
10HAN HUIZINGA
"De man uit bet volk"

B. Marinus
Inleiding
"Vader was een verwoed socialistenvreter. Niettemin was hij in de
practijk meer socialist dan hij zelf vermoedde". Een standaarduitdrukking
van hem was: "je moet de mensen niet aIleen de Bijbel brengen, maar ook
een stuk spek", schrijft mij de nu 91-jarige zoon van de man wiens naam
boven dit artikel staat.
In de herinnering van sommige oudere Kampenaren leeft deze Johan
Huizinga ook nog steeds voort; zo herinneren zij zich dat men aan het
begin van de eeuw toen Huizinga net in de Raad gekozen was, het
volgende lied zong:
Huizinga is in de Raad
hij loopt te lezen langs de straat
Door zijnvele werkzaamheden op allerlei gebiedwas Huizinga blijkbaar
gedwongende krant voortaan alwandelendte lezen. Ookhet volgendelied
zong men toen op straat:
Huizinga zit in de Bond (vanwege het rijm, bedoeld was:Raad)
hij maakt belasting op de stront.
Drie gulden is deprijs
die heren zijn niet wijs
en als je niet betaalt
worden de tonnetjes weggehaald.
Ik weet niet of het tot hem doordrong, in elk gevalliet hij daar niets van
merken.Hijhad het daarvoor misschiengewoonte drukmetwat hijals zijn
roepingzag:op politiek enmaatschappelijk terrein rusteloos zijn christen-
plicht te doen. ~
"Nog altijd vraag ik mij af, waar de man de tijd en de energie vandaan
haalde: zijnwerkzaamheden, zijngezin(16 kinderen), devakbeweging,de
drankbestrijding, zijn sociale arbeid en het lidmaatschap van de ge
meenteraad. Maar het lukte hem; hij was emotieloos maar overigens vol
toewijding" (ik citeer hier weer met diens instemmingHuizinga's zoon).
Ik kan slechts instemmen met de opmerkingendieA. Huizinga over zijn
vader maakt: een zonder meer indrukwekkendehoeveelheid aktiviteiten
ontplooidde Johan Huizinga in zijn leven. Geboren op 2 april 1867 te
Bolsward, overleed hij op 23 april 1946 in Amersfoort. Van zijn 79
levensjarenbracht hij er 23 inKampen door; 23jaar waarin hij, al gezegd,
op velerlei terrein actief was: kerkelijk, maatschappelijk en politiek.
Ouderling, vakbondsman, gemeenteraadslid was hij en wat al niet meer.
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Hij beperkt zich in die tijd bovendien niet tot Kampen. Ais Patrimonium
man in hart en nieren reist hij vanuit zijn stad het gehele land door, als een
ware zendeling de mens en opwekkend te luisteren naar wat voor hem
Gods Woord was. De christelijke arbeiders tot ver buiten Kampen leren
hem kennen als de organisator van hun bonden (landarbeiders, sigaren
makers, metaalbewerkers etc.) De niet-christelijke arbeiders leren hem
ook kennen, als de bestrijder van hun stakingen bijvoorbeeld; "be
middelaar" noemt hij dat dan zelf.
Tot nu toe werd er niet of nauwelijks over deze Johan Huizinga
geschreven. Soms horen we van een oudere (ex- )Kampenaar nog een
anecdote; na zoveel jaren toch weI een bewijs dat deze man een diepe
indruk op zijn tijdgenoten gemaakt moet hebben. In de klassieke werken
over Patrimonium vinden we wel het een en ander over hem. Een
samenhangende studie over zijn leven en werk ontbreekt echter. Bezig met
mijn onderzoek naar de organisatie van sigarenmakers in Kampen, yond
ik bij een neef van Johan Huizinga het manuscript van een nooit in druk
verschenen autobiografie met de mooie titel: De man uit het volk. Dit
manuscript van 136 pagina's werd geschreven kort na 1936, ruim dertig
jaar nadat Huizinga Kampen verliet. In die jaren was hij eerst korte tijd
landelijk propagandist van Patrimonium en vervolgens burgemeester in
Axel en later in Temeuzen. Ik beperk mij in dit artikel tot de Kamper
periode van Huizinga; in de eerste plaats omdat ik in deze Almanak een
bjjdragewilleveren tot de locale geschiedenis van Kampen, in de tweede
plaats omdat de activiteitenvanHuizinga indeze tijdzo exemplarisch zijn
te noemen voor het proces van verzuiling,dat zich rond de eeuwwisseling
in Nederland voltrekt.
Toen Huizinga in Kampen aankwam trof hij daar een gemeenschap van
christenen, die zeer rechtzinnigwas. Het protest tegen het modemisme in
de Hervormde Kerk, dat in 1834 leidde tot de Afscheiding, had in
Kampen aanvankelijk niet zo veel gehoor gekregen.Na 1854 komt daar
verandering in: dan wordt in de stad gesticht een Theologische Hoge
school ter opleiding van predikanten in de rechtzinnige richting, die dan
Christelijk Gereformeerd genoemd wordt. Theologen en weldra ook
studenten van deze opleidinggaan dan aan "zending" in de stad doen; de
aanhang van de christelijk gereformeerden groeit vervolgens snel, Wan
neer in 1886 weer vele verontrusten de Hervormde Kerk verlaten (de
Doleantie) heeft dit inKampen niet zoveel gevolgen.Velenhaddenzich in
de voorgaande jaren reeds aangesloten bij de christelijk gereformeerden
en bovendien behoorden de meeste predikanten van de Hervormde
Gemeente in deze stad reeds tot de zeer orthodoxe richting binnen deze
kerk.'
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Het merendeel van de sigarenmakers (driekwart van de arbeiders in
Kampen aan het einde van de negentiende eeuw) behoorde tot deze
orthodoxe stromingen. Ofschoon deze mens en merendeels in zeer
erbarmelijke omstandigheden ieefden, kwamen zij er niet of nauwelijks toe
zich onderling te organiseren, om zodoende iets aan hun omstandigheden
te verbeteren; ongetwijfeld zullen velen van hen gedacht hebben dat er aan
een door God gewilde orde nu eenmaal door mensenhand niets te
veranderen was. Bovendien waren de sociaal-economische omstandig
heden van dien aard, dat er voor hen weinig hoop leek te bestaan op een
door hen zelf te bevechten verandering.
Voor de reeds vroeg in Kampen opgerichte afdeling van Patrimonium
vertonen zij maar weinig belangstelling. De weinigen die vergaderingen
van dit verbond bijwonen krijgen daar lezingen te horen over onderwerpen
als: Berusten in Gods Bestel; De noodzakelijkheid van verzoening in de
maatschappij, De dure roeping van Patrimonium tegen de stroom van de
Revolutie in. Echte publiektrekkers lijken deze lezingen nooit geweest te
zijn. We mogen veronderstellen dat de verpauperde sigarenmakers tijdens
de wekelijkse kerkdiensten ook niet opgewekt werden om hun lot nu maar
eens in eigen handen te gaan nemen. Men mag zich overigens afvragen, of
de mensen ook maar iets opnamen van het geestelijk voedsel dat- hen
tijdens deze diensten geboden werd; we hoeven ons daar geloof ik niet veel
illusies over te maken, na de extreem lange werktijden die gemaakt werden
op de dagen voorafgaand aan de Dag des Heren. Voor een beschrijving
van de woon- en werkomstandigheden van de gemiddelde sigarenmaker
rondom 1900, verwijs ik naar mijn recente publicatie "Verenigen hier is
'fransch' ", 2
De vroegere gemeentearchivaris de heer v.d. Viis sprak in dit verband
heel tretTendvan" een witgepleisterd graf' . In deze omgevingarriveerde
Huizinga injanuari 1883.

Jeugd
2 april 1867wordtJohan Huizinga inBolswardgeboren.Zijnvaderwas in
deze stad zadelmaker en schoenmaker; hij had een eigenbedrijfjedat hem
niet voldoende inkomsten opleverde om rond te kunnen komen. De
moeder van Johan, JantjeWiebrens deBoer, bleefwerken als koopvrouw,
het beroep dat zij reeds voor haar huwelijkuitoefende.
In 1872 verhuist het gezinnaar Huizum inde gemeenteLeeuwarderadeel,
waar vader Huizinga voor een patroon gaatwerken voorf 7,50 per week.
Van dit bedrag werd elke week 50 cent afgetrokken als staangeld: een in
die tijd veel voorkomend gebruik. Als de arbeider al zijn verplichtingen
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trouw nakwam in de ogen van de patroon, kreeg hij het bedrag alsnog aan
het einde van het jaar uitbetaald.
