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Hoofdstukk 5 

Patroonss en wevers: 
Helmondd 1850-1900 

'Eenn der opmerkelijkste verschijnselen van onzen veelbewogen tijd is, 
datt het vereenigingsleven zich steeds meer en meer begint te ontwik-
kelenn en tot toenemenden bloei geraakt'. 

Nieuwss van de Week 22-03-1893 

5.11 INLEIDING 

Hoee een stad een dorp werd 

Nadatt Lodewijk Napoleon in 1806 tot vorst van het Koninkrijk Holland was gekroond, liet hij 
zichh in detail informeren over de situatie in zijn rijk. De stedelijke besturen kregen een vra-
genlijstt voorgelegd, waarop zij dienden aan te geven hoeveel inwoners er waren, hoeveel bak-
kers,, hoeveel bedeelden, hoeveel kerken, hoeveel leden van onderscheiden kerkgenootschap-
pen,, et cetera. Speciale aandacht kreeg de economie. In Helmond viel het de stadsregering 
niett zwaar een antwoord te geven op de vraag wat de voornaamste bestaansbron was: Hel-
mondd was een stad van wevers: 

'watt maakt het voornaamste bestaan uit der Ingesetenen? Helmond was eertijds een zeer bloeyend 
stadje,, de ingesetenen hebben sedert honderde jaren hun voornaamste bestaan in de wevereijen ge-
vonden;; eertijds van fyne linnens doch naderhand van zogenaamde haarlemmerboeklinnens, die 
hierr voor haarlemsche of amsterdamsche kooplieden gefabriceert worden'.1 

Dee verschillende weefondernemingen in de stad, met in totaal zo'n driehonderd weefstoelen, 
produceerdenn voornamelijk voor de buitenlandse afzetmarkt. Behalve de reguliere weverijen 
kendee Helmond een groot aantal thuiswerkers, die zich toelegden op uiteenlopende takken 
vann de textielnijverheid: het vervaardigen van 'fransche linnens', 'bonte boeselaars', 'voering 
goed',, 'bedde tijken', 'damast en pelle tafelgoed' (van Vlaamse garens) en nog enige zaken/ 

Enkelee jaren later, na de inhuldiging van een nieuwe vorst, maakte de stadsregering van 
Helmondd opnieuw een beschrijving van de plaatselijke situatie. Uit het verslag aan koning 
Willemm I bleek, dat... 

'dee bevolking voor meer dan de helft uit wevers bestaande, voor een derde gedeelte uit den boeren-
stand,, en voor het overige kleinste gedeelte uit fabrikanten, winkeliers en ambachtslieden zamenge-
steld,, over het algemeen zeer behoeftig is, en onder de minst welvarendste van het geheele Konink-
rijkk kan gerekend worden'.5 

Bovendien,, in tegenstelling tot wat in 1806 was gemeld aan Lodewijk Napoleon over de bui-
tenlandsee afzetmarkt, was 'de legging van Helmond, als van de groote routes verwijderd, [...) 

11 Gemeentearchief Helmond (GAH); archief 100 (Nieuw Administratief Archief) inv.nr. 209 (diverse stukken 19e eeuw). 
22 Ibidem. 
33 Ibidem, nr. 1 (request uit 1815 aan Willem van 'Burgemeester en gezamentlijke leden van den Raad benevens de aanzienlijkste In-
gezetenenn der gemeente Helmond'). 
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ongeschiktt voor handel of betrekkingen naar buiten'. Doel van de geciteerde beschrijving was 
omm de status van 'ruraal' gebied in plaats van 'stedelijk' gebied te verkrijgen. Dit had een aan-
tall  belastingvoordelen en leverde ontheffing op van de verplichting om militairen te moeten 
inkwartieren.. Het verzoek werd ingewilligd. 

Helmondd was daarmee platteland geworden! Toen de implicaties van deze 'vernedering tot 
eenn Dorp' tot de ingezetenen doordrong,5 was het al te laat. Vijftien burgers, onder wie de 
helftt van de raadsleden, zonden Willem een nieuw rekwest met het verzoek Helmond, 'zynde 
eenn der oudste steden van de Meyery',6 weer in de rang van steden op te nemen, maar het ver-
zoekk was tevergeefs. Ook een tweede rekwest, ditmaal ondertekend door 183 burgers, met de 
vraagg Helmond 'den rang van Stadt, welke Helmond voor zoo veele Eeuwen heeft bezeten' te-
rugg te geven, werd afgewezen.7 Helmond was en bleef een dorp en verloor zijn vertegenwoor-
digingg in de Provinciale Staten. 

Hoee een dorp een stad werd 

Toenn Nederland rond het midden van de negentiende eeuw, na de grondwetswijziging van 
1848,, werd ingedeeld in gemeenten, verviel het principiële onderscheid tussen dorpen en ste-
den.. Helmond werd een zelfstandige gemeente met dezelfde rechten en plichten als andere 
(stedelijke)) gemeenten. 

OokOok andere ontwikkelingen na het midden van de negentiende eeuw droegen bij aan het 
herstell  van Helmonds aanzien als stad. Tot dat moment had het isolement overheerst: 

'Inn het geïsoleerde Brabant [...] lag Helmond afgesloten in een uithoek. Rondom praktisch niets dan 
woestee gronden: in het oosten de donkere Peel met zijn verraderlijke moerasgronden. In het zuiden 
dee bossen en heide van de Kempen. In het noorden de Meijerij met haar bossen'.8 

Maarr rond 1850 werd de infrastructuur aangelegd, die Helmond met de omringende regio 
verbond:: het kanaal Helmond-Eindhoven werd gegraven, dat aansloot op de Zuidwillems-
vaart,, die al sinds de jaren 1820 Helmond met Den Bosch en Maastricht verbond; de weg Hel-
mond-Geldropp werd aangelegd met aansluiting naar Eindhoven en Weert en in 1866 volgde 
dee spoorlijn Eindhoven-Helmond-Venlo met aansluiting naar het Ruhrgebied. Bovendien 
vestigdenn zich rond het midden van de eeuw enkele Hollandse textielondernemers in Hel-
mond.. De infrastructurele ontsluiting en de komst van allochtone ondernemers maakten Hel-
mondd definitief van een dorp tot een stad. 

5.22 ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID EN MENTALITEIT 

Katholiekee en protestantse textielfabrikanten 

Hett economische leven in Helmond werd begin negentiende eeuw beheerst door een beperkt 
aantall  families van textielfabrikanten. Bij van oudsher gevestigde families als Raymakers en 

44 Ibidem. 
55 Citaat in ibidem, nr. 2 (Request van 15 burgers van Helmond aan de koning om Helmond weer in de rang van steden op te nemen, 
18-2-1817). . 
66 Ibidem. 
77 Ibidem, request 28-2-1817 door 183 burgers van Helmond. 
88 Van Hooff, Ermori froff, 73. 
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Swinkelss voegden zich rond 1800 de families Prinzen, Bogaers, Coovels, Bots, Sanders en 
Diddens.. Nazaten van deze families zouden gedurende de hele negentiende eeuw en een 
groott deel van de twintigste eeuw de nijverheid in Helmond domineren; rond het midden van 
dee negentiende eeuw kwam daar onder meer de familie Van Asten bij. 

Dezee families, van wie de nazaten later wel zijn omschreven als Brabantse 'textielbaron-
nen',, hadden veel gemeen: ze waren rijk en katholiek, overwegend conservatiefin zowel poli-
tiekk als economisch opzicht en speelden een grote rol in het plaatselijke openbare leven. Bo-
vendienn waren zij vaak onderling door huwelijksbanden met elkaar verbonden. 

Mett de werknemers van hun familiebedrijfjes onderhielden deze fabrikanten eerder een 
patronalee dan een zakelijke verhouding. Ze kenden hun arbeiders bij de naam, kozen hun 
personeell  vaak op voorspraak van iemand die al in dienst was en bij geboorten in de familie 
vann de patroon kregen de werknemers doorgaans een douceurtje: een sigaar of soms zelfs een 
doorbetaaldee vrije dag.5 In tijden van economische tegenspoed sprongen de fabrikanten dik-
wijl ss bij. Dat kwam vaak voor omdat de meeste weverijen in Helmond, in tegenstelling tot bij-
voorbeeldd de bedrijven in Twente die zich toelegden op massaproductie, uitsluitend werkten 
opp bestelling.10 Regelmatig stonden de weefstoelen stil vanwege gebrek aan grondstoffen of 
opdrachten.. De katholieke charitas, via de Vincentiusvereniging voor mannen en de Elisa-
bethverenigingg voor (getrouwde) vrouwen, was dan voor veel werkloze gezinnen de enig over-
geblevenn weg. Deze liefdadigheidsinstellingen werden deels door (familieleden van) dezelfde 
patroonss bestuurd en van gelden voorzien." 

