeling
verzocht in het vervolg ook Candidaten te stellen.
.....-

De voorzitter C Snoeren (?)
H.H. Vergadering

"---'

De Secr. Brugman

24-1-1937

Aanwezig 9 leden. Van 2 leden bericht van verhindering. Notulen goedgekeurd met
bemerking van C. Snoeren dat hij voor de laatste étappe voor het Strijdfonds gaarne
hulp zou hebben. Ingekomen stukken daarna afgehandeld. Congresvoorstellen
zullen
op een aparte bijeenkomst worden behandeld en wel op woensdagavond
27/1-1937 bij
den Secretaris thuis. Bij de stukken over de propaganda voor de a.s. verkiezingen
wordt besloten dit jaar wel te plakken
hetgeen overige jaren nagelaten is. Huisbezoek vind reeds geregeld plaats, zij het niet direct georganiseerd.
De verspreiding wordt daarna georganiseerd
op de volgende wijze:
algemeen leider: Brugman
Ploeg A Ploegleider C. Bekkers
Route: Blokshekken, Spoorlaan, Klein Amsterdam, Kleine Steenweg, Harenscheweg,
Lind, Stationstraat
Ploeg B Ploegleider C. Coeleveld
Route: Boxtelschebaan,
Peperstraat, Schoolstr., Gemh.weg, Joh.Lenartzstraat
Ploeg C Ploegleider C. Snoeren
Route: Moergestelscheweg,
Tilburgscheweg,
Pro Hendriklaan,
Udenhoutscheweg,
Hoogstraat (ged.), Vloedweg
Ploeg D Ploegleider C. Jansen
Route: Hoogstraat, Kerkstraat
Ploeg E Ploegleider C. Plooy
Route: Dorpstraat, Boogaard e.o.
Als afgevaardigde naar het Congres wordt gekozen A.C.Plooy, Plaatsvervanger:
Brugman.
De Voorzitter

Joh. Visser

ps De bestuursvergadering(en)

De Secr. Brugman
worden

geregeld

voor de HH vergadering
Brugman

gehouden

Organisatievergadering
4 April 1937
Ten huize Visser werden de opdrachten van Gewestelijk en HB kennis genomen.
Deze opdrachten betroffen de werkzaamheden
in verband met de a.s. Verkiezingen.
Besloten werd ons zooveel mogelijk aan de voorschriften
te houden.

De Voorz. Joh. Visser

De Secr.

Brugman

2.1

Openbare vergadering 20 April 1937
Spreker W.v.Deelen
Bezoekers + 100. Op zeer aangename wijze zet spreker de
fouten van het huidige regeeringsbeleid
uiteen en stelt daar zeer duidelijk
tegenover onze welbewuste Welvaartspolitiek
als beschreven in Het Plan v.d.
Arbeid. Een debater van de A.R. Partij probeert, door met cijfers te goochelen
het beleid van Co lijn goed te praten. In zijn repliek weet spreker dit gegoochel
tot zijn ware betekenis terug te brengen waarvoor hij met een dankbaar applaus
beloond wordt.
De

Joh. Visser

Voorz.

De Secr.

Brugman

Openbare vergadering 11 Mei 1937
Spreker A. Berger. Bezoekers ~ 110. Berger weet al spoedig de zaal onder zijn
gehoor te krijgen door eenige goed geslaagde voorbeelden te vertellen van de
ellende der arbeiders. Hierdoor ontstaat een enigszins sombere stemming in de
zaal. Zonder vragen stellen en zonder debat verlaten alle bezoekers nogal stil
de vergadering.
De Voorz.

Joh. Visser

De Secr. Brugman

Openbare vergadering 21 Mei 1937
Spreker

Dr.

H.

Brugmans.

Bezoekers

~

120.

Op

zeer

eenvoudige

wijze doceerde

Dr. Brugmans het Socialisme. Daar tegenover laakte hij de politiek der huidige
regeering die de weg van de geringste weerstand koos. Een vrganesteller
en
een debater van de RSAP werden afdoende beantwoord. Als reactie op de goede
rede van Dr. Brugmans gaven zich twee nieuwe leden op.
De Voorz.