Op vijfjarige leeftijd gaat Johan voor het eerst naar school in Huizum; een
onderwijzer moest daar aan ongeveer honderd kinderen les geven. J

Johan blijkt een vlotte leerling te zijn; op zijn negendejaar wordt hij in de
hoogste klas geplaatst, waar hij van de meester zo nu en dan voor de klas
mag staan om les te gevenaan dejongere leerlingen. Zijn vader haalt hem
echter van school, hij wil het weer als zelfstandig zadelmaker gaan
proberen en hij heeft zijn zoon daarbij nodig als knecht. Helaas loopt het
nieuwe bedrijfje ook niet. Onder leiding van zijn moeder gaat Johan nu
langs de huizen venten. De eerste dag komt hijmet 7,5 cent thuis, hij had
drie veters verkocht. Zijn moeder troost hem met de woorden "dat het
later wel beter zou gaan", waar zij op een andere wijze dan zij bedoelde
gelijkinkreeg.Op zijn twaalfdejaar loopthijnog steeds te venten, hijkrijgt
dan 5 cent zakgeld en twee sigarenper week, een ongekendeweelde indie
dagen voor een jongen van 12jaar.
Zijn moeder wil hem dan echter weer naar school laten gaan "om hem
voor hogere bekwaamheden te doen opleiden". Maar waar moet het geld
vandaan komen om dit voornemen te kunnen uitvoeren? De cafehouder
van het dorp biedt uitkomst; Johan mag voor hem boodschappen gaan
doen tegen een geringe vergoeding, zodat het schoolgeld betaald kan
worden.De vreugdedie hij aan deze hernieuwde schoolgangbeleeft is van
korte duur. Zijn vader wil hem opnieuw in de werkplaats terug.
In 1879 verhuist het gezinweer naar Bolsward; vader Huizinga weet nog
steeds niet voldoende te verdienen en zijn zoon gaat weer samen met zijn
moeder aan het venten. Onderwegtroost zijhemmet dewoorden "dat er in
haar familie waren die het van straatkoopman tot grootwinkelier hadden
gebracht" .
Die kans zat er voor de jonge ventende koopman niet in: zijn vader wilde
hem alweer terug in zijnbedrijf.Na veel overlegen veelwikkenenwegen
werdJohan tenslotte in een kapperszaak geplaatst. Trokken eerst vader en
moeder hem, nu kreeg hij in feite vier bazen te gehoorzamen. De nieuwe
patroon was ongehuwd, leefde met twee zusters en een neef, alle vier
bemoeiden zij zich met hem. In 1882 rezen er in deze werkkring zulke
spanningen dat hij op moest stappen. Wilde hij nu zelf niet weer naar zijn
ouders terug? Wilden zijn ouders hem niet meer terug? Na vijftigjaar
schrijftHuizinga zonder emotie over dezejeugd alswas het een door God
gewilde zaak, het moest "in velerlei opzicht leiden tot karakterbederf'.
Zal het dat toen op vijftienjarigeleeftijdook zo gevoeldhebben?Het kind
dat goed en graag wilde leren, met ouders die het beste met hem voor
hadden, maar die er economisch nooit in slaagden een zelfstandigbestaan
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op te bouwen. Op 9 januari 1883 komt Johan Huizinga aan in Kampen.
Nog is het zijn vader die voor hem beslist, want deze had bij een kapper in
Kampen een loon weten te bedingen van 0,75 cent per week plus kost en
inwoning. Ais hij acht dagen aIleen in Kampen is ziet hij dit loon
terruggebracht tot 50 cent. Hij voelt zich bedrogen maar kan aIleen niets
beginnen. Ook in ander opzicht behield Huizinga geen prettige her
inneringen aan deze man, "die hoewel behorende tot de Christelijk
Gereformeerde Kerk, handelingen pleegde, die niet bepaald in overeen
stemming waren met wat Gods Woord van een ieder vraagt". Uit zijn
ouderlijk huis had Huizinga niet veel meegekregen op geestelijk gebied.
Men kwam er niet verder dan de opmerking "als God onze kinderen niet
bekeert, wij kunnen er niets aan doen". Huizinga betreurt achteraf een
dergelijke houding duidelijk; gezegd moet worden dat het er de schijn van
heeft dat God inderdaad ingreep. Huizinga gaat trouw naar de kerk en
naar de catechisatie; hij wordt ook lid van de Christelijke Jongelieden
Vereniging "Onesiforus". Volgens zijn eigen zeggen waren dit nog maar
"de uiterlijke tekenen van een christelijk meeleven". Innerlijk werd hij
gekweld, steeds spookte er door zijn hoofd wat zijn moeder eens tegen hem
zei: "ondanks zijn doop en trouw ter kerk gaan (zou hij) toch verloren
gaan".
Zij had hem gewezen op een "noodzakelijke bekering". AIleen in
Kampen, onderbetaalde werkdagen makend van twaalf tot zestien uur,
worstelt hij hier mee. Maar, "gelukkig door een hartgrondig roepen tot
God om in deze strijd tot klaarheid te komen" wordt hij verhoord, "God
deed hem door de verlichting van de Heilige Geest zien dat hij zou
verloren gaan, indien hij niet in J ezus een borg yond voor zijn behoud,
waardoor hij voor eeuwig werd behouden". "Deze krachtige en vrij
plotselinge levensvernieuwing" geeft hem dan de kracht overal te gaan
getuigen "dat Gods eer het voomaamste is". Dan krijgt hij ook de kracht
zich maatschappelijk te gaan uiten. Op 11 april 1886 doet hij openbare
belijdenis en in het najaar van hetzelfde jaar wordt hij lid van Patrimonium.
Aan zijn eenzaamheid komt ook op een wat meer aardse wijze een einde.
Op de catechisatie ontmoet hij mej. A.Westerink,"een meisjemet ietsmeer
dan gewoneontwikkeling". In october 1886 komt het tot vaste verkering,
na goedvinden uiteraard van beider ouders. Helaas moet hij dan in
militaire dienst; hij heeft immers al gehoord "van het ruwe en onver
schilligeleven, zoals dit in de kazemes wordt aangetrofTen".De lotingop
7 februari 1887maakthemondernr. 7 dienstplichtigen 10mei 1887 komt
hij op in Leeuwarden. Als getuigend christen staat hij in dit ruwe leven
natuurlijk aileen. "Vele jongelingenuit Christelijke gezinnenbeschouwen
de tijdvan hunmilitaire dienstvervulling,nu ze niet direct onder ouderlijk
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toezicht staan, als een tijd voor velerlei uitspattingen". Tijdens zijn
diensttijd krijgt hij zijn eerste verenigingsfunctie: in het Militair Tehuis,
dat hij zeer regelmatig bezoekt, wordt hij gekozen tot voorzitter van een
Militaire Jongelingsvereniging en Zangvereniging. Door het hele land
neemt hij in deze functie deeI aan vergaderingen met andere Militaire
Jongelingsverenigingen in Militaire Tehuizen. In totaal moest Huizinga
als aile andere dienstplichtigen twaalf maanden dienen en dat betekende
in zijn geval dat hij in mei 1888 uit dienst zou komen. Hij zag in die tijd
kans zoveel opzij te leggen dat hij tegen mei een ruimte kon huren om een
eigen kapperszaak te beginnen. Maar helaas werd het (klein)verlof
uitgesteld: in de maanden april en mei vonden er in de friese venen grote
stakingen plaats en in verband daarmee moest ook Huizinga voorlopig in
dienst blijven. De voorbereidingen voor het open en van een eigen zaak
waren vergeefs geweest, de reeds betaalde huur was verloren. Huizinga
had zijn eerste kennismaking met de vrije socialisten gehad.
Op 29 mei 1888 kan hij dan toch de dienst verlaten, hij keert terug naar
Kampen, "de stad van zijn nieuwe geboorte". Het pand dat hij op het oog
had blijktnogniet verhuurd te zijn aan een ander. Op 8juni 1888 openthij
er zijn kapperszaak, "op zeer bescheiden voet, doch zijn gebed was tot
God, die de hand des vlijtigen steeds zegent" en inderdaad ... reeds de
eerste dag maakt hij winst' Op 18 december van hetzelfde jaar treedt hij in
het huwelijk met mej. A. Westerink. Tot 1903 is Huizinga voor zijn
levensonderhoud aangewezen op de inkomsten uit zijn zaak. Al vanaf de
opening gaat hij er toe over de zaak op zondag gesloten te houden, een in
die tijd ongewoon iets; ook sluit hij door de week reeds om zeven uur,
maatregelen die volgens zijn eigen zeggen opvoedend werkten voor de
concurrentie. Al die tijd verdient hij redelijk zijn brood evenals zijn
bedienden, die hij een aandeel in de zaak geeft en voor wie hij een
levensverzekering betaalt.

De afdeling Kampen van Patrimonium
Drie jaar nadat hij lid geworden is van Patrimonium wordt Huizinga reeds
gekozen tot secretaris van de afdeling Kampen; als tweeentwintigjarige zit
hij dan in een gezelschap van heren die aIle de zestig reeds gepasseerd zijn.