Dee Helmondse weefondernemers waren, zoals W.A.J.M. Harkx in zijn dissertatie stelt, 
'eerderr koopman dan technicus' en over het algemeen slechts weinig geïnteresseerd in tech-
nologischee ontwikkelingen en een rationele bedrijfsvoering.12 Wanneer de katholieke pa-
troonss hun zoons lieten studeren, dan betrof het meestal geen technische of handelsoplei-
ding,, maareen priesterstudie. Harkx telt achtentwintig zoons van Helmondse textielpatroons 
opp de inschrijvingslijst van het Grootseminarie te Haaren in de periode 1801-1844, onder wie 
ledenn van de families Bogaers, Coovels, Sanders, Swinkels, Raymakers, Bots en Van Asten.1' 
Opp die manier ontstond er automatisch een zekere verbondenheid tussen clerus en notabe-
len.144 En wanneer die verbondenheid al niet werd gewaarborgd door priesters in de familie, 
wass er nog altijd de invloed via het kerkbestuur: tussen 1850 en 1900 leverden de families Prin-
zen,, Sanders, Bots, Diddens, Bogaers, Van Asten, Coovels en Raymakers allen één of meer 
kerkmeesters.15 5 

Rondd het midden van de negentiende eeuw ontdekte een aantal Noord-Nederlandse on-
dernemerss de economische mogelijkheden van Helmond. Ze kwamen af op de lage lonen in 
Zuidoost-Brabantt en het grote potentieel aan arbeiders in de huisnijverheid, van oudsher de 

99 Ibidem, onder meer 72. 
100 Ibidem, 57. 
111 Leden van de families Van Asten, Bots, Sanders en Prinzen hadden zitting in het bestuur van de Vincentiusvereniging; van de fa-
miliess Prinzen en Raymakers in de Elisabethvereniging, GAH, Archief H. Lambertus (295), inv.nr. 616 (Vincentius). 
122 Harkx, De Helmondse textielnijverheid, stelling 2; zie ook stelling 3 en 5. 
133 Ibidem, 187, noot 205. 
144 Van Hooff, Ertnoei troef, 72. Zie voor de constatering dat de belangen van de lokale clerus en de lokale overheid in Brabant vaak over-
lapten:: Dolly Verhoeven, Teruormina. uon uerstand en hart. Lager onderwijs in Oostelijk Noord-Brabont, ca. 1770-1920 (Hilversum 1994) onder 
meerr 119. 
155 Het ging om de volgende kerkmeesters van de H. Lambertusparochie: H.C. Bogaers (secretaris), J.F. Sanders (secretaris), W.F. 
Prinzen,, G.J. Coovels, A. Bots, W.H. Diddens, J.F.M. Bogaers, W.H.N, van Asten; van de H. Hartparochie bij oprichting in 1899: J.F.M. 
Bogaerss en G.M.A. Coovels. Ook de hierna te bespreken familie Van Thiel, machtig in de metaalindustrie in Helmond, leverde kerk-
meesters:: Hendrik van Thiel (H. Lambertus) en Frans van Thiel (H. Hart). 
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belangrijkstee bestaansbron.'6 De Amsterdammers Jacob Arnoud Carp en Pieter Fentener van 
Vlissingenn vestigden zich in Helmond en stichtten kort voor 1850 textielbedrijven. Ook hun 
ondernemingenn waren familiebedrijven en hun nageslacht voegde zich onder de grote Hel-
mondsee fabrikantenfamilies. Maar in een aantal opzichten verschilden zij in hoge mate van de 
autochtonee families en bedrijven. Om te beginnen waren ze protestant (zie ook de tabel ver-
deropp in deze paragraaf). Op zichzelf was dit wellicht geen onderscheidend principe, maar in 
dee praktijk wel een obstakel om volledig te integreren in het lokale openbare en verenigings-
levenn - dat veelal aan de katholieke kerk was gelieerd - en een beletsel voor het aangaan van 
huwelijkenn met autochtone families. 

Bovendienn waren de protestantse patroons vertegenwoordigers van een andere, moderne 
vormm van ondernemerschap. Terwijl bij de katholieke patroons de nadruk lag op het koop-
manschap,, waren de protestantse fabrikanten veeleer directeuren van rationeel geleide orga-
nisatiess met bijvoorbeeld een moderne boekhouding, planning en organisatie. Ze voerden, 
alss eersten in Helmond, stoommachines, gasverlichting, snelspoelen, mule-jennies en ande-
ree machinale spin- en weefmachines in.17 Ze investeerden niet alleen in ingewikkelder machi-
nes,, maar ook in hoger opgeleid personeel en fabriekspanden. Dit in tegenstelling tot de ka-
tholiekee patroons, die veelal werkten met losse thuiswerkers: rond 1850 werkten zo'n 2.500 
thuisweverss en slechts 300 fabrieksarbeiders in de textielsector. Het overgrote deel van de fa-
brieksarbeiderss - overigens geen wevers, maar arbeiders die secundaire taken verrichtten, zo-
alss ververs en inpakkers - was in dienst van protestantse ondernemers.,s 

Dee protestantse ondernemers onderscheidden zich ook in hun visie op loonontwikkeling 
enn verhouding met het personeel. Carp, Van Vlissingen en Ramaer - de laatste uit een familie 
diee zich al eerder in de stad had gevestigd - onderhielden een zakelijker band met hun perso-
neell  en probeerden door een gezond bedrijf, nieuwe afzetgebieden en een reële loonontwik-
kelingg de werknemers aan zich te binden.1" Bedeling, in de visie van veel katholieke patroons 
eenn logische aanvulling op het gezinsinkomen in tijden van schaarste, hoorde daar niet bij;20 

bedrijfsvoorzieningenn wel. Zo was de katoendrukkerij P.F. van Vlissingen & Co. het eerste 
Helmondsee bedrijf met een eigen ziekenfonds (1862),21 een eigen wijkverpleegkundige, een 
luchtzuiveringsinstallatiee (1895), een fabrieksschool (1900) met een aparte afdeling voor 
huishoudonderwijs211 en doorbetaalde vrije dagen (1904).2! In 1900 stelde de firma een aparte 
onderwijzerr aan voor het geven van onderwijs aan jonge arbeiders. Vooraf werd hij tien maan-
denn naar Amsterdam gestuurd om zich daar te bekwamen 'in het behartigen der sociale be-
langenn der arbeiders.'24 De werknemers van Van Vlissingen stonden in Helmond dan ook te 
boekk als de 'heren' onder de arbeiders: niet alleen omdat ze vaker scholing (hadden) genoten, 
maarr ook vanwege de gunstige werktijden en arbeidsomstandighedenn op de fabriek.25 

166 Voor deze trend in heel Noord-Brabant zie: Lex Heerma van Voss, 'De rode dreiging,,. En het verzuilde antwoord', in: Blom en 
Talsmaa ed., De verzuiling voorbij, 115-132, aldaar 130. 
177 Harkx, De Helmondse textielnijverheid, 187. 
188 Van Hooff, Ermoei troef, 3. 
199 Van Vlissingen produceerde bijna uitsluitend voorde export; vóór 1890 voornamelijk voor de export naar Oost-Indië, daarna ook 
naarr het Verre Oosten, de Balkan en Afrika: Van Hooff, Ermoei troef, 40. 
200 Harkx, De Helmondse textielnijverheid, 287. 
211 Geschiedenis der Vatoendrukkerij P.F. van Vlissingen en Co, Helmond (Helmond 1942) 91. 
222 Henriette Roland Holst, Het uuur brandde voort. Levenshennnerinijen (Amsterdam 19793) 78- Sinds 1905 werd een cursus naaien aan-
geboden,, sinds 1909 ook een cursus wassen en koken. De cursussen vonden plaats in diensttijd en de arbeidsters werden doorbetaald. 
255 Van Hooff, Ermoei troef 29, 35, 41 en 97. 
244 Nieuws van de Week, 6-10-1900. 
255 Van Hooff, Ermoei troef 23. 
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Diee gunstige arbeidsomstandigheden waren mede bewerkstelligd door het directielid Cor 
Matthijsen,, zoon van de medeoprichter van Van Vlissingen & Co. De socialistische schrijfster 
Henriettee Roland Holst, Matthijsens schoonzuster, omschreef hem in haar autobiografie als 
'eenn der nobelste en onzelfzuchtigste menschen die ik ooit in mijn leven ontmoet heb'26. Zo 
nuu en dan leidde hij haar rond door de fabriek: 

'Corr Matthijsen had veel pleizier in de fabriek. Wanneer wij na ons huwelijk een paar dagen te Hel-
mondd doorbrachten, wat een enkele keer gebeurde, liet hij ons die altijd bezichtigen en toonde ons 
voll  trots de verbeteringen in het bedrijf. Van Vlissingen & Co. exporteerden bedrukte katoenen stof-
fenn naar de geheele wereld, ook naar Midden-Afrika en de negers verlangden de wonderlijkste figu-
ren,, vliegtuigen, lokomotieven en dergelijke. Mijn zwager interesseerde zich ook voor het drukken 
vann behangselpapieren en verzocht aan eenige kunstenaars om patronen voor hem te teekenen'.27 