Joh. Visser

H.H. Vergadering

"--'

3 Oct.

De Secr.

Brugman

1937

Aanwezig 11 leden. Allen mannelijke leden aanwezig. Bravo. De ingekomen stukken
worden, na de opening v.d. Voorzitter die speciaal ons nieuwe lid v. Hees
van Harte welkom heet, behandeld. Voor de Gew. Jaarvergadering
worden geen
voorstellen ingediend. De stukken betr. Filmvoorstelling
en VAB waren reeds
afgehandeld. Bij de rondvraag merkte pg v Hees
op dat wij zonder doeltreffende
propaganda de 51% nooit zullen halen hetgeen hij beslist noodzakelijk achtte.
Na langdurige bespreking wordt door de vergadering besloten een commissie te
vormen die zal trachten een bespreking met het HB te verkrijgen. Brugman vroeg
nog of er geen mogelijkheid was een nieuwe secr. en evt. een nieuwe Voorz. te
benoemen in verband met persoonlijke moeilijkheden van beide functionarissen.
Dit wordt tot de volgende vergadering aangehouden.
De Voorz.

Brugman

De Secr. Brugman

HH VErgadering 24/10-1937
9 leden. Van 2 leden bericht van verhindering. Tevens was aanwezig
p.g. C. Andriesse
als vertegenwoordiger
Gew. Bestuur. Deze vergadering was voornamelijk belegd ter bespreking van de voorstellen voor de Gew. Jaarvergadering.
Deze worden zonder amendementen bij te voegen behandeld. Als afgevaardigde
n. de Gew. Jaarvergadering
wordt gekozen pg Brugman. Van het documentatiemateriaal worden 3 abonnementen betseld n.l. door Plooy, van Hees terwijl
hij tevens zoo welwillend was 1 ex. voor het archief en evt. circulatie
beschikbaar te stellen.
Aanwezig

De

Voorz.

Brugman

De Secr.

HH V~rgadering op 4 Februari 1938
Aanwezig 5 leden en p.g. Andriesse voor het Gew. Bestuur. Doel van deze vergadering was eenige activiteit in de ledenwintactiek
te brengen. Andriesse
houdt een dringend betoog daarover en organiseert een plan de campagne. Er wordt
besloten het daarvoor beschikbare drukwérk te bestellen en nogmaals ons best te

22doen. De ... voorzitter merkt op dat er regelmatig propaganda door onze menschen
gemaakt wordt waarbij zij tevens trachten leden te winnen. Hij is zeer pessimistisch gestemd ten opzichte van ledenwinst omdat er volgens zijn meening te veel
punten zijn waarvoor niet vruchtbaar gediscussieerd
kan worden o.a. RoomschRode Samenwerking,
literaire Vraagstuk(ken)
en de ... Royementen in de Partij.
Tevens merkt hij op dat er voor actie naar buiten eerst interne organisatie
noodig is. Er wordt op advies van p.g. And~~esse
besloten, tot het houden van
een aantal lezingen. Pg v. Hees
brengt verslag uit van zijn pogen om met
medewerking van de pers tot een meer uitgebreide ledenwinstactie
te komen.
Na verscheidene besprekingen en uitvoerige correspondentie
is p.g. v.Hees
een twintigtal abonnementen toegezegd. Volgens van Hees
is dit te weinig
doch laat de beslissing aan het Partij Bestuur over om dit voorstel al of
niet te accepteren. Het PB besluit desnoods met 20 abonnmenten genoegen
te nemen. Tegen 12 uur sluit de w.n. voorzitter deze vergadering.
De

"--"

Voorz.