In 1890 volgt hij de Heer Doornebal, die naar Zwolle vertrekt, op als
voorzitter. Vanaf dat moment is hij zonder meer de centrale figuur in de
afdeling. Weldra gaat hij ook een al even belangrijke rol spelen in de
landelijke organisatie van Patrimonium en van de christelijke vak
organisatie. Hij schildert zichzelf in zijn autobiografie in deze periode af
als een ridder ofbeter als een apostel van het geloof. Reeds in 1885 begon
hij in Kampen te getuigen "tegen de droeve handelingen van vele
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fabrikanten. Maar het ging als in Egypte, niet zelden waren de belang
hebbenden boos op hem als hij in het openbaar het kwaad noemde, uit
vrees voor nieuwe en zwaardere verdrukkingen".4
Hij stuit voortdurend op "onderling wantrouwen en verraad der sigaren
makers, waardoor vele misstanden bestonden door de schuld der werk
lieden zelf". - Het klinkt vaak allemaal wat geexalteerd, maar in principe
stemt zijn beschrijving volkomen overeen met die van niet-christelijke
vakbondspropagandisten, die in de negentiger jaren belangstelling voor
Kampen beginnen te krijgen.Men verschilt uiteraard van inzicht over de
vraag in welke richting er veranderingen gezocht moeten worden, maar
over de toestand in Kampen stemt men opvallend overeen: een grauwe
passieve massa, die uit zichzelf nergens toe komt, met als oorzaken:
"drankgewoonte, luiheid, geldverkwisting".5
In de eerste jaren van de Kamper afdeling van Patrimonium wordt
weliswaar soms aandacht besteed aan de sociale nood onder de sigaren
makers inde stad, maar men vraagtzich dan inde eerste plaats altijdafwat
men kan doen om te voorkomen dat het goddeloze socialisme, dat in het
westen van het land zijn kop op begint te steken, greep krijgt op de
arbeiders in de eigen stad, die tenslotte de grootste concentratie van
sigarenmakers ten noorden van de grote rivierenherbergt. Zo houdt, twee
jaar voordat Huizinga lid wordt van de afdeling, de grote voorman van
Patrimonium, Klaas Kater een inleiding voor de leden van de afdeling
overhet thema: "Hoe dewaarheid vanGods Woord bevestigdwordt door
de sociaal democraten". Kater hield deze lezing veel en graag; reeds in
1877 sprak hij inAmsterdam voor de eerste maal over dit onderwerp. Hij
zal er ook in Kampen welweer op gewezenhebben dat "deze liedenGod
enZijnWoord verwerpen enuitermate vijandiggezindzijn tegen alleswat
zweemtnaar de dienst vanGod". Er was bijdie gelegenheidnota bene een
man in de zaal die tegenKater in durfde te gaan, maar deze werd krachtig
overtuigd"." Het wordt uit de notulen van de vergadering niet goed
duidelijk inwelk opzicht deze man tegen Kater durfde in te gaan; nam hij
het op voor de socialisten?Het lijktweinigwaarschijnlijk.Of zag hij soms
weinig in Patrimonium? Dat laatste lijkt eigenlijk veel waarschijnlijker.
Ondanks het streven van mensen als Kater naar herkerstening van de
maatschappij, waren er immers vele in zijn eigen kring, die het maar
gevaarlijke nieuwlichterij vonden om voor die, op zich zo gewenste
herkersteningeenwerkliedenverenigingop te richten. In Kampen trofmen
met name veel van deze mensen aan. De kerkeraad uitte bijvoorbeeldzijn
bezorgdheid dat deze nieuwigheidweI eens op een samenspanning tegen
het gezag zou kunnen uitkomen. Een van de Kamper voorgangers, ds.
Bavinck,wektede broeders op "zich liever bijde kerkvan Christus aan te
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sluiten".? Een zelfde geest heerst ook in de vergaderingen van Patri
monium-Kampen tot 1890; tot datjaar overheerst het beeld van een groep
godvruchtige mens en die vertroosting zoekt in het bespreken van bijbelse
passages. Men heeft heus wel oog voor maatschappelijke misstanden,
maar een andere oplossing dat een persoonlijke inkeer van de arbeiders,
ziet men eenvoudig niet. Als er maar geluisterd wordt naar Gods Woord
komt alles vanzelf wel in orde. En voorzover men het dan hier nog niet
beter krijgt, dan zal men toch in elk geval de ontberingen beter kunnen
verduren in de troostvolle verwachting van de Verlossing na de dood.
Slechts eenmaal wordt deze sfeer van serene passiviteit doorbroken en weI
in 1886, wanneer men naar het voorbeeld van de neutrale vereniging de
Werkmansvriend, overgaat tot de oprichting van Patrimoniums Bouw
lust.
Of Huizinga er in geslaagd is deze sfeer van passiviteit te doorbreken, is een
moeilijk te beantwoorden vraag, die mijns inziens uiteindelijk negatief
beantwoord zal moeten worden. De sfeer in Kampen blijft er een van
passiviteit; de klachten daarover blijven ook na het vertrek van Huizinga
aanhouden. WeI is het zo dat men in Kampen en weldra ook daarbuiten
steeds meer gaat horen van Patrimonium-Kampen. Dat laatste is zonder
meer de verdienste van Huizinga, die zichzelf in deze tijd blijkbaar ook
losmaakt van een milieu waar slechts de persoonlijke inkeer telde.

Koersverandering in Patrimonium
Vlak voordat Huizinga secretaris wordt van de afdeling Kampen beginnen
binnen Patrimonium op landelijk niveau nieuwe opvattingen veld te
winnen. Voor 1888 had men steeds resoluut iedere staatsinmenging in het
sociale leven van de hand gewezen, na die tijd begint men om regelingen
door de overheid te vragen: arbeiderspensioen, arbeidscontract, op
richting van Kamers van Arbeid; vakopleiding van arbeiders, Deze
koersverandering werd ingeleid door de afdeling Leeuwarden, die direct
geconfronteerd werd met de grote ellende onder de landarbeiders, als
gevolg van de heersende crisis in de landbouw. De afdeling Leeuwarden
vraagt daarom binnen het Verbond Patrimonium om het opstellen van een
Sociaal Program. Kuyper raadt dan Klaas Kater en zijn medebestuurs
leden van het Verbond aan om een Christelijk Sociaal Congres bijeen te
roepen. De belangrijkste conclusie waar het in 1891 bijeengekomen
Congres toe komt zijn: 1. het recht van werkstaking, 2. de wenselijkheid
van vakorganisaties voor christenen, 3. de oprichting van Kamers van
Arbeid moet gesteund worden. Een samenhangend Sociaal Program was
er nu evenwel nog niet. De Friezen, die er in eerste instantie om gevraagd
hadden, stellen nu zelfzo'n programma op, dat prompt de woede van vele
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Patrimonium-mens en en van Kuyper opwekt. Zij gaan nu zelf aan het
werk. Zo komt onder leiding van Kater, P. van Vlietjr., 1. van Alphen, Th.
Heemskerk en A. Kuyper het Sociaal Program van Patrimonium tot stand
(1894). Vrijmaking van het onderwijs staat centraal in dit program;
daamaast krijgen veel aandacht het zedelijkheidsvraagstuk en de drank
bestrijding.Ookwordt een passage opgenomenover dewenselijkheidvan
de oprichting van Kamers van Arbeid, waarin, tegen de zin dan Kuyper
overigens, wordt gesteld dat patroons en werklieden tesamen moeten
vergaderen. Deze Kamers van Arbeid werden, na de wettelijke regeling
die in 1897 zijn beslag krijgt, bepaald geen succes; "een dood paard aan
een boom gebonden" merkte Kuyper er later over Op.8De scepsis van
Kuyper is in elk gevalwat Kampen betreft wei terecht; daar werd reeds in
1898 een dergelijkekamer opgericht, Huizinga werd er secretaris van; hij
had er hooggestemde verwachtingen van, maar kwam daar bedrogen in
uit. De Kamper Kamer kwam nooit veel verder dan het opstellen van
enige rapporten, waarin de wenselijkheid van het terugdringen van de
huisindustrie bepleit werd.?
Huizinga behoort al voor het Christelijk Sociaal Congres tot de mensen
die ijveren voor het tot stand komen van Kamers van Arbeid en het
oprichten van vakafdelingen. Zodra hij voorzitter van de afdeling
geworden is zet hij zich daar voor in. Zo'n afdelingmoest zijns inziens de
arbeiders uit een bepaald vak verenigen. Helemaal zelfstandigmocht de
vakafdeling niet worden; de bestuursleden moesten mensen zijn die deel
uitrnaakten van het plaatselijk Patrimonium bestuur. De doelstellingen
van Patrimonium bleven zo dus voorop staan. Het veldwinnen van de
gedachte dat men numoest overgaan tot het oprichten van vakafdelingen,
moet voor een goed deel verklaard worden uit het feit, dat men ongerust
begon te worden over de in die tijd steeds groter wordende activiteit van
socialisten op vakbondsgebied.