OpOp een aantal terreinen, zoals ten aanzien van de investering in kennis, machines en fa-
brieksgebouwen,, vond de bedrijfsvoering van de protestantse ondernemers navolging. Tegen 
hett einde van de eeuw werd er in Helmond nog slechts machinaal geweven, oversteeg het aan-
tall  fabrieksarbeiders ruim het geringe aantal thuiswerkers en stuurden ook veel autochtone 
fabrikantenn hun zoons naar technische opleidingen. Op andere terreinen bleven de verschil-
lenn tussen katholieke en protestantse fabrikanten gehandhaafd. Dat gold bijvoorbeeld voor 
hett mentaliteitsverschil tussen katholieke patroons als 'werkverschaffende weldoeners' en 
protestantsee fabrikanten als 'moderne grootindustriëlen'. Tot in de twintigste eeuw preva-
leerdenn bij de katholieke patroons de 'vaderlijke toon' en de 'welwillende goedgevigheid' bo-
venn structurele verbetering van de arbeidsomstandigheden.28 Nog in 1917, tijdens de econo-
mischee crisis ten gevolge van de Wereldoorlog, stelde de katholieke arbeidersbeweging de 
niet-katholiekee ondernemers ten voorbeeld: 

'Err zijn hier in Helmond ook patroons die ik zeer gaarne als voorbeeld zou stellen, wijl ze veel doen 
voorr hun arbeiders. Kennen we de firma Carp, die naast den gewonen toeslag, bij werkloosheid 70 
pCt.. van het loon uitbetaalde. De firma Ramaer geeft, plus den gewonen toeslag, 10 pCt. extra op het 
loonn voor de dagen die niet gewerkt worden. De firma P.F. van Vlissingen & Co. die reeds van af de 
mobilisatiee een aanmerkelijke toeslag geeft, betaalt aan haar daggelders, nu er maar 334 dagen per 
weekk gewerkt wordt, plus den toeslag, vijf en een halve dag loon uit'.29 

Metaalindustrie e 

Dee spoorwegen verbonden Helmond sinds 1866 met Eindhoven en Venlo. Hierdoor verkreeg 
dee stad ook aansluiting met het Ruhrgebied, dat in deze periode een centrum werd van mijn-
enn staalindustrie. 

Rondd diezelfde tijd ontwikkelde zich, onder invloed van de spoorverbindingen, in Hel-
mondd een tweede sector naast de textielindustrie. De Duitse metaalfabrikant Gustaf Brücken-
hauss kocht in 1871 een stuk grond van de familie Wesselman om er een ijzergieterij te vesti-
gen.. De Nederlands-hervormde familie Wesselman leverde sinds 1781 de Heren van Hel-
mond.. Nadat de Heerlijke rechten in 1798 waren afgeschaft, bleef de familie tot 1920 het bij-

266 Roland Holst, Het uuur brandde voort, 78. In dit kader legt zijzelfde nadruk op het verschil tussen Van Vlissingen enerzijds en de 
katholiekee ondernemers anderzijds. 
277 Ibidem, 79. 
288 Ibidem, 57. 
299 Een uit Hoog Ambacht overgenomen artikel over de werkloosheid in Helmond: Zuidwillemsvaart, 6-6-1917. 
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behorendee kasteel in de stad bewonen. De familie was al sinds het begin van de negentiende 
eeuww actiefin de textielsector. Ze nam deel in de grootste Helmondse weefonderneming en 
werd,, door het huwelijk van de kleindochter van de eerste Helmondse Wesselman met Jacob 
Arnoudd Carp, deelgenoot in diens katoenververij en latere garenfabriek. 

Brückenhauss verkocht zijn ijzergieterij alweer een jaar later aan de doopsgezinde Jacobus 
vann Hoorn en de hervormde Egbert Haverkamp Begemann, beiden Zuid-Hollanders van ge-
boorte.. Begemann kwam uit een familie van Nederlands-hervormde predikanten: zijn groot-
vaderr en overgrootvader stonden beiden in Amsterdam, zijn vader onder meer in Gouda. De 
ijzergieterijj  en machinefabriek van E.H. Begemann - Van Hoorn verliet spoedig het bedrijf-
vervaardigdee aanvankelijk vooral draai- en schaafbanken. Later genoot het bedrijf als Konink-
lijk ee Nederlandse Machine Fabriek N.V. v/h E.H. Begemann30 grote bekendheid als vervaardi-
gerr van onder meer centrifugaalpompen, stoommachines en staalconstructies.31 Zo bouwde 
Begemannn de perronoverkapping van het Bossche station en de stalen overkapping van de 
Beurss van Berlage in Amsterdam. 

Nett als Van Vlissingen stond ook Begemann bekend om zijn moderne bedrijfsvoering. Het 
bedrijff  richtte als tweede Helmondse firma een eigen ziekenfonds op (1879), werd als eerste 
eenn naamloze vennootschap (1889), investeerde in een fanfaregezelschap, verzorgde teke-
nenn ander onderwijs aan de fabriek en voerde als eerste de achturen-werkdag en vrije zaterdag-
middagg in (1918). Bovendien werd vanaf het begin geïnvesteerd in technologische innovaties: 
inn stoom- en andere machines, maar ook in technische kennis. Zelf had Begemann een oplei-
dingg genoten bij de marine, terwijl zijn zoon en opvolger Egbert Paul in Delft een opleiding tot 
ingenieurr voltooide. Ook de tweede directeur die het bedrijf sinds 1889 kende, Jan Benjamin 
Kam,, was als civiel en bouwkundig ingenieur afgestudeerd in Delft. Kam was, net als Bege-
mann,, een hervormde domineeszoon uit Zuid-Holland. Hij zou na de eeuwwisseling een gro-
tee rol spelen in de Helmondse politiek, onder meer als langdurig lid van de gemeenteraad. 

Dee firma Begemann was veruit de grootste onderneming in de metaalsector. Daarnaast 
ontstondd kort na 1870 een aantal ondernemingen die zich toelegden op de klein-metaalnij-
verheid.. De katholieke en autochtoon-Helmondse H.P, Prinzen had in 1871 een draadnagel-
fabriekk aan zijn textielbedrijf toegevoegd en een soortgelijke onderneming werd een jaar later 
doorr de (eveneens katholieke) gebroeders Hendrik en Martinus van Thiel overgebracht naar 
Helmond.. De broers Van Thiel kwamen van oorsprong uit Beek en Donk, een paar kilometer 
verderop,, en werden in Helmond niet beschouwd als allochtonen: leden van deze familie wa-
renn al langer in Helmond actief en er bestonden huwelijksbanden met andere families. In de 
twintigstee eeuw zou de familie Van Thiel een grote rol spelen in het lokale politieke en vereni-
gingslevenn en bracht ze enkele bekende Helmonders voort, onder wie de latere KVP-minister 
enn voorzitter van de Tweede Kamer F.J.F.M. van Thiel. 

Inn de onderstaande tabel zijn de belangrijkste Helmondse bedrijven in 1900 onder elkaar 
gezet.. Tezamen verschaften ze werk aan het overgrote deel van de beroepsbevolking (zie ook 
bijlagee 5). 

300 De term Koninklijk werd in 1881 verleend; in 1889 werd het bedrijf een N.V. Zie: A.P. van Goudoever, 'De ondernemer E.H. Bege-
mannn en zijn bedrijf 1871-1913', De Vlasbloem, Historisch jaarboek uoor Helmond 4 (1983) 193-214, aldaar 206. 
311 J.G. Kam, Vijftic j jaar Begemann N.V. Helmond (Helmond 1939). 
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Tabell  5 .1. De belangrijkste Helmondsejamilies met bedrijven in de textiel- en metaalsector, 1900. 

Familie e Godsdienst t Typee Bedrijf Werlcn. . 

TEXTIEL L 

Vann Vlissingen 

Bogaers s 

Raymakers s 

Ramaer r 

Diddenss & Van Asten 

Swinkels s 

Prinzenn & Van Glabbeek 

Sanderss & Swane 

Terwindt/Arnzt/Holtus s 

Carp Carp 

Bots s 

N.H. . 

R.K. . 

R.K. . 

N.H. . 

R.K. . 

R.K. . 

R.K. . 

R.K. . 

R.K. . 

N.H. . 

R.K. . 

Katoendrukkerij,, -ververij en -blekerij 

Katoen-- en bontweverij 

Bontweverij j 

Roodgarenververijj  Kaulen & Co. 