Brugman

'

Brugman

Vergaderi~ 19 maart 1938
(los vel)
-Schats~
candidatenlijst
-bespreking propaganda en verspreiding
-aanwezig 10 leden
-rondvraag Schats en Werts
-Werts verspreiding
(verder onleesbaar)
H.H. Vergadering

'

De Secr.

op Zondag

4 April

VAB

1938

Aanwezig 8 leden. Naar aanleiding van de notulen ontstaat een discussie over de
sprekers die in Olsterwijk komen. Men was over de laatste spreker weinig ingenomen
(de Leeuw)
en besloot hiervan het Gew. Bestuur mededeling te doen. Men besluit
de laatste lezing te laten vervallen. Ingekomen stukken worden behandeld en
afgedaan. Betreffende circulaire "Het Vrije Woord" zullen nadere inlichtingen
worden gevraagd. Congresvoorstellen
zullen een week bestudeerd
worden en
behandeld op 11 April. Als afgevaardigde
naar het Congres wordt gekozen
C. Snoeren.
Bestuur wordt als volgt gewijzigd.
Voorzitter W.Brugman
Secr. De Schuur Hoogstraat A 178 C. Snoeren
Penningmeester:
C. Snoeren
v. Hees
Plooii
Bij de rondvraag verzocht Snoeren om verspreiders die zich prompt aanmeldn. Werts
verzocht om een controle- Commissie Snoeren te stellen welk punt op de volgende
verg. zal worden behandeld.
Bekkers beklaagt er zich wederom over dat er te weinig vergaderd wordt. De
voorzitter hoopt dat het nieuwe bestuur dit euvel zal weten te verhelpen.
Er wordt besloten J. Visser voor zijn werkzaamheden
voord de afd. te bedanken
en hem als Ere Voorzitter te benoemen.
De voorz.

Brugman

De Secr.

Brugman

HH Vergadering 25/9-38
Aanwezig 11 leden. Bij de voorlezing der notulen verzocht p.g. Visser in het
Notulenboek te doen opnemen dat hij Ere-Voorzitter
heeft geweigerd om principiële
redenen waarna de notulen worden goedgekeurd. De ingekomen stukken worden
behandeld en afgedaan. Velen der stukken waren reeds zover behandeld dat zij
voor kennisgeving werden aangenomen o.a. Filmtournee en Ontwikkelingscursussen.
Voor de eerste maal heeft de afd. Oisterwijk voorstellen voor de Gew. Jaarvergadering. De tekst dezer voorstellen is als volgt:
(ruimte opengelaten waar niets op is geschreven)
Er worden 50 Brochures betr. de Troonrede door p.g.,v Hees beschikbaar gesteld.
Er ontstaat een levendige discussie over het Ontwikkelingswerk.
De vergadering

L:X

is verdeeld over het nut van zuiver marxistische
lezingen. Bij de rondvraag
wordt een eenigzins pijnlijkekwestie naar voren gebracht n.l. het verschil van
meening tussen de bode en eenige partijleden. De kwestie wordt voorlopig geregeld.
De Secr.

De Voorz.

~

Brugman

Uitnodiging voor vergadering zondag 30-10-1938
(los vel)
Dit bevat de mededeling dat CJ van Lienden
op maandag 31-10-1938
een lezing zal houden over "De sociale taak der gemeente".
HH Veg~adering

om 20.30 uur

30/10-38

Aanwezig 11 leden. De ingekomen stukken worden besproken en afgehandeld.
De voorstellen voor de Gew. Jaarvergadering
worden behandeld. Er worden
geen amendementen ingediend. P.g. v.Hees
wordt als afgevaardigde
naar de
Gew. Jaarvergadering
benoemd. Bij de rondvraag verzocht p.g. Visser gezien de
activiteit der afd. hiervan berichtjes te plaatsen in "Het Volksblad". P.g.
v. Hees verzocht p.g. Schats een verontschuldiging
te zenden wegens het niet
uitnodigen ter vergadering.

pe Secr.

De Voorz. Brugman

HH Vergadering van 27/11-38
Aanwezig 10 leden. De ingekomen

'--"

stukken

worden

behandeld.