De eerste christelijke vakafdeling, die van de timmerlieden van Patri
monium inAmsterdam, wordt in 1890 opgericht. In dat zelfdejaar begint
Huizinga er inKampen over te praten. In september van datjaar wordt er
inzijn afdelingeenmotie aangenomenwaarin, heel voorzichtigoverigens,
de wenselijheid van oprichting van een vakafdeling van sigarenmakers
wordt uitgesproken. Prof. Noordtzij, zolang reeds een groot stimulator
van Patrimonium in Kampen, remt dan af. Hij is van mening dat ook
ondememers lid moeten kunnen worden van een dergelijke afdeling.
Huizinga pleit juist voor een vakafdelingmet uitsluitend arbeiders als lid.
Hij looptbepaald niet achter opontwikkelingenelders inhet land, hij loopt
bepaald voor op de ontwikkelingenin Kampen. Dit laatste blijktduidelijk
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op de genoemde september-vergadering van Patrimonium-Kampen: hij
weet er maar net door te krijgen dat men moet gaan streven naar oprichting
van vakafdelingen. Toch besluit men op dezelfde vergadering hem afte
vaardigen naar het Christelijk Sociaal Congres, waar hij dan ook mag
pleiten voor het opstellen van een Sociaal Program. Ret is de vraag of men
in Kampen wei zo enthousiast was over het feit dat hij dan op dat congres
ook pleit voor het recht op werkstaking. 10Samenvattend kunnenwestellen
dat de jonge voorzitter van de afdeling Kampen behoort tot de uitge
sproken voorstanders van de ingezette koersverandering, zoals die tot
uiting komt op het Christelijk Sociaal Congres. Tegelijkertijd kunnenwe
stellen dat hij het met deze "moderne" ideeen bepaald niet gemakkelijk
gehadzal hebben inKampen. De traagheid waarmee de sigarenmakers in
Kampen reageerden op zijn aansporingen om lid te worden van de
vakafdeling van sigarenmakers, vormt van dit laatste een treffende
illustratie. Alvorens in te gaan op de ontwikkelingvan deze vakafdeling,
nog even terug naar een speciale ledenvergadering van Patrimonium
Kampen in maart 1891. Op deze vergaderingwerd uitvoerig gesproken
over de situatie in Kampen, aan de hand van vragen, die opgesteldwaren
door het Centraal Comite van Antirevolutionaire Kiesverenigingen ter
voorbereidingop het genoemdeChristelijk Sociaal Congres.11De notulen
van deze vergaderinggevenuitstekend aan hoe men in een Patrimonium
afdelingals die van Kampen" de vragen des tijds" behandelde. Geopend
wordt- statutair verplicht - met gebeden zang (Psalm 25:4) en lezinguit
de Heilige Schrift, ditmaal Jacobus II, waarin men onder andere de
mededeling aantreft dat men geen onderscheid behoort te maken tussen
arm en rijk, want dan "zijt Gij rechters geworden van kwade overleg
gingen". Vervolgenswordt overgegaan tot de behandelingvan de vragen,
zoals: "Verkeren de gezinnenvan werkliedendie aan God en ZijnWoord
vasthouden, bij gelijk inkomen, in de regel in betere toestand dan de
gezinnen van ongelovigen?" De vergadering kent geen twijfel bij deze
vraag, het antwoord luidt kort en bondig: "J a". "Beantwoordt de
prediking van het Woord genoegzaam aan de behoefte van de werkende
stand?" De vergaderingkomt hier tot de volgendeconclusie: "In Kampen
behoeft er niet over geklaagdteworden,want demeeste predikanten leven
met de tijdsomstandigheden mee, maar over het algemeenverneemt men
dat depredikingte hoogover, buitenhet yolkom is.De behoeftenwaarvan
hier sprake is zien op maatschappelijk gebied." Uitvoerig wordt vervol
gensgesprokenover het aanstellen van diakenen uit dewerkende stand, in
plaats van uit de groep der neringdoenden,waar zij tot dan toe meestal uit
gerecruteerd werden. Betreurd wordt ook dat er zo weinig animo bestaat
om zich op te geven als lid van Patrimonium. Men neemt het zelfs de
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(liberale) patroons kwalijk, dat zij zo weinig doen om de bloei van
Patrimonium te bevorderen: "Waardeerden de Patroons die veelal niet tot
onze richting behoren maar eens beter het feit, dat zij best kennen namelijk
dat de Patrimonium-mannen gewoonlijk beter betrouwbaar zijn"Y
Geruggesteund door deze en dergelijke vragen en antwoorden kon
Huizinga vervolgens naar het Christelijk Sociaal Congres gaan.
Huizinga pakt het voorzitterschap van de afdeling zeer voortvarend aan.
Tegelijkertijd ontplooit hij ook nog een reeks andere activiteiten. Zo wordt
er bijvoorbeeld op zijn initiatief door de afdeling in de strenge winter 1890-
1891 een commissie gevormd bestaande uit 18 leden uit verschillende
groepen van de bevolking; hijzelf wordt secretaris. Er wordt f 3000,
opgehaald om de nood onder de arbeiders te lenigen. Een subcommissie
houdt zich ondertussen onder Huizinga's leiding bezig met een werkver
schaffingsobject. 13 Het is slechts een voorbeeld uit een veelheid van
activiteiten in deze periode. Ik denk aan de verzuchting van Huizinga's
zoon die ik in het voorwoord citeerde: "hoeveel klanten zal hij ondertussen
zelf nog hebben kunnen knippen?"

Vakafdeling sigarenmakers
In Kampen zelf was er na het aannemen van de motie in 1890 niets
gebeurd. Men had blijkbaar toch niet zoveel belangstelling voor de zaak.
Een keerpunt wordt bereikt wanneer op 2 september 1894 de stoomboot
Meppel I met 400 socialen aan boord aan de IJsselkade afmeert.v' Wat
was het geval? In 1894 vinden er practisch in het hele land stakingen plaats
in de sigarenindustrie. In Rotterdam worden leden van de Intemationale
Sigarenmakers en Tabaksbewerkers Bond door de firma Van Nelle
ontslagen; prompt wordt het werk door de andere arbeiders op de fabriek
van Van Nelle neergelegd. Van Nelle die toch door wil gaan met de
leveranties aan haar klanten probeert een deel van haar productie onder te
brengen in Kampen. Dit was een in die tijd vee 1voorkomende practijk:
wanneer er in het westen gestaakt werd, gingen de fabrikanten onder
andere naar Kampen waar men eigenlijk altijd, in elk geval heel lang, de
sigarenmakers bereid yond om voor hen te werken. Dit "systeem" werkte
des te beter omdat er in Kampen meer sigarenmakers waren dan de
fabrikanten strikt genomen nodig hadden; de fabrikanten hielden de
sigarenmakers wel in dienst maar stelden hen op taak, d.w.z. men gafhen
minder te doen dat zij in principe aankonden. Wanneer nu ineens
fabrikanten in het westen verlegen kwamen te zitten, dan konden zij
gemakkelijk terecht bij de fabrieken in Kampen; soms ook richtten zij een
eigen fabriek op in Kampen waardoor dan op den duur de spoeling voor de
Kamper sigarenmakers weer dunner werd. Voor de in het westen van het
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land in die tijd snel groeiende Socialistische bond van sigarenmakers was
het natuurlijk van het grootste belang dat de arbeiders in steden als
Kampen zich ook gingen organiseren; pas wanneer dat gebeurde kon men
werkelijk grote successen in het westen van het land binnen hal en. Zo
arriveren dan op zondag 2 september 1894 de 400 socialen waaronder
zelfs enige jonge vrouwen! Vergeefs zoeken zij naar een zaal waar zij een
bijeenkomst kunnen beleggen; een poging om op de Nieuwe Markt de
Kampenaren toe te spreken wordt door de politie verijdeld. "Overigens
maakten de bekende frases geen indruk" schrijft de Kamper Courant. Om
kwart voor vier schepen de socialen zich weer in. De volgende zondag
komen er weer vier, nu per trein uit het naburige Zwolle. Berichten als zou
men er toen in geslaagd zijn om een afdeling van de Nederlandse
Internationale Sigarenmakers en Tabaksbewerkers Bond te stichten,
weliswaar in Usselmuiden, zijn naar alle waarschijnlijkheid onjuist.