(onderdeell  Raymakers) 

Bontweverij j 

Katoenweverij j 

Roodververij j 

Katoenweverij j 

Bontweverij j 

Katoenweverij j 

Roodgarenververij j 

Katoenweverij j 

580 0 

303 3 

293 293 

65 5 
241 1 

221 1 

187 7 

*53 3 
124 4 

101 1 

42 42 

37 7 
METAAL L 

Begemann n 

Gebr.. Van Thiel 

H.. van Thiel 

Vann der Weijden 

Royakkers s 

N.H. . 

R.K. . 

R.K. . 

R.K. . 

R.K. . 

Machinefabriek k 

Spijker-,, draadnagel-, klinknagel-

enn moerboutenfabriek 

IJzer-- en schroefboutenfabriek 

Klinknagel,, bouten- en moerenfabriek 

(Evertss & Van der Weijden) 

Klinknagel-,, bouten- en moerenfabriek 

214 4 

172 2 

107 7 

100 0 

23 3 

Bron:: Gemeenteverslag 1900. 

Progressieff en conservatief 

Dee hiervóór besproken mentaliteitsverschillen tussen het merendeel van de autochtoon-ka-
tholiekee en de allochtoon-protestantse fabrikantenfamilies kwamen ook tot uitdrukking in 
politiek-ideologischee verschillen tussen beide groepen. Hoewel het beeld niet kan worden ge-
generaliseerd,, hield een aantal protestantse ondernemers er uitzonderlijk progressieve 
ideeënn op na; deze stonden in schril contrast met het conservatisme van veel katholieke pa-
troons.. Het niet-katholieke element van de nieuwe groep ondernemers lijk t overigens be-
langrijkerr te zijn dan het protestantse element: vooral het feit dat zij als minderheid binnen 
eenn katholieke meerderheid actief waren, verklaart vermoedelijk de aanwezigheid van afwij-
kendee (in casu progressieve) standpunten binnen deze groep. Hoewel zij zichzelf als 'prote-
stanten'' afficheerden - en daarom in deze paragraaf ook zo worden aangeduid - overheerste 
bijj  een deel van hen de vrijzinnigheid, die bijvoorbeeld haar uitdrukking vond in het beroepen 
vann enkele radicale dominees.32 

322 Zo stond de predikant van de Nederlands-Hervormde gemeente dr. G.A. van den Bergh Eysinga (1911-1915) bekend als zeer vrij-
zinnig.. Zijn opvolger A.R. de Jong (1915-1919) speelde een belangrijke rol bij de oprichting van de Bond van Christen-Socialisten en 
stondd tijdens de revolutiedreiging van 1918/1919 in Helmond bekend als 'revolutionair': zie paragraaf 7.1 en Karen Hillege, 'Eén van 
dee acht: Marie de Boer. Over de Helmondse ondertekenaars van de Schorer-petitie', in: Homojaarboek 3. Artikelen over emancipatie en 
homoseksualiteitt (Amsterdam 1985) 12-24. 
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Voorall  na de eeuwwisseling, bij de tweede en derde generatie allochtone fabrikanten, kun-
nenn opmerkelijk vaak dergelijke progressieve opvattingen worden getraceerd. Zo was Willem 
vann Vlissingen, directeur van de stoombontweverij van Ramaer, enige tijd geabonneerd op De 
Sociaall  Democraat, net als de Begemann-directeuren Jan Benjamin Kam en Egbert Haverkamp 
Begemann.355 De zoon en opvolger van die laatste, Paul Begemann, was in 1912 één van de on-
dertekenaarss van het Schorer-petitionnement, dat zich richtte tegen de strafbaarstelling van 
homoseksuelee contacten tussen meerder- en minderjarigen. In Helmond tekenden acht in-
wonerss de petitie, hetgeen gold als een relatief groot aantal. Ook de vrouw van Paul, Sabina 
Matthijsen,, behoorde hiertoe. Zij was de dochter van Van Vlissingen-directeur Cor Matthij-
sen,, die samen met zijn vrouw Nel Roland Holst eveneens de Schorer-petitie tekende.'4 

Dezee beide laatsten speelden bovendien een grote rol achter de schermen van de socialisti-
schee beweging in Nederland: namelijk als grootfinanciers van het echtpaar Henriette en Ri-
chardd (Rik) Roland Holst. De bekende socialistische schrijfster Henriette Roland Holst, 
schoonzusterr van Nel Matthijsen-Roland Holst, was verantwoordelijk voor een constante 
stroomm giften en leningen aan socialistische initiatieven, welke voor een groot deel vloeiden 
uitt de beurs van haar zwager. Zo was Matthijsen een royale donateur van de Sociaal-Democra-
tischee Arbeiderspartij (SDAP): zowel van de landelijke partijkas als van de kleine plaatselijke af-
delingg in Helmond die enige tijd bij hem onderdak vond.35 Cor en zijn vrouw Nel waren zelf 
ookk lid van de SDAP en later van de Communistische Partij Holland (CPH).'6 Daarnaast behoor-
denn Cor Matthijsen en zijn schoonzoon Paul Begemann tot de belangrijkste financiële steun-
pilarenn van het revolutionair-socialistische weekblad De Tribune en van de SDAP-uitgeverij M.A. 
Wakkerr & Co. en richtten zij, samen met enkele andere intimi van Henriette en Richard, in 
19199 de Bond van Revolutionair-Socialistische Intellectueelen op.37 

Corr Matthijsen betaalde soms ookHenriette's privé-uitgaven, bijvoorbeeld haar vakantie.38 

Doorr bemiddeling van Henriette gaf hij bovendien financiële steun aan andere vooraanstaan-
dee links-radicalen, zoals de syndicalist Henk Sneevliet, die voor zijn studie een beroep deed op 
dee Helmondse fabrikant en ƒ 800,- kreeg toegezegd.39 Ook de communist Willem van Rave-
steynn werd door Cor Matthijsen regelmatig ondersteund. Toen deze in 1918 lid van de Tweede 
Kamerr werd, stelde Matthijsen voor een nieuwe bestemming te zoeken voor het geld. Maar na 
bemiddelingg van een andere vooraanstaande communist, de uitgever Willem Brusse, besloot 
Matthijsenn zijn bijdrage te continueren.40 

Vermoedelijkk gaf ook Paul Begemann enkele van deze vooraanstaande links-radicalen 
financiëlee ondersteuning. Begemann was bijvoorbeeld bevriend met Henk Sneevliet en de 

333 Internationaal Archief voor Sociale Geschiedenis (IISG) , Archief van het hoofdbestuur van de SDAP, Abonnee-lijst De Sociaal Democraat. 
344 Hillege, 'Eén van de acht'. 
355 Ibidem, 15; G. van Hooff, 'De eerste SDAP-afdelingin Helmond (1914-1917) en haar voorgeschiedenis', DeVlasbloem. Historisch Jaar-
boekk uoor Helmond 9 (1988) 99-112, aldaar 104; Elsbeth Etty, Liefde is heel het leven niet. Henriette Roland Holst, 1869-1952 (Meppel 1996) 101. 
Ziee ook paragraaf7.i. 
366 Dat eerste kan afgeleid worden uit de mededeling van Henriette Roland Holst in haar brief van 6-8-1916 aan Henk Sneevliet, waarin zij 
Corr en Nel als 'oude partijgenoten*, bekend van partijbijeenkomsten, beschrijft. Dat laatste wordt door haar gesuggereerd in een andere 
brieff  aan Henk Sneevliet, 18-5-1919, waarin sprake is van een door onder meer Cor Matthijsen getekende verklaring, die wordt voorgelezen 
opp hetcPH-partijcongres. De verklaring richtte zich tegen de ontwikkelingen in Rusland, waar Lenin steeds meer een persoonlijke dictatuur 
leekk te vestigen: Nico Markus, Waarom schnjjje nooit meer.' Briefwisseling Henriette Roland Holst- Henk Sneeuliet (Amsterdam 1995) g7 en 117. 
377 Etty, Liefde is heel het leven niet, 343 en 383. 
388 Ibidem, 187. 
399 Handschrift van Sneevliet onderaan een brief van Henriette Roland Holst aan hem 25-11-1919: Markus, Waarom sdirijfje nooit meer?, 
120-121.. Zie voor de financiële hulp van Matthijsen aan Sneevliet ook de brief van Henriette Roland Holst van 30-4-1919, ibidem, 111. 
400 Brieven van Cor Matthijsen aan Willem L. Brusse d.d. 17 en 24-3-1919: IISG, Archief van W.L. Brusse 1900-1935, nr. 15, Ingekomen 
brievenn en doorslagen van uitgaande brieven van W.L. Brusse aan C. Matthijsen 1919. 
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progressievee bedrijfsvoering van de Begemann-machinefabriek wekte de bewondering van 
zowell  Henriette Roland Holst als Sneevliet. Paul Begemann stond te boek als anti militarist en 
weigerdee in 1916, tijdens de Wereldoorlog, gehoor te geven aan het regeringsverzoek om zijn 
bedrijff  om te schakelen tot munitiefabriek.41 Nadat hij uit de directie van het familieconcern 
wass getreden, reisde Begemann naar Siberië om er raadgevend ingenieur te worden van de 
Autonomee Industriële Kolonie te Kemerowo, een met goedkeuring van Lenin door de Neder-
landsee communist S. Rutgers opgezette staalfabriek.42 

Eenn laatste voorbeeld van de progressieve inslag van veel allochtoon-protestanten in Hel-
mondd is de wijze, waarop het merendeel van de hierboven genoemde gegoede burgers in het 
tweedee decennium van de twintigste eeuw een lokaal politiek verband vormde, bekend als de 
Lijst-Kam,, waarin vrije liberalen, vrijzinnig-democraten en uiteindelijk ook sociaal-democra-
tenn hun krachten bundelden (zie paragraaf 7.1 en 7.4). 