Er worden

ver-

scheidene brochures besteld waarvan 10 ex. gratis van p.g. v. Hees. Van het
boek van Alberda
worden 2 ex. besteld. Betr. propaganda VAB zal door de leden
adressen worden verzameld welke op Donderdagavond
gesel~teerd zullen worden.
Elk lid zal de door hem opgegeven adressen zelf bewerken. P.g. v.Hees brengt
dan verslag uit van de Gew~.Jaarvergadering.
Voorstel betr. lezingen wordt aangenomen. Betr. propaganda kenmerkte v. Hees dat dit punt nogal urgent was"
gezien de vele replieken die op zijn betoog volgde. Over het algemeen werd
zijn voortsel niet ongunstig ontvangen en zal er bij het Hoofdbestuur
over
gesproken worden.
v. Hees verklaarde dat hij nu het punt niet meer los zou laten waarvoor hij
van de vergadering toestemming verzocht deze kwestie naar eigen inzicht te
regelen hetwelk hem werd toegestaan onder beding dat hij de afd. zoveel mogelijk
op de hoogte zal houden. Verder merkte p.g. v. Hees op dat de lezing van de
Leeuw hem zo buitengewoon voldaan had en verzocht de vergadering deze lezing
ook te Oisterwijk te doen houden. Aangenomen. Bij de rondvraag wordt besloten
het boek van Berger betr. werklozenzorg
te bestellen voor rekening v de afd.
kas der partij. Snoeren zou wel graag eens een openbare vergadering met een
goede spreker (willen). Aangevraagd.
p.s. Bijeenkomst Donderdagavond
mislukt wegens geringe opkomst.
Brugman
HH Vergadering van 12 Febr. 1939
Aanwezig 10 leden. De ingekomen stukken geven aanleiding tot de volgende
besprekingen.
Betr. VAB werden ons 50 ct.(?) gratis toegezegd. Tot op heden niet ontvangen. Zullen appeleren.
Betr. Soc. en Dém. De opgegeven adressen zullen bewerkt worden.
Betr. Knoop in je oor. Wordt afbesteld.
Betr. Partijbestuur. Dagelijks bestuur herkozen. Als nieuwe bestuursleden
candidaat
gesteld: Ir. Vos, Mr. Roos en B. Waslander.
Betr. Demonstratie 2~ Paasdag. Allen leden worden bij monde van J. Werts opgewekt
daaraan deel te nemen. Als afgevaardigde
voor het congres wordt gekozen p.g.
Sluities. Een e.v. plaatsvervanger
zal op de volgende vergadering gekozen worden.
Bij de bespreking Candidaat-stelling
gemeenteraad merkt de voorzitter op dat
hem van verschillende zijde buiten de beweging doch sympathiserende
gebleken
(is) dat p.g. Visser niet het noodige vertrouwen geniet als nodig om een
~candidatuur te rechtvaardigen.
Deze uitlating ontlokt een heftige discussie

l

2/1
vooral omdat de voorzitter weigert namen te noemen. Als besluit wordt door
p.g. v. Hees een motie van afkeuring tegen de voorzitter ingediend die met
6 stemmen voor 2 blanco en 1 tegen wordt aangenomen. De Voorzitter deelt
hierop mede dat hij de consequentie daarvan zal weten te aanvaarden.
Er wordt besloten meteen de candidaatstelling
te behandelen echter zonder
resultaat. Wordt tot de volgende HH vergadering verdaagd. Bij de rondvraag
brengt p.g. v. Hees verslag uit over zijn bespreking betr. propaganda. De
nodige middelen voor de grote propaganda7actie
als gepropageerd door p.g.
v. Hees wil hij putten uit de Vakbeweging.
p.g. Visser merkt op dat er nu
geen candidaten voor de gemeenteraad zijn het ook niet nodig is zijn cursussen
te houden. De vergadering kan zich hiermede verenigen en er wordt besloten
deze cursussen tot nader order uit te stellen.

Brugman

Vergadering
zo. 19-2-1939
(los vel)
Aankondiging
vergadering in De Schuur om 11.00 uur. Ingekomen stukken,
bestuursverkiezing
(voorz.,secr.,penn.
zijn niet herkiesbaar, treden af),
kandidaatstelling
gemeenteraad,verkiezing
plaatsvervangend
afgevaardigde
het congres.
2 namen gekrabbeld op het velletje: Snoeren en Sluities
Vergadering

19-2-1939

naar

(los vel)