De fabrikanten reageren prompt op deze gebeurtenissen. Allereerst de
grootste en machtigste onder hen, W.G. Boele, met zijn bekende pamflet
aan "zijn medearbeiders": "zijn er enkele bij die aan de verleiding geen
weerstand kunnen bieden en van de Sigarenmakersbond lid worden, dan
zou ik die, hoe het mij ook spijt, uit mijn dienst moe ten ontslaan, want
evenmin als vroeger (bedoeld is waarschijnlijk 1873, bm) wens ik ook nu
nog werk te geven aan mijn medearbeiders die tegen mij samenspannen. Ik
heb het nodig geacht U mijne mening duidelijk te kennen te geven,
overtuigd dat het mijn plicht is U vooral ernstig te waarschuwen. Bezint U
dus waarde medearbeiders, denkt om Uw vrouw en kinderen en wordt
geen lid van de Sigarenmakers Bond." De andere fabrikanten volgen
onmiddellijk het nobele voorbeeld van hun grote collega en wenden zich
ook per pamflet tot hun arbeiders. De fabrikanten waren al met al wel
tevreden over de afloop. "De geest onder de werklieden was als altijd
uitmuntend" noteren zij in het J aarverslag van de Kamer van Koophandel
en Fabrieken over 1894, "een jaar ook van toenemende bloei"; er was
tenslotte weer zijde gesponnen bij de stakingen in het Westen van het
land. IS

Waarom vormen deze gebeurtenissen nu een keerpunt in de ontwikkeling
van de Patrimonium-afdeling in Kampen? Het antwoord op deze vraag
lezen we in de notulen van de Patrimonium-ledenvergadering, die na de
aftocht van de socialen gehouden werd. De vergadering was al eerder
afgesproken, de agenda's al verstuurd, maar behandeling van de voorge
nomen punten zal moeten wachten. De vergadering wordt geopend met
het zingenvan Psalm 84:3, "Welzalig hij die al zijn kracht en hulp van U
verwacht"; heel toepasselijk leest vervolgens de voorzitter Huizinga
hoofdstuk I van het boekJona, die de oproep van zijnHeer omde zondige
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stad Nineve het oordeel te brengen naast zich neergelegd had, maar op de
boot naar Tarsis al snel in de gaten kreeg dat zijn Heer hem niet uit het oog
veri oren had. Je stapt niet ongestraft op een Meppel I zal de voorzitter
wellicht gedacht hebben. Vervolgens deelt de voorzitter mee, dat er in
verband met "een beweging in onze stad" afgeweken zal moeten worden
van de orde van de agenda, "want wij die aan Gods woord wensen vast te
houden moeten dikwijls het onderspit delven bij degenen die zich krachtig
verenigen, maar daarbij speculeren op de behoeftige gezinnen".
Uitvoerig schetst hij in zijn inleiding de Goddeloosheid van de socialisten;
"niet alleen dat ze Gods woord niet tot grondslag hebben maar dat ze
geheel zonder grondslag zijn". Daarna geeft hij aan de vergadering
gelegenheid tot het stellen van vragen. Twee leden melden zich, de
broeders Berghuis en Ringoir; deze spreken beiden hun twijfel uit over de
zin van het zoeken van contact met de ondememers, iets wat door
Huizinga gesuggereerd was. Wekt dit al enige wrevel bij de voorzitter,
helemaal te bont maakt het broeder Kok in zijn ogen wanneer deze
opmerkt: "als we hier moeten gaan vragen wat Gods woord zegt, dat we
dan bete- doen de vergadering te sluiten". De meerderheid van de
vergadering blijft met de voorzitter van mening dat men zijn vertrouwen
moet blijven stellen in de Allerhoogste, die" ook het hart van de patroon
in Zijne hand heeft". Uiteindelijk wordt besloten dat enige leden van het
bestuur van Patrimonium onder leidingvan Huizinga een bezoek zullen
brengen aan de patroons om te overleggen "wat we gezamenlijk kunnen
doen om de Bond uit de stad te houden". 16 Tijdens het gesprek met de
patroons blijkt evenwel dat de patroons hun eigen boontjes reeds gedopt
hadden; zij hadden hun "medearbeiders" verboden lid te worden van de
Bond en dat was effectief geweest. De patroons hebben dus geen
boodschap aan de broeders. Huizinga is teleurgesteld over de opstelling
van de patroons. Deze teleurstelling sterkt hem echter in de overtuiging
dat Patrimonium zelf handelend moet gaan optreden. Met hemieuwde
kracht begint hij weer aan te dringen op de stichting van een vakafdeling
van sigarenmakers. 3 januari 1896 is het zover; in een vergadering van
Patrimonium op die dag wordt overgegaan tot oprichting van een
vakafdeling sigarenmakers; Huizinga betreurt het bij die gelegenheiddat
eruit deboezemvande afdelingzelfgeenvoorstel indie richtingisgedaan;
nu stelt hij dus zelf maar de oprichting voor. De vergadering is geenszins
enthousiast over zijn voorstel; het helpt toch allemaal geen zier, princi
pieel is het onjuist om dwanguit te oefenen op de patroons. Hij weet hen
echter toch te overtuigen; hij gebruikt bij die gelegenheid zelfs het
argument dat een kleine vakafdeling van christelijke sigarenmakers heel
goedzal kunnen samenwerkenmet andere vakverenigingen.Enkele leden
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van het bestuur van Patrimonium nemen zitting in het bestuur van de
nieuwe vakafdeling, zodat er een personele unie ontstaat tussen de twee
organisaties. Huizinga wordt zelf voorzitter, "om niemand in moeilijk
heden te brengen". Zonder hem was deze afdeling er zeker niet gekomen
in Kampen. Zo past men zich onder zijn leiding aan bij de in het Westen
van het land opkomende trend van het oprichten van vakafdelingen.
De organisatiegraad onder de christelijke sigarenmakers zal tot 1913 in
Kampen zeer laag blijven, ondanks aIle inspanningen die Huizinga zich
getroostte. Talrijk waren de negatieve reacties; maar desondanks werd er
vaak toch ook met bewondering gesproken "in de fabrieken en werk
plaatsen, op de markt en bij de familiegesprekken was men vol van het feit
dat de christelijk gezinde sigarenmakers tot organisatie waren gekomen en
moed openbaarden voor hun optreden naar buiten". "Jammer was het
echter dat men zoveel verkeerde opvattingen had te bestrijden. Dit alles
was slechts te overwinnen met gebed, verdraagzaamheid en geduld. N a
een langdurige strijd en vele teleurstellingen begon de ondernomen arbeid
te vorderen onder de christelijk gezinde vakgenoten" .17 In 1898 telde de
afdeling26 leden; in 1902 iets meer dan 50. Dit aantal blijftgehandhaafd
tot 1906. In 1907 lezen we "ook afdeling Kampen heeft zich doodver
klaard" en in 1910 heet het "ingeslapen" .18Geen grote getallen, maar de
groei die er tot 1906 toch weIinzat, was voor een groot deel te danken aan
Huizinga.Na zijnvertrek uit Kampen indatjaar ishet met degroeigedaan
en "slaapt de afdeling in". In laatste instantie kon Huizinga niet
ontmoedigdworden door deze teleurstellende resultaten: het ginghem om
het lot van de arbeiders, zijnstrevenwas er natuurlijkop gericht het aantal
leden van de bond zo groot mogelijkte maken maar uiteindelijk ginghet
hem toch om meer, om de arbeid voor zijn Heer namelijk. Hij schildert
zich zelf als vakbondsman in Kampen in de eerste plaats als een niet
versagend christenstrijder voor de medemens. Niets doet hem wijken,
want God zelfwas immersmet hem. "Er zijnogenblikkengeweest, dat er
gevaar bestond voor eigen leven door de vijandigegezindheid van enkele
fanatieke tegenstanders. Dit weerhield hem echter niet om te handelen
zonder onderscheid". Zijn arbeid tenslotte "bleef niet ongezegend".19

De hierboven geciteerde zinnen zijn in al hun pathetiek kenmerkend voor
grotedelen van de autobiografie;Huizinga durfde zeker zijnnek uitsteken
in eigen kring, zo goed als daarbuiten, maar dat hij daarbij gevaar voor
eigenlevengelopenheeft lijkttochwat stug.Misschien doelt hijhierwel op
het moment dat hij een door hem in Patrimonium-Kampen ingediend
voorstel met bestrekking tot de afschaffingvan arbeid van kinderen onder
de twaalf jaar, door de afdeling beantwoord zag met een motie van
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wantrouwen; hij trad toen prompt af; de afdeling kreeg even prompt spijt en
trok de motie in, waarop Huizinga zijn plaats weer innam.>'

Oprichting van de Christelijke Sigarenmakers en Tabaksbewerkers
Bond
Wanneer in 1896 op initiatiefvan Huizinga in Kampen een vakafdeling
van sigarenmakers gesticht is, bestaan er in het gehele land zo'n 20 a 25
van dergelijke afdelingen in verschillende beroepen. Al deze afdelingen
zijn dan, zoals we al zagen, nauw verbonden met de plaatselijke
Patrimonium-afdeling. Tegen deze nauwe band rijst evenwel al gauw
bezwaar, zowel vande kant van devakafdelingenals vande Patrimonium
afdelingen. De leden van de vakafdelingen ervaren het als hinderlijk dat
zij,wanneer zij contact willenopnemenmet vakgenoten in andere steden,
dit steeds moeten doen via Patrimonium. Daar kwam dan nog bij dat de
arbeiders die zich aansloten bij een vakafdelingal snel in de gaten kregen
dat er best weImede-vakgenotenwaren die zich bijhenwilden aansluiten,
maar dat niet deden, omdat zij niets met Patrimonium te maken wilden
hebben. Van de kant van de Patrimonium-afdelingen wordt er tegelijker
tijd een ander bezwaar tegende nauwe band aangevoerd:men vreest daar
voor verwatering van de idealen van Patrimonium als gevolgvan de band
met de,meer op aardse belangengerichte, vakafdelingen.Huizinga nu kan
zich weI vinden in de bezwaren die van beide kanten aangevoerd
worden.