Hoewell  een progressieve inslag zoals gezegd niet voor alle protestanten in Helmond gold 
enn dit kenmerk eerder verbonden lijk t te zijn met de positie als minderheid dan met het geloof 
inn engere zin, mag de opstelling van een aantal kapitaalkrachtige niet-katholieken, en vooral 
hunn steun aan socialistische initiatieven, verbazing wekken. Toch was dit geen uitzondering. 
Hetzelfdee deden bijvoorbeeld de gebroeders Redelé, zeepfabrikanten in Eindhoven, van wie 
dee één, Eduard, openlijk socialist was. Ook hun achterneven, de eveneens allochtoon-protes-
tantsee fabrikanten Gerard en Anton Philips, gaven steun aan socialistische initiatieven.43 Meer 
inn het algemeen kan worden geconstateerd, dat progressieve opvattingen en socialistische 
initiatievenn in Zuid-Nederland het eerst opkwamen bij ondernemers die bekend stonden om 
hunn sociale bedrijfsvoering.44 Iets dergelijks gold in Helmond voor een aantal graveerders van 
Vann Vlissingen en 'mannen van Begemann',45 die behoorden tot de spaarzame socialisten in 
dee stad. 

Dee veronderstelling lijk t gerechtvaardigd, dat de leidende protestants-allochtone families 
er,, ook al in de negentiende eeuw, vaker progressieve opvattingen op na hielden dan de ka-
tholiek-autochtonee families. Overigens was de invloed van de protestantse ondernemers, al-
thanss buiten het zuiver economische terrein, aanvankelijk gering. Zelfs in de Helmondse Ka-
merr van Koophandel, opgericht in 1850, speelden zij geen rol; pas in 1872 trad voor het eerst 
eenn protestantse ondernemer, C.F. Carp, tot de kamer toe.46 Op sociaal-cultureel gebied had 
dee protestantse elite haar eigen verenigingen, zoals de sociëteiten Concordia en Gezelligheid 
enn het leesgezelschap De Eendracht.47 

Dee divergerende rol van de religieuze en mentaliteitsverschillen binnen de (economische) 
elitee moet anderzijds niet worden overschat. Zo was deRjjks-H.B.s., opgericht in 1867, de eer-
stee tientallen jaren een opleiding voor alle gezindten. En ook de sociëteit De Harmonie uit 
datzelfdee jaar telde onder haar leden zowel katholieken als protestanten (onder wie alle vier de 
jonkerss Wesselman). Tijdens (nationale) feesten en bij rampen werden lokale comités ge-

411 Brief van Henriette Roland Holst aan Sneevliet d.d. 6-8-1916, ibidem, 97. 
422 Ibidem, 98, noot 11. 
433 Zie over een dergelijke rol van patroons in Eindhoven: H.M.T.M. Giebels, Katholicisme en socialisme. Het zeljbeeld van de Eindhovense 
christen-socialistenn in het spanningsveld tussen traditie en moderniteit 1885-1920 (Tilburg 1994); zie ook: Heerma van Voss, 'De rode drei-
ging...',, 130. 
444 Zie bijvoorbeeld: Bert Altena, 'Socialisme in de marge. Arbeiders, arbeidersbeweging en verzuiling in Noord-Brabant', Tijdschrift 
voorr Sociale Geschiedenis 24 (1998) 56-73, aldaar 68. 
455 Citaat in los. van Wel, De zingende vink. 25 Jaar sociaal en politiek leuen in en rond Helmond ca. 1890 - ca. 1914 (Helmond 1985) 28. 
466 Archief Kamer van Koophandel, GAH 102. 
477 GAH, mappenverzameling 8.1.1.2 (Sociëteiten). 
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vormd,, waarin zowel katholieke als protestantse leden van de elite zitting namen. Bijvoor-
beeldd in 1876 bij de watersnoodramp in Den Bosch en omstreken,*8 bij de inhuldiging van Wil-
helminaa in 189849 of bij de voorbereidingen van het bezoek van de koningin aan Helmond in 
1904.500 Tegen het einde van de eeuw ontstonden er meer reguliere contacten tussen de katho-
liekee en protestantse elite en ontmoetten de fabrikanten elkaar tijdens periodieke bijeenkom-
sten.511 Deze mondden uiteindelijk in 1903 uit in de oprichting van de Vereeniging van Fabri-
kantenn in de Textielindustrie, waarin zowel protestanten als katholieken participeerden. 
Maarr voor de oprichting van die overkoepelende vereniging was wel de eerste grote werksta-
kingg in de sector nodig (zie paragraaf 6.2). 

Socialee gelaagdheid 

Helmondd werd in het laatste kwart van de negentiende eeuw een industriestad, een ontwikke-
lingg die in het eerste kwart van de twintigste eeuw doorzette. Rond 1900 was driekwart van de 
mannelijkee beroepsbevolking werkzaam in de nijverheid (zie bijlage 5) en was 85% in loon-
dienst.. Dit percentage loonafhankelijkheid, veelal gebruikt als maatstaf om de graad van 'pro-
letarisering'' te meten,52 was extreem hoog: hoger zelfs dan in andere textiel-industriesteden 
alss Tilburg, Hengelo en Enschede (zie ook bijlage 8). 

Datt loonafhankelijkheid in Helmond veelal een leven onder het bestaansminimum bete-
kende,, kan onder meer worden afgeleid uit gegevens over de bedeling. Rond het midden van 
dee negentiende eeuw werd eenzesde van de bevolking ondersteund53 en in 1870 was maar 
liefstt tweederde van de gezinnen ingeschreven bij één van de armbesturen. Dit aandeel daalde 
naarr de helft in 1880, eenderde in 1890 en eenvierde in 1895, waarna het aantal bedeelde ge-
zinnenn weer toenam (de helft in 1905 en eenderde in 1907). In heel Nederland lag het percen-
tagee bedeelden in 1897 op 10%, in Duitsland op 5% en in Frankrijk op ruim 3%.54 Een andere 
indicatorr is de zuigelingensterfte. Toen deze rond 1880 in Nederland begon te dalen, ging 
Helmondd niet mee in deze trend (zie bijlage 7). In de maand augustus bereikte de kindersterf-
tee meestal een hoogtepunt. Blijkbaar ging de dan gehouden kermis gepaard met extreem 
drankgebruikk en verwaarlozing van kinderen.55 

OokOok de woonomstandigheden van de (fabrieks)arbeiders waren doorgaans slecht. Hen-
riettee Roland Holst beschreef de situatie als volgt: 

'Inn Helmond huisde een groot deel van het proletariaat in afschuwelijke krotten, lukraak en langszij 
dee hoge fabrieksgebouwen neergekwakt'.56 

488 Inde Helmondse 'subcommissievan de Watersnood' had, naast katholieken, ook de protestant C.F. Carp zitting: GAH 100, archief 
vann de Helmondse 'subcommissie van de Watersnood' 1876 (inv.nr. 196). 
4QQ In de Helmondse commissie ter voorbereiding van de festiviteiten op 10, 11 en 12 september i8g8 ter gelegenheid van de kroning 
vann koningin Wilhelmina, hadden naast katholieken ook C.F. Wesselman en P. Fentener van Vlissingen zitting, GAH Mappenverza-
meling,, map 8.1,4.4., koninklijke feesten; terugblik op de feestelijkheden in Helmonsche Courant, 27-8-1948. 
500 In de commissie ter voorbereiding van het bezoek van Wilhelmina aan Helmond in augustus 1904 had onder meer de protestant 
J.B.. Kam zitting, GAH Mappenverzameling, map 8.1.4,3., bezoeken aan Helmond. 
511 Bijvoorbeeld op 21 maart 1892, toen werd overwogen een algemeen Helmonds Werkliedenfonds op te richten, waarin zowel werk-
geverss als werknemers 1% van het loon zouden storten. Het initiatiefis overigens nooit ten uitvoer gebracht omdat ziekenfondsen per 
bedrijff  de voorkeur kregen: Rapport van de voorbereidende commissie, GAH A.4.4. 
522 Heerma van Voss,'De rode dreiging...', 127-128. 
533 Harkx, De Helmondse textielnijverheid, 246-247. 
544 VanHooff, Ermoei troef, 114-115; Statistiek van het Armwezen 1867-1898, GAH 115. 
555 Van HoofF, Ermoei troef, 100. 
566 Geciteerd in ibidem, 90. 
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Enn de sociale priester Alphonse Ariëns, op spreekbeurt in Helmond, merkte op: 
'Bovenn op de berg staan enige paleizen flonkerend van goud, en beneden in het sombere dal staan tal-
looss vele en ellendige hutten'.57 