Aanwezig 12 leden.
De vergadering was geheel gewijd aan de bespreking van de verkiezing van een
nieuw bestuur en verkiezing van kandidaten voor de gemeenteraad.
Na beraadslagingen en stemmingen werden gekozen tot bestuursleden:
C. Bekkers,
J.A.P. van Hees en Joh. Visser tot secretaris. Na gevolgde beraadslaging
over
verkiezing van kandidaten voor de Gemeenteraad
is het resultaat dat de nodige
kandidaten bereid waren een eventuele kandidatuur te aanvaarden: No.l. AC Plooy,
2. C. Bekkers, 3 C. Snoeren, 4. J.A.P. van Hees, 5. Joh. Visser

Vergadering

zondti,g 21 mei

l_gag, attllwezig 10 leden
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"Na opening door de voorzitter was de vergadering geheel gewijd aan de
verkiezingscampagne van welke bespreking voor nagenoeg alle aanwezigen
werd deelgenomen". (onl eesbare passn.ge)"Bij de rondvraag vroeg pg.
G. vd Mierde of er gelegenheid was het gewestelijk bestuur ti wijzen
op de in d(~ werkverschnpfing aanwezige ouden vandagen.
qij de sluiting deed de voorzitter vooral uitkomen te zoeken welke
plaatsen vervuld konden worden in de gemeenteraad".

Vergadering za. 23-9-1939
(los vel)
Aankondiging vergadering om 19.30 uur in De Schuur. Ingekomen stukken, notulen,
benoeming adviescommissie gemeenteraad, mededelingen bestuursfuncties, rondvraag.

:LSLedenvergadering
13 leden.

zaterdu.g 20 sept. 1939, in gebouw De Schuur, aanwezig

"Na goedgekeurde notulen van de vorige vergadering, had de behandeling
van de ingekomen stukken plaats. lIet betrof een schrijven van het partijbestuur tot het bezoek van een kadervergadering welke plaats zou hebben
in oktober te Den Boseh. 6 der aanwezigen gaven zich op de vergadering
bij te wonen. Diverse ingekomen stukken werden afgedaan waarbij verschillende
aunwezigen ailn de bespreldng hiervan deelnamen. Voor lloganisatie VAB
gaven zich op Brugman, Limburg en J. Werts. Bij punt benoeming advieskommissi e gemeenteraad werd op vof)rstel van pg. Brugman ali.ngewezen:
Visser, rlooij en \'{erts.De vergadering ging hiemee akkoord en bovengenoemden eveneens. Aangaande de verdeling van bestursfuncties, werd de
vergadering mededeling gedaun van het bedanken van onze penningmeester
,J.A.I).van Hees. Nalda Rozen was bereid di ens funkti e over te nemen.
Volgt rondvraag zonder gevolgen en sluiting vergadering door de
vonrzitter (dit gedeelte nauwelijks leesbaar)".
-'--"
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Vergadering 21-11-1939 (los vel)
agenda
-ingekomen reclame VAB
-G v.d. Mierde ..........
-werkverschaffing, oudere werklieden
-J. Melis, ter 66 (?) jaar
-bespreking verkiezing, gewestelijketoezegging

'-.....-
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Vergadering wo. 22-11-1939
(los vel)
Aankondiging vergadering om 19.30 uur in De Schuur. Ingekomen stukken en
notulen,verkiezing afgevaardigde voor gew. vergadering, rondvraag.

Vergadering
Ingekomen

woensdag

stukken

22-11-19:39_,aanwezig 20 leden

Ka,dertJergadering Den Bosch. VrouwenNalda Rozen
en mej. Limburg.
Op de vergadering
van 30-11 zal C. van lenden spreken.
13 leden gaven
zich op voor deelname art"nde kaderkuFsus.
Verder werd overgeg!:j;antot de
bespreling
van 'het eigen gebouw'.
Besloten werd tot het instellen van
een Jwmmissie:
Kruize ('1), Werts, C. Snoeren,
:Jalda R0zen,
Plooij, vd
),Ii
erde. Na een opwekkend
woord sluit de voorzitter
de goed bezochtevergaderin[;.

vergadering

werden

behandeld.

10 december: afgevaardigden:

joh. Visser, sekretaris
C. Rekkers, vonrzitter