In november 1896 neemt de vakafdeling van sigarenmakers in Utrecht
contact op met de dan bestaande afdelingen van sigarenmakers in
Amsterdam, Haarlem en Kampen. Deze vier afdelingenhouden dan een
gemeenschappelijke vergadering, waar de afdeling Kampen - lees
Huizinga - de opdracht krijgt een brief te sturen aan 80 Patrimonium
afdelingen met de vraag hoeveel sigarenmakers er lid zijn van al die
afdelingen en of zij reeds een vakafdeling georganiseerd hebben. De 80
afdelingen wordt tevens meegedeeld dat het in de bedoeling van de
briefschrijvers ligt om te komen tot de oprichting van een Christelijke
Bond van Sigarenmakers en Tabaksbewerkers in Nederland. Op 30 mei
1898wordt erweer eenvergaderinggehouden, ditmaal inAmsterdam ten
huize van Eerbeek, die de vergadering voorzit; Huizinga is secretaris.
Huizinga kan de vergaderingmeedelen dat er van 18 afdelingenantwoord
ontvangen is; hij trekt hier uit de conclusie dat het aantal sigarenmakers in
Patrimonium blijkbaar te klein is om over te kunnen gaan tot oprichting
van een bond waarvan aileen Patrimonium-Iedcn lid zijn. Hij wekt de
vergadering op toch over te gaan tot stichting van een bond, maar dan
iedereen toe te laten "welke Gods Woord als richtsnoer erkent voor de
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arbeid". Hij voegt er aan toe dat zijn ervaringen in Kampen hier ook voor
pleiten; daar stond men zich immers ook niet te verdringen om zich op te
geven voor de vakafdeling. Daar voegt hij dan nog het principiele
argument aan toe dat "het verkeerd is, zelfs gevaarlijk, tot verwatering om
stoffelijke voordelen aan het Patrimonium-lidmaatschap te verbinden".
De vergadering komt er niet uit en dan weet Huizinga er een compromis
door te drijven. Er zal een referendum gehouden worden met als vraag:
wilt U een landelijke vakbond of wilt U een vakbond waar men aileen zich
bij aan kan sluiten als men al reeds lid van Patrimonium is. Huizinga zal
zelf62 afdelingen aanschrijven methet verzoek antwoord te geven op deze
vraag. Hij krijgt overigens de nadrukkelijke opdracht bij deze aanschrij
ving een drietal modellen mee te sturen voor een mogelijke opzet: een van
de afdeling Utrecht, behelzende een concept-reglement voor een Tabaks
bewerkersbond bestaande uit aileen maar Patrimonium-Ieden; een van de
afdeling Amsterdam, dat een geringe amendering omvat van het Utrecht
se model; tenslotte een van Huizinga zelf. Voor 1 december 1898 moest
men hier op antwoord geven. Op 19juni 1899 kwammenweer bijeenen er
blijken 13 antwoorden binnengekomen te zijn. 7 afdelingen spreken zich
uit voor een zelfstandigeorganisatie, het model Huizinga dus; 3weten het
niet en 3 zijn tegen het model Huizinga. Na langdurige beraadslagingen
verklaren de afgevaardigden van Utrecht en Delft zich tegen het door
Huizinga voorgestane model; Amsterdam, Steenwijk, Haarlem en
uiteraard ook Kampen steunen Huizinga. Klaas Kater, die ook bij de
vergadering aanwezig is, verklaart tenslotte dat hijweimee kan gaan met
de afdelingendie Huizinga steunen; hij is vanmeningdat Patrimonium dit
wei zou kunnen doorstaan." Zo is het dan gekomen tot de oprichting van
de Christelijke Sigarenmakers en Tabaksbewerkersbond. Een ontwikke
lingdie er in zat, geziende inzettende koerswijzigingin Patrimonium. Het
zal duidelijk geworden zijn dat Huizinga gezienmoet worden als een van
de belangrijkste representanten van een nieuwe generatie Patrimonium
bestuurders, die deze ontwikkeling stimuleerden.
Tot slot van dit hoofdstuk nog een aantal opmerkingen over de motieven
die Huizinga bij dit alles bewogen. In de eerste plaats is duidelijk dat bij
hem een grote rol speelde de angst voor de groeiende macht van de
Nederlandse Internationale Sigarenmakers en Tabaksbewerkersbond.
De komst van de 400 socialen in 1894 in Kampen vormde de directe
aanleiding tot de oprichtingvan de vakafdelingvan sigarenmakers in deze
stad. Maar daarvoor is er al de angst voor het socialisme; een angst die
voortgekomen kan zijn uit een vooruitziende blik; tenslotte groeide het
ledenaantal van de socialistische bonden in het westen van het land, met
name voor een man als Huizinga, in een verontrustend tempo. In angst
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blikt men bovendien meestal niet zo helder vooruit. Op zich is Huizinga
oprecht verontrust geweest door de sociale nood die hij onder de
sigarenmakers aantrof. De oorzaken hiervoor zocht hij in laatste instantie
niet op rationale wijze in de economische omstandigheden. Voor hem was
deze een gevolg van de zondeval van de mens; en dus kon zij slechts
opgelost worden door te luisteren naar Gods Woord. Waar het ging om het
bewerkstelligen van directe verbeteringen in het dagelijks lot van de
arbeiders, was het evenwel noodzakelijk dat de arbeiders zich organiseer
den. Niet bij gebed aIleen, was als het ware de Ieus van de "man uit het
volk". Maar uiteindelijk is er slechts verlossing mogelijk door Gods hand.
Er moet dus weI een vakorganisatie komen die zelfstandig is, maar het
blijft de taak van Patrimonium om te wijzen op datgene waar het allemaal
werkelijk om gaat. Tegelijkertijd is er natuurlijk slechts een soort
vakorganisatie werkelijk geoorloofd, namelijk een "welke Gods Woord
erkent als richtsnoer voor de arbeid"."

Christelijk Arbeids Secretariaat
In de tijd dat Huizinga bezig is met de oprichting van de Christelijke
Sigarenmakers Bond komt hij in contact met Talma; deze zou hem
opgezocht hebben alvorens zijn hoek De Vrijheid van de Arbeidende
Stand te schrijven." Dacht Talma aan Huizinga toen hij schreef: "Als de
arbeider er is die leiden kan, dan moet de vreemde terugtrekken, ook al
ware hij in menig opzicht de meerdere in gaven".24 Snel komt het tot een
nauwe samenwerking tussen de beide mannen. Op 27 augustus 1900
neemt het bestuur van Patrimonium een voorstel over van Talma en
Huizinga om een ChristelijkArbeids Secretariaat op te richten. Huizinga
wordt voorzitter. Patrimonium geeft hem hiervoor een vergoeding van
f 700,- per jaar. Secretaris wordt J. Douwes van de Christelijke
Diamantbewerkers en penningmeester H. Verveld. De laatste is dan
vrijgesteldbestuurder van de interconfessionele bond Unitas uit Twente.
Vande samenwerkingtussen Verveld en Huizinga is geen duidelijkbeeld
te krijgen.Het kan haast niet anders dan dat er spanningen zijn geweest
tussen beide mannen; immers Huizinga doet zich kennen als een
tegenstander van het interconfessionalisme, hij wil niet met rooms
katholieken in een organisatie zittenwant dan komthet beginsel ingevaar.
WeI verdedigt hij steeds het goed recht van Unitas en pleit ook voor een
samenwerking op federatieve grondslag met deze bond."
Binnen het Verbond Patrimonium was ondertussen lang niet iedereen
gelukkigmet de door Talma en Huizinga ingezette ontwikkeling. In het
bladPatrimonium ontwikkelde zich een felle pennestrijd. Kater stuurde
een artikel naar het blad van de hand van de gereformeerde dogmaticus
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H. Bavinck getiteld: "Verscheur de Schrift niet"; in dit artikel werd
stelling genomen tegen de opvattingen van Talma. Bavinck pleitte op
bijbelse gronden voor de gehoorzaamheid van de arbeider aan de patroon.