Mett de flonkerende paleizen van goud doelde Ariëns uiteraard op de huizen van het beperkte 
aantall  fabrikantenfamilies. Naast het kasteel van de familie Wesselman waren de enorme vil-
laa van Antoon Prinzen op de hoek Watermolenwal-Binderseind (op de plaats van het latere 
hoofdpostkantoor)) en het door Carp gebouwde herenhuis aan de Kanaaldijk van Martinus 
vann Thiel bekende voorbeelden. In 1913 liet de fabrikant en wethouder Piet de Wit, eigenaar 
vann een onderneming waar textielafval werd omgezet in lompen, dweilen en dekens, een 
enormm complex verrijzen aan de rand van het Warande-park: Peapark genaamd. Het 'huis' tel-
dee vijfenveertig kamers, een aantal grote zalen en een zevenentwintig meter hoge toren. Na 
zijnn faillissement verkocht hij zijn paleis noodgedwongen aan A.W. van Thiel. 

Mett een beschrijving van de overgrote meerderheid aan, vaak noodlijdende, arbeiders en 
hett geringe aantal kapitaalkrachtigen, onder wie een verhoudingsgewijs hoog percentage 
niet-katholieken,, blijf t nog een beperkte sociale middengroep onbesproken. Met de moder-
niseringg van een aantal fabrieken, vooral van protestantse eigenaren, steeg het aantal ge-
schooldee werklieden en administrateurs weliswaar, maar de sociale middengroepen bleven in 
Helmondd zwaar ondervertegenwoordigd. 

8% % 

7% % 

5% % 

4% % 

I I 
]] Nedeland 
II Helmond 

1850 0 1860 0 1870 0 1880 0 1890 0 

Diag ramm 5.1 Percentage kiesgerechtigden voor de Tweede Kamer op de totale bevolking in Helmond en Nederland, 
1850-1890 0 

577 Ibidem. 
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Inn diagram 5.1 is het percentage inwoners van Helmond dat kiesrecht had voor de Tweede Ka-

mer,, afgezet tegen het landelijk gemiddelde.58 Dit kiesrecht was afhankelijk van een census, 

dee bijdrage in een drietal directe rijksbelastingen. Bij de invoering van het censuskiesrecht in 

18500 werd de hoogte van de census per gemeente vastgesteld. Helmond behoorde al tot de 

spaarzamee stedelijke gemeenten waar het laagst-mogelijke bedrag van ƒ 20,- gold, maar des-

ondankss was het percentage Tweede-Kamerkiezers in vergelijking met andere stedelijke ge-

meentenn laag. 

Hett grootste verschil met het landelijk gemiddelde doet zich voor in het meerjaar 1890. Dit 

iss een gevolg van de kiesrechtuitbreiding van 1887, waarbij de census in het gehele land werd 

verlaagdd naar ƒ 10,-. Deze (grond)wetswijziging leidde nationaal tot een ruime verdubbeling 

vann het aantal Tweede-Kamerkiezers, terwijl in Helmond het aantal kiezers met nog geen 

40%% steeg. 
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Diagramm 5.2 Verhouding tussen stemgerechtigden uoor de gemeenteraad en uoor de Tweede Kamer in Helmond en 
Nederland,, 1850-1887 

Dee reden hiervoor moet gezocht worden in het vrijwel ontbreken van sociale middengroepen 

inn Helmond. Kort gezegd: Helmonders die voldoende bezit of inkomsten hadden om aan de 

censuss van ƒ 10,- te voldoen, hadden meestal ook wel voldoende bezit of inkomsten om aan 

dee dubbele census te voldoen. Dit gegeven kan worden toegelicht aan de hand van de verhou-

dingg tussen Tweede-Kamerkiezers en gemeenteraadskiezers. Voor gemeenteraadskiezers 

goldd tot 1887 namelijk een census die half zo hoog was als voor Tweede-Kamerkiezers; in Hel-

mondd was dit dus ƒ 10,-. Grofweg behoorden tot 1887 de Tweede-Kamerkiezers meestal tot 

dee gegoede burgers, terwijl degenen die wel kiesrecht voor de gemeenteraad maar niet voor de 

588 Cijfers gebaseerd op: Joh. de Vries, 'Het censuskiesrecht en de welvaart in Nederland 1850-1917', Economisch- en sociaal-historisch 
jaarboekk 34 (1971) 178-231, aldaar 184, 211 en 219; Gemeenteuerslagen Helmond 1851-1890. Voor 1850 en i860 zijn bij gebrek aan landelij-
kee percentages van de Tweede-Kamerkiezers de cijfers voor de kiezers van Provinciale Staten in de plaats genomen. Voor Helmond 
zijnn de cijfers van het jaar 1851 in plaats van 1850 gebruikt. 
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Tweedee Kamer hadden tot de middengroepen gerekend kunnen worden.59 In diagram 5.2 is 
dee verhouding tussen beide categorieën kiezers in Helmond afgezet tegen het landelijk ge-
middelde.600 Landelijk schommelde het verhoudingsgetal rond de 165%, terwijl dit in Hel-
mondd in 1887 weinig meer dan 140% bedroeg. 

Omdatt het principiële onderscheid tussen Tweede-Kamer- en gemeenteraadskiezers na 1887 
verviel,, kan de omvang van het electoraat voor de periode daarna geen dienst meer doen als 
maatstaff  voor de omvang van de middengroepen. Maar vermoedelijk bleven deze tenminste 
tott 1900 sterk ondervertegenwoordigd. Van de 85% loonafhankelijken in 1899 was slechts 9% 
'werkmann met een leidinggevende positie' en van de overige 15% die, al dan niet voor eigen re-
kening,, een zelfstandig bedrijf uitoefende, behoorde een groot deel ook dadelijk tot de top-
laagg van de bevolking.61 Kleine zelfstandigen waren er maar weinig, hoewel dit aantal in 1900 
all  groter was dan in de voorafgaande decennia. In 1885 waren bijvoorbeeld acht slagers inge-
schrevenn in het Helmondse patentregister, in 1895 zestien en in 1900 veertig.62 

Dee extreme economische tweedeling in Helmond en de ondervertegenwoordiging van mid-
dengroepenn betekende, dat de elite in Helmond tenminste tot 1900 weinig moeite had haar po-
sitiee te handhaven: nieuwe sociale groepen die een potentiële bedreiging zouden kunnen vor-
men,, waren er eenvoudigweg niet. En geschoolde werklieden, die elders de voortrekkers werden 
vann een - al dan niet socialistische - arbeidersbeweging, waren in Helmond tot de eeuwwisse-
lingg schaars. De enkelen die bij de 'moderne' fabrieken een dergelijke functie bekleedden, zet-
tenn hun bevoorrechte positie vermoedelijk niet graag op het spel door voor 'opstandige' ele-
mentenn te worden aangezien. Tot arbeidsonrust kwam het dan ook zelden; de eerste fabrieks-
stakingg dateerde bijvoorbeeld van 1886.63 En wanneer er toch protesten uitbraken, bijvoorbeeld 
naa verlaging van het stukloon, volstond doorgaans een persoonlijke bemiddelingspoging van de 
burgemeester.644 Slechts een enkele maal was dit ontoereikend en moest de hulp ingeroepen 
wordenn van de marechaussee: bijvoorbeeld bij de werkstaking bij Piet de Wit in 1892.65 

Bijj  de spaarzame arbeidsconflicten in Helmond tot 1900, maar ook toen het sociale klimaat 
nadienn wat onstuimiger werd, valt op dat de protestantse fabrikanten veelal buiten schot ble-
ven.. Bij de fabriek van J.A. Carp kwam het enkele malen tot werkstakingen, in 1921 zelfs lang-
durig,666 maar Van Vlissingen en Begemann - de grootste ondernemers in de textiel en de me-
taall  - kenden geen noemenswaardige arbeidsonrust. De verklaring hiervoor moet ongetwij-
feldd gezocht worden in de relatief gunstige arbeidsomstandigheden en de sociale bedrijfsvoe-
ringvann die ondernemingen. 