Talma geeft dan te kennen dat hij liever spreekt van ondergeschiktheid:
forrneel is de arbeider weI vrij, maar in de practijk is hij ondergeschikt en
om aan dat laatste een einde te maken moet hij zich organiseren. Zo
verkrijgt hij zijn recht, zoals God dat ook wil. Zeer terecht merkt Kruithof
op in een recent artikel in het Tijdschrift voor sociale geschiedenis, dat
naar aanleiding van "deze worsteling met. abstracte beginselen" niet
vergetenmagworden dat ook inde niet religieusgeorienteerde arbeiders
bewegingde gewoonte bestond veeI emoties te investeren in theoretische
kwesties."
Mijns inziens moet hier toch weI aan toegevoegdworden, dat de theore
tische kwesties bij de socialisten een rationeler behandeling kregen en al
met al een wat aardser en historischer karakter hadden.
In elk geval is duidelijk dat er nog steeds geen einde gekomen is aan de
richtingenstrijd.Tijdens enna de spoorwegstakingenvan 1903 laaiden de
emoties over theoretische kwesties weer huizenhoog op. De christelijke
organisaties richtten toen een LandelijkComite van Verweer op. Huizin
ga leidde de activiteiten van de Kamper afdeling van dit comite. In de
Kamper Courant lezenwe levendigeverslagenvan de bijeenkomstenvan
dit comite. Het valt de verslaggeverop dat Huizinga zich veel beheerster
opstelt dan zijn mede-Patrimoniumlid de Heer Douwes." Het lijkt er op
datDouwes demeningdeelt vandie christenen, dieonder de indrukvan de
gebeurtenissen weer lucht begonnen te geven aan hun afkeer van
vakorganisaties inhet algemeen.Huizinga is het natuurlijk helemaal eens
met de opstelling van de regeringKuyper, maar hij blijft pleiten voor een
zelfstandige christelijke vakorganisatie.
Even iijkthet er opdat Huizinga's standpunt het onderspit gaat delven.De
voorzitter en secretaris van Patrimonium, respectievelijk VanVliet en
Grondijs schreven toen een brochure: "Komen wij er met vakorganisa
tie?". Volgens hen niet. Talma en enkele anderen wistenmet veel moeite
het bestuur er van te overtuigen dat deze brochure maar beter niet
uitgegevenkonworden.Men besluit nu een speciaal congres te wijdenaan
al de gerezen vragen. Voor het zoverwas ontstond er zeer groteberoering
naar aanleiding van een lezing door Ds. Sikkel voor de christelijke
werkgeversorganisatie Boaz. Sikkel hield in feite een pleidooi voor een
heel nieuw soort werkliedenorganisatie:zeer inschikkelijk,zonder eniger
lei machtsstreven. Als men zich op diemanier zou opstellen, dan zouden
depatroons zich vanzelfookweIinschikkelijkopstellen ende arbeiders tot
medeaandeelhouders van hun bedrijvenmaken. Talma verzette zich hier
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uiteraard ten zeerste tegen. Wanneer tenslotte in 1905 het voorgenomen
Sociaal Congres gehouden wordt, zegeviert Talma. Men concludeert tot
de noodzaak van een eigen christeIijke vakorganisatie. Het standpunt over
klassenstrijd en de bisschoppelijke hierarchie staan aansluiting bij andere
organisaties in de weg. Het Christelijk Arbeids Secretariaat mag nu op
eigen benen gaan staan; het krijgt ook een eigen blad waarvan Huizinga
redacteur wordt.
Op het congres had Huizinga zelf ook een inleiding gehouden over het
onderwerp "Volgt uit het wezen van de vakvereniging dat aile arbeiders uit
hetzeIfde yak in een organisatie worden verenigd?". Hij verdedigt
opnieuw wat hij reeds jaren voorstaat en aldus wordt nu ook besloten: "De
vakbeweging dient voor de behartiging van de stoffelijke belangen, althans
in hoofdzaak. Zij moet echter destoffelijke belangen behartigen door een
principiele grondslag". 28Men wordt het er bovendien ook over eens dat er
met neutrale en roomskatholieke bonden best samengewerkt kan wor
den.?" Kater kan het overigensniet laten Huizinga nog even op de vingers
te tikken naar aanleiding van diens benadrukken van "behartigen van
stoffelijkebelangen in de vakbond". 30 En tenslotte wordt nogbesloten dat
scheiding tussen protestantse christenen op het gebied van de vakver
eniging in beginsel af te keuren is."
We zien dus dat Talma en Huizinga er in geslaagd zijnhun stempel op het
congres te drukken. Het Christelijk Arbeids Secretariaat leek nu op een
stevige grondslag te staan. Een succes is het C.A. S. evenwel nooit
geworden, integendeel, het begon zelfs snel leeg te lopen. Toen de
Christelijke Sigarenmakers Bond het C.A. S. veriiet, moest Huizinga zijn
plaats in het bestuur van het C.A. S. opgeven." Ds. Hogerzeil en M.W.
Smit die nu de belangrijkemensen worden in het bestuur van het C.A. S.
werken voortaan in de richtingvan oprichtingvan het C.N.V.33 Huizinga
betreurt deze ontwikkeling. Hij vreest dan ineens weer voor de "prin
cipiele richting van de vakbeweging".34 Uiteindelijk blijft hij in hart en
nieren een Patrimonium-man.
Wanneer Huizinga het c.A.S. veriaat, wordt hij door het Verbond
benoemd tot ambtenaar-propagandist van Patrimonium, tegen een jaar
salaris van f 1000,:- (plus vrij wonen). Amsterdam wordt nu zijn
standplaats. De afdelingKampen van Patrimonium benoemt hem, bij zijn
vertrek in januari 1906 uit de stad, tot erelid van de afdeling.
Op de activiteiten van Huizinga na 1906, kom ik in een slotbeschouwing
kort terug.

Andere (niet vakbonds-)activiteiten in Kampen
Terwijl Huizinga zoals we zagen na 1894 steeds meer buiten Kampen
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actiefwordt op het terrein van Patrimonium en van de vakbeweging, weet
hij ook nog tijd te vinden om binnen Kampen op kerkelijk terre in zich in te
spannen. Van 1894 tot 1897 is hij diaken; daama wordt hij ouderling. Men
begrijpt in Kampen weI eens nietprecies wat hij nu allemaal buiten de stad
aan het doen is ..Wanneer hij in 1902 ais bemiddelaar optreedt bij een
staking in de omgeving van Appelscha, denkt men nota bene dat hij partij
koos voor de stakers; gevolg is dat er boze brieven naar de Kerkeraad
gezonden worden met de mededeling dat men bezwaar had om met een
dergelijk man het Avondmaal te vieren." Er blijkt nergens dat deze
brieven effect gesorteerd hebben.
Zeer veel tijden energie besteedde Huizinga ook aan evangelisatiearbeid
in Kampen. Eind 1885 richt hij al een zondagsschool op in Brunnepe; in
het voorjaar van 1886 laat hij zich inschrijven als lid van de Zendings
vereniging, die zich bezig hield met evangelisatie in Kampen en omgeving.
Nog in hetzelfde jaar weet hij voor de vereniging een tweetal zondags
scholen te openen aan de Zwolsche weg bij de zaagmolen en een in
Oosterholt. Na 1892 fuseren de zondagsscholen van de christelijk
gereformeerden en de dolerenden; Huizinga komt in het bestuur van de
nieuwe vereniging. Later gaat deze vereniging weer samen met een
vereniging van studenten. Zendingswerk en zondagsschoolwerk worden
dan gescheiden; voor het laatste wordt een vereniging Capadose opge
richt, waarvan Huizinga eerst secretaris en later voorzitter wordt. 36 Vanaf
1895 zit Huizinga ook in het bestuur van de afdeling Kampen van de
Nederlandse Christelijke Geheelonthoudersvereniging, ais voorzitter; in
1903 komt hij in het landelijk Hoofdbestuur. In 1904 behoort hij tot de
initiatiefnemers van een blad Paedagogische Bijdragenop het gebied van
het sexuele leven. Huizinga wordt belast met het schrijven van stukjes
speciaal bedoeld voor de.militairen en weI over" de vreselijke zonde der
zelfbevlekking".De redactie heeft namelijkopgemerktdat dit hard nodig
werd, "immers het overgrote deel vande kazemebewoners" bedrijft deze
"zonde"." Huizinga weet waar hij over praat: "velen hebben geen flauw
begripvan het kwaad.Men beseft nietdat de zondevan Onan een daad van
zelfmoordwas;menheeftvoordit allesgeenoogenziet inhet zwijgenover
dit kwaad hetmeeste heil." "Sommigen zullendan ookzeggendat dit blad
meer geschikt is om de ondeugd te verspreiden, dan om haar te
beteugelen."38
Huizinga denkt tochweIdat velenhet belangvan dit tijdschrift zullengaan
inzien. "Wij gelovendan ookdat men ons zal steunen. F abrikanten zullen
dit tijdschrift ter lezing kunnen geven aan de jonge gezellen. Doen zij dit,
zo zullen zijdejongewerkliedeneen onschatbare dienst bewijzen,maar zij
bevoordelen ook zich zelf. Het kan toch niet uitblijven dat de jeugdige
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werklieden die deze zonde niet bedrijven of nalaten, krachtiger arbeiders
zullen worden dan zij die aan dit kwaad verslaafd zijn. "39

Slot
Huizinga is een typische representant van wat Van Tijn noemt "de meest
traditionele reflex" binnen de arbeidersklasse aan het einde van de
negentiende eeuw: godsdienstige stromingen binnen de arbeidersklasse
die aile heil verwachten van een standenindeling zoals die huns inziens
door God gewild wordt. Aile sociale misstanden zullen vanzelf ver
dwijnenals de maatschappij herkerstend wordt. Hogere en lagere standen
zullen dan harmonisch samenleven, zich elk bewust van hun verantwoor
delijkheid ten opzichte van God en van elkaar. Vaak tegen de wil van
christenen, die echt geheel en al willen vertrouwen op een komende
herkerstening, vormen zich toch langzamerhand vakverenigingen in het
christelijkvolksdeel. Tegelijkvormt zich ook een soort vakbondsbewust
zijn, zich uitend bijvoorbeeld in voorzichtige acties ter verbetering van de
positie van de arbeiders in een bepaald beroep. Het komt in deze kringen
evenwel ook weer niet zover, dat men de solidariteit van de arbeiders
onderlingzwaarder gaat benadrukken dan de solidariteit ten opzichte van
kerk en staat. Onnodig te zeggendat men ookniets voelt voor deopheffing
van de tegenstellingkapitaal-arbeid langsde wegvan de klassestrijd.Men
wil de kapitalistische maatschappij juist in stand houden. Wei wilmen de
tekortkomingenvan diemaatschappij opheffen;de gedachten gaan dan in
dit verband vaak in de richtingvan het corporatisme. Er schuilt indit alles
iets tweeslachtigs. Huizinga is hier in menig opzicht een goed voorbeeld
van. In zijn Kamper tijd, als hij dagelijks geconfronteerd wordt met de
ellende onder de sigarenmakers, is hij de man die steeds opkomt voor het
goed recht van arbeiders op zelfstandige vakorganisatie. Later als hij full
time in dienst komt van Patrimonium keert hij weer terug tot andere, in
wezen oudere opvattingen over vakvereniging.Dit blijkt bijvoorbeeld uit
een handboekje dat Huizinga in die periode samenstelt met als titel:
Werkplan in schema, opgesteld voor hen die belang stellen in de arbeid
vanPatrimonium en de Christelijke vakvereniging. In dit boekjepleit hij
juist weer voor een veel nauwere band tussen Patrimonium en de
vakvereniging.Het verbond neemt zijn aanbevelingen dan overigens niet
over.'? Met name Talma verzet zich dan tegen zijn voorstellen." In zijn
latere periode stemt Huizinga ook steeds meer in met de vroeger zo door
hem bestreden Sikkel.41
Het heeft er aIle schijn van dat de angst, die Huizinga eigenlijk steeds
gehad heeft voor het socialisme, door de gebeurtenissen van 1903 zeer
versterkt werd en dat hij dan terugkeert naar waar hijvan het begin af aan
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op gehoopt had: herkerstening van de maatschappij en harmonie.
Behartiging van de materiele belangen van de arbeiders was een schone
zaak, daar had hij een open oog voor, maar verder dan deze materiele
zaken zag hij ook weer niet. De behartiging van de materiele belangen van
de arbeider mocht niet gericht zijn op de ontplooiing van de arbeider tot
vrij mens. Integendeel, het ging hem allemaal om het Koninkrijk Gods en
dat betekende naar de Aarde toe, dat de bestaande machtsverhoudingen in
stand gehouden moesten worden. In zijn autobiografie geeft Huizinga er
soms blijk van, zich van de tweeslachtigheid van dit alles bewust te zijn;
maar dan voegt lJijer onmiddellijk aan toe dit te aanvaarden, "want Gods
eer is het voomaamste in dit leven en vooral daarna". 42 Meer nog dan de
tweeslachtigheid treft mij bij het lezen van de autobiografie de toon van
bitterheid wanneer hij spreekt over zijnjaren in dienst van Patrimonium.
Hij heeft het gevoel dat men hem in eigen kting steeds meer alleen laat
staan: "Men paste zich aan bij een geestesstroming onder de christelijke
arbeiders, welke oordeelde dat men moest komen tot de ombouw van de
oude maatschappij naar een nieuwevorm, dat betekende een maatschap
pijvorm - naar modeme beginselen -" ..."Men had niet door, dat de
Revolutie helemaal niet alleen met geweld kwam, men vergat dat de
Revolutiegeest door de Satan werd gelegd en werkte in een soort
ondergrondse stroming".43 Over de socialisten laat hij zich nu ook veel
felleruit dan ooit tevoren. Het zijnbedriegers, uitvoerders van een duivels
werk." Wat van jongs af aan aanwezig was keert op den duur versterkt
terug, een toenemende angst voor ontwikkelingendie gaan in de richting
van meer vrijheid voor de mens. Ik heb in dit artikel mij voomamelijk
beperkt tot Huizinga's activiteitenmetbetrekkingtot devakbeweging.Het
beeld, dat we zo van hem krijgen,klopt met uitlatingen die hij op velerlei
andere terreinen gedurendezijn levendeed. Zo is hijhet bijvoorbeeld al in
1891metds. Sikkeleens, dat devrouwnietbuitenshuis moet gaanwerken,
want dit doet zijtochmaar" omdat dit geschiedtom inkleding,levenswijze
enzovoort bovenhaar stand uit te gaan" endaarmee "wordt het gevoelvan
hoogmoed bij de vrouw opgewekt en versterkt". 45 Patrimonium moest
zich zijns inziens opmaken om "de strijd aan te binden tegende zonde van
de gezinsbeperking,die onder meer ookvoortwoekert in onze christelijke
ktingen, door toepassing van de Neo-Malthusiaanse gedachte en de
leiding van het Gezinsleven aan het Godsbestuur gaat ontwringen"... er
moet worden overgegaan tot.het "uitgeven van een brochure door een of
meer geneesheren, waarin wordt aangetoond dat het moeder worden van
een groot gezin nog niet altijd een gevaar is voor de gezondheid van de
vrouw";" Hoe hij over voorbehoedmiddelen schrijft laat zich inmiddels
wei raden. Zijn mening over onanie citeerde ik reeds. Hij richtte ooit nog
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een speciaal tijdschrift op om dit genoegen te bestrijden (het tijdschrift ging
overigens na enkele afleveringen ter ziele)."
Al met al geen echt aangenaam beeld. Het verbaast nu echter niet meer te
horen, dat men na de tweede wereldoorlog in Terneuzen de naam van
Huizinga uit een bij zijn afscheid aangeboden Huizinga-bank wilde
hakken, omdat de vroegere burgemeester tijdens de oorlog partij gekozen
had voor andere anti-socialisten die in ons land toen een nieuwe orde
wilden vestigen. Dit is uiteindelijk niet gebeurd. Huizinga kreeg ook nog
tijdens de oorlog spijt van zijnnieuwevoorkeur; in een brief deeIdehijdat
zijn kinderenmee."
Ter afsluitingvan dit slothoofdstuk nogeen gebeurtenis waar Huizinga in
de door mij benadrukte periode nauw bij betrokken was. Bij de conclusie
van de Rotterdamse Bestuurdersbond waarmee Huizinga in conflict iswil
ikhet laten: In 1907 bij een stakingop het schip de Ocean inde haven van
Rotterdam, veroordeelt Huizinga de houding van de stakers. Tegelijker
tijdgeefthijde Rotterdamse Bestuurdersbond een veeguit depan, die zich
eerder verklaard hadden tegenwilde stakingenen nu nota bene zo'n wilde
staking steunden. Dat bewees volgens Huizinga maar weer eens dat
socialisten onbetrouwbare lieden waren. De Rotterdamse bestuurders
reageren dan als volgt;
"We hebben weIeens meer gehoord dat de Heer Huizinga, hoewel soms
vrij kras sprekende voor de werkliedenbelangen eigenlijkis een venijnige
harde anti-revolutionair; gelijk in groter formaat dr. Kuyper zich zo
dikwijls heeft doen kennen. In plaats van een woord van toenadering
(zoals de naam is van de christelijkebootwerkersbond) te laten horen, om
van de christenplicht barmhartigheid nog maar niet te spreken oordeelt
deze "spreker" dat deze mensen omdat zij directe actie voerden "hun
strafmoeten dragen" enmen geenmedelijdenmag hebben"." Overigens
vinden de christelijke bootwerkers dat de ontslagen stakers weer aange
nomen moeten worden.50
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