599 Ibidem, 187 e.v. 
600 Ibidem. Zowel Rob van der Laarse als Boudien de Vries noemen verkeerde percentages kiesgerechtigden voor de Tweede Kamer 
inn Nederland in het meetjaar 1880 (respectievelijk 4,0% en 3,95% in plaats van 3,05%): Rob van der Laarse, Beuoogding en bevinding. He-
renn en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, Woerden 1780-1930 (Hollandse Historische Reeks XII ; Den Haag 1989) 128; Boudien de Vries, 
Electoraatt en elite. Sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam, 1850-1895 (Amsterdam 1986) 20. 
611 Beroepentelling 1899. 
622 Van Hooff, Ermoei troef, 46. 
633 G. van Hooff, 'Enkele kanttekeningen bij de eerste fabrieksstakingen in de Helmondse textielindustrie (1886 en 1888)', Helmonds 
Heem,, 1984-4, 3-10. De laatste staking daarvóór dateerde van het midden van de eeuw. 
644 Dit was bijvoorbeeld het geval bij de arbeidsonrust in 1848 (naar aanleiding van verlaging van de spoellonen), in 1850 (loonsver-
lagingg bij de weverij van Albertus Bots) en in 1892 (verlaging stukloon bij de weverij van Sanders en Swane); de staking bij Piet de Wit 
inn 1896 werd beëindigd na bemiddeling door het armbestuur: Van Hooff, Ermoei troef, passim. . 
655 Nieuws van de Week, 18/22-6-1892; de marechaussee werd ook ingezet bij het weversoproer in 1853 naar aanleiding van de aardap-
pelziekte. . 
666 Zie voor de staking van 1892: Nieuws van de Week, 10/12-11-1892 en voor die van 1921: Giel van Hooff, Ton Thelen en Nico Kok en 
Paull  Harmsen, Tot het hemelsch morgenrood. Beelden en grepen uit honderd jaar vakbeweging in Helmond 1896-1996 (Helmond 1996) 76-93. 
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Behalvee het ontbreken van sociale middengroepen, en dus van voortrekkers van een socia-
lee beweging, speelde ook het geloof een rol in de relatieve kalmte van het sociale klimaat in 
Helmond.. En het geloof ging in de tweede helft van de negentiende eeuw op een aantal terrei-
nenn een grotere rol spelen in het dagelijks leven. 

5.33 PRIESTERS, ZOUAVEN, ZUSTERS EN BROEDERS 

Priesters s 

Dee Helmondse burgemeester A.H. van Hoeck merkte in 1892 tegenover een staatscommissie op: 
'Dee gewone arbeider bij ons in Helmond is zeer gemakkelijk te leiden. Vooral de gezinnen met gods-
dienstzinn zijn heel handelbaar'.67 

Datt het katholicisme een dempende werking kon hebben op het sociale klimaat in het alge-
meenn en op de opkomst van een socialistische arbeidersbeweging in het bijzonder, is al vaker 
gesignaleerd.688 In Brabant en Limburg vormde wat dit betreft alleen Maastricht een uitzonde-
ring.699 Van groot belang waren de patronale band tussen werkgever en werknemer, de verbin-
dingenn tussen werkgevers en clerus en de dominante rol van de Kerk, onder meer omdat 
trouww bezoek aan de zondagsschool als voorwaarde werd gesteld voor bedeling door de 
Kerk.700 Een goede relatie met de werkgevers en andere leden van de elite vormde voor veel ka-
tholiekee arbeiders dan ook een vitaal onderdeel van hun overlevingsstrategie: 'men staakt niet 
tegenn de erevoorzitter'.71 

Opp sommige plaatsen kon deze impasse worden doorbroken door het werk van sociale 
priesters,, meestal kapelaans of andere leden van de lagere clerus.7' De generaties geestelijken 
diee na het herstel van de kerkelijke hiërarchie in Nederland (1853) hun priesterstudie waren 
begonnen,, hadden vaak een andere achtergrond dan de voorgaande generaties. Deze 'brood-
priesters'' behoorden zelf evenmin tot de laagste standen, maar het lot van de arbeiders speel-
dee soms wel een rol in hun motivatie om het herdersambt te gaan bekleden. De sociale pries-
terss kregen bovendien de wind in de rug sinds de pauselijke encycliek Rcrum Nouarum (1891) 
diee katholieke sociale organisaties had aanbevolen in de strijd tegen sociale misstanden. 

Inn Helmond was en bleef de invloed van dergelijke sociale priesters tot ver in de twintigste 
eeuww klein. Mede vanwege de traditie van veel fabrikantenfamilies om tenminste één zoon 
voorr het priesterambt te laten studeren, bleven de meeste lokale geestelijken zelf afkomstig 
uitt de hogere kringen en werd de verbondenheid tussen clerus en notabelen lange tijd ge-
handhaafd.755 Daarnaast werd in het derde kwart van de negentiende eeuw, bedoeld of onbe-
doeld,, de band tussen de Kerk en het 'gewone' volk versterkt, bijvoorbeeld in de beweging van 
zouaven. . 

677 Verslag van de eerste afdeling der Staatscommissie van de Arbeiders-enquête, gehouden te 's-Gravenhage, maart 1892, geciteerd 
inn Van HoofT, Ermoei troef, 58. 
688 Zie bijvoorbeeld de recente artikelen van Altena, 'Socialisme in de marge' en Heerma van Voss, 'De rode dreiging...' 
699 Jos Perry, Roomsche kinïne tegen roode koorts. Arbeidersbeuie în̂ en katholieke kerk in Maastricht 1880-1920 (Amsterdam 1983). 
700 Van Hooff, Ermoei troef, 106; zie ook: Verslagen Schoolcommissie, 1876/1877. 
711 Heerma van Voss, 'De rode dreiging...', 129. 
722 Righart, De katholieke zuil en Luykx, 'Een eeuw katholicisme en Rerum Novarum', 213-214. 
733 Zie onder meer: P. van Alphen en A. van Alphen, Van plaggehut tot paalwoning (Helmond 1977) 6g. 
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Zouaven n 

Hett was een groot feest op vrijdag 16 juni 1871. Katholieken overal ter wereld vierden het zil-
verenn jubileum van Pius' pausschap. In Helmond hield de bevolking een grote optocht, com-
pleett met (pauselijke) vlaggen, vuurwerk en klokgelui. De muziekkapel speelde de Pius-hym-
nee en het gelukstelegram dat aan de paus werd gezonden, werd nog diezelfde dag door de op-
perpriesterr beantwoord met de apostolische zegen voor het katholieke Helmond.74 

Maarr de Helmonders vierden het feest niet alleen als katholieken, zoals de voorzitter van 
hett feestcomité, de latere burgemeester G. de Raad, zijn gehoor nadrukkelijk voorhield: 

'Gewiss wij vieren een verheven feest en met het volste recht, doch vieren wij dat alléén als Katholie-
ken?-Waree dat zóó, dan zou het woord noch op deze plaats [in de kerk, HV], noch aan mij [als lid van 
dee gemeenteraad, HV] passen. - Wij hebben het feest gevierd op eene heilige plaats onder de leiding 
onzerr hooggeschatte Geestelijkheid, naar aanleiding eener volkomen godsdienstige gebeurtenis, -
maarr tevens hebben wij het hoogfeest gehouden als ware burgers, als ware vaderlanders, als ware 
vriendenn van recht en orde en van de maatschappij'.75 

Eenn halfjaar tevoren waren twintig Helmondse zouaven teruggekeerd van hun reis naar Italië, 
waarr ze tevergeefs hadden geprobeerd de Kerkelijke Staat te beschermen tegen de oprukken-
dee troepen van Victor Emanuel.76 Ze maakten deel uit van een groep van negenennegentig 
zouavenn uit de gemeenten Aarle-Rixtel, Asten, Bakel, Beek en Donk, Deurne, Gemert, Hel-
mond,, Lieshout, Mierlo en Someren. Het waren voor een groot deel arbeiders, veelal wevers, 
mett een gemiddelde leertijd net beneden de 25 jaar.77 Maar er waren ook uitzonderingen, zo-
alss de Helmondse zouaaf Nicolaas van Laarhoven, die slechts vijftien was toen hij naar Rome 
vertrok.. Verbijsterd schreef hij zijn moeder over het leven aan boord van het schip, dat hem 
vanaff  Zuid-Frankrijk naar Rome bracht en waar, zonder vork of lepel, werd gegeten uit grote 
ketels:: één per twaalf man.78 

Dee zouaven namen veelal dienst in het leger van de paus na bemiddeling door de lokale 
pastoorr of kapelaan. Zoals de boerenzoon Petrus Lintermans uit Asten, die zijn vader meldde 
datt de pastoor hem wilde spreken. Daar aangekomen kreeg vader Lintermans te horen dat zijn 
zoonn als zouaaf naar Rome wilde gaan. Na enig aandringen stemde hij toe.79 

Naa terugkeer stichtten vierenveertig zouaven uit de Helmondse 'kring' een eigen vereni-
ging,, die tot 1919 bleef voortbestaan. Jaarlijks hielden ze een protestmars tegen de 'roof van 
hett kerkelijk grondgebied; de grootste op 24 september 1899, toen de Algemeenen Neder-
landschee Zouavenbond in Helmond haar jaarlijkse bijeenkomst hield. De idolisering van de 
pauss bereikte destijds haar hoogtepunt. De hoofdartikelen in de lokale krant stonden vol met 
dee kleinste details over de dagindeling van de paus, de kleur van zijn gewaden en de tijden 

744 P.J. Vermeeren, Verslag van het Piusfeest te Helmond (Amsterdam 1871): Bisschoppelijk Archief Den Bosch (BADH), Archief H. Lam-
bertus,, Doos 3, Map C, Varia. 
755 Ibidem. 
766 BADH, Archief H. Lambertus, Doos 1, Map A: parochie, kerkgebouw e.d.; T. Söhngen-Van Gotum, 'Helmonders als zouaaf in 
dienstt van de paus', Heem kroniek 1980-3,103-120, noemt het, vermoedelijk onjuiste, aantal van veertig Helmondse zouaven. 
777 Gegevens gebaseerd op Onze pauselijke zouaven. Herdenkingstentoonstelling 1860-1985 Beek en Donk (Catalogus; Beek en Donk 1985). De 
gemiddeldee leeftijd bij vertrek van de 99 zouaven lag op 24,9 jaar (standaarddeviatie 4,34). 
788 Brief van zouaaf Nicolaas van Laarhoven, geboren 22-11-1850, aan zijn moeder (1866; ongeïnventariseerd), GAH, mappenverza-
melingg 7.1.1. (Zouaven). Dat de leeftijd van Van Laarhoven een uitzondering was, blijkt uit het officiële beleid, dat zouaven hun mili-
tairee dienst in eigen land dienden te hebben vervuld. Zie: Monique van Hoogstraten en Addie Schutte, 'Vechten voor een plaatsje in de 
hemel.. Nederlands Zouavenmuseum, Oudenbosch', Skript Historisch Tijdschrift 13 (1991) 227-233. 
799 M.C.J.L. van Nispen, 'De schijnwerper op Petrus Lintermans', Pro Petri Sede 23 (1975) 15-17, aldaar 15. 
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waaropp hij at en sliep.80 Toch putten ook nu de organisatoren zich uit om naast hun ultra-
montaansee ook hun vaderlandse gezindheid te beklemtonen: 

'[het]]  gebouw was van binnen prachtig opgesierd met tropheën, schilden etc. Het beeld onzer Ko-
ningin,, de buste van Z.H. Pius IX en Leo XIII stonden [...] op den ruime tribune'.8' 

Tijdenss de 'protestmeeting' werd een telegram aan de koningin gestuurd, dat ogenblikkelijk 
doorr haarzelf werd beantwoord.82 

Dee beweging van zouaven was niet alleen een uiting van de toenemende rol die geloof en 
Kerkk in Helmond aan het eind van de negentiende eeuw gingen spelen; ze was ook, bedoeld 
off  onbedoeld, één van de factoren die de rol van geloof en Kerk versterkten. De ontwikkeling 
vann het bijzonder lager onderwijs was een andere factor. 

Zusterss en broeders 

Hett katholieke meisjesonderwijs in Helmond was sinds 1839 in handen van de Zusters van 
Liefdee uit Tilburg, een door aartsbisschop J. Zwijsen gestichte congregatie. In het Helmond-
see Liefdegesticht (het Aloysiusgesticht op de Markt) hielden de zusters een katholieke lagere 
schooll  voor burgermeisjes en een armenschool, in de jaren erna uitgebreid met een bewaar-
schooll  voor kleuters (1846) en een Franse meisjesschool (1850). Hoewel het in de bedoeling 
lag,, dat de Tilburgers ook de leiding zouden nemen over een bijzondere jongensschool (Broe-
derss van Liefde), kwam deze wegens personeelstekort niet van de grond. Op verzoek van de 
toenmaligee pastoor W.L. van Asten deden daarom in 1880 Broeders van de Onbevlekte Ont-
vangeniss van Maria (in de volksmond: Broeders van Maastricht) hun intrede in de stad. In fe-
bruarii  van dat jaar betrokken zij het zogenaamde Fratergesticht aan de Wal, een schoolge-
bouww dat vijf jaar tevoren was gebouwd ten behoeve van de Liefde-congregatie.83 

Dee komst van de Broeders had ogenblikkelijk een volksverhuizing in het lager jongenson-
derwijss tot gevolg. In 1880 telde de openbare jongensschool nog 344 leerlingen; vijfjaar later 
warenn dit er nog maar 93, terwijl 410 leerlingen een bijzondere school bezochten. Van dit aan-
tall  bezocht vermoedelijk niet veel meer dan een twintigtal de bijzonder-neutrale (lees: alge-
meen-christelijke)) school op de Wiel.84 In 1915 zaten 74 leerlingen op de openbare jongens-
school,, tegen 1.344 °P één v an de katholieke bijzondere scholen en 50 op dee protestantse bij-
zonderee school. Het aantal meisjes op de openbare school bleef sinds de komst van de Zusters 
vann Liefde beperkt tot enkele tientallen.85 

Hoewell  B&W het bestuur vormden van de openbare school, lijk t er weinig sprake te zijn 
geweestt van concurrentie tussen kerk- en gemeentebestuur. In 1899 stelde de gemeentelijke 
commissiee van financiën zelfs voor om ruime subsidie te verlenen aan het kerkbestuur van de 
H.. Lambertusparochie, tevens bestuur van de bijzondere broeder- en zusterscholen. Burge-
meesterr Van Hoeck was zelf overigens kerkmeester in dat bestuur. Alleen het protestantse 

800 Zuidu>illemsuaart, 30-9-1899; zie ook ibidem, 6 en 27-9. 
811 Zuiduillemsuaart, 27-9-1899. 
822 Ibidem. 
833 Helmondscfie Courant, 31-1-1880; zie ook: J.J.F, de Waal, 'Een eeuw lager onderwijs in Helmond door de broeders van Maastricht, 
i88o-ig8o',, DeVlasbloem. Historisch jaarboek voor He Imond 1 (1980) 103-126; J.J.F, de Waaien P.J.H, van de Ven, 100 Jaar Broeders uan Maas-
trichtt in Helmond, 1880-1980. Fragmenten uit hun geschiedenis (z.p. z.j.) en S.Tagage, Geschiedenis der Broeders uan Maastricht 1: Maastricht, ba-
kermatt uan een congregatie {Maastricht 1965). 
844 Gemeenteverslagen, 1880 en 1885. 
855 Ibidem, diverse jaren. Voor 1915 zijn de leerlingen van de bijzondere MULO meegerekend. 
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raadslidd Piet van Vlissingen stemde tegen het voorstel, waarbij hij wees op artikel 82 van de 
wett op het lager onderwijs, dat de legitimiteit van dergelijke subsidies op z'n minst twijfel-
achtigg maakte.86 

5.44 CONCLUSIE 

Inn dit hoofdstuk zijn de contouren geschetst van de Helmondse samenleving in de tweede 
helftt van de negentiende eeuw. Een eerste element dat van belang is als achtergrond bij de ont-
wikkelingenn na 1900, is de sociale opbouw van de bevolking: deze voldeed niet aan het ge-
bruikelijkee beeld van een piramide, maar heeft, grafisch voorgesteld, eerder het uiterlijk van 
eenn onderzeeboot: een enorme sociale onderlaag (het schip), een uiterst beperkte midden-
groepp (de brug) en een kleine elite (de periscoop). 

Bovendienn was die elite in godsdienstig, cultureel, economisch, sociaal en politiek opzicht 
gedivergeerd.. Een belangrijk onderscheid was dat tussen de oude Helmondse families en en-
kelee nieuwkomers, tussen katholieke en protestantse patroons. Aan de ene kant een klein aan-
tall  allochtone protestanten met moderne bedrijven, een tolerante bedrijfsvoering en een 
progressievee inslag; en aan de andere kant de grote meerderheid aan autochtoon-katholieke 
patroons,, die in hun bedrijfsvoeringen (sociale) politiek in het algemeen behoudender waren. 

Eenn derde gegeven, naast de opmerkelijke sociale classificatie en de (mentaliteits)verschil-
lenn binnen de elite, is de toegenomen invloed van het geloof en de katholieke Kerk in de twee-
dee helft van de negentiende eeuw. De Romeinse kwestie, die de gemoederen sterk bezighield, 
dee opbouw van het katholieke verenigingsleven en de ontwikkeling van het bijzonder lager 
onderwijss maakten deel uit van wat de historicus Peter Raedts 'het kersteningsoffensief van de 
negentiendee eeuw' heeft genoemd.87 Raedts gebruikt opzettelijk deze term en niet het meer 
gebruikelijkee 'herkerstening' of'katholiek reveil' omdat het hier om een nieuwe ontwikkeling 
gingg en niet, zoals de retoriek van sommige tijdgenoten wilde doen geloven, om een terug-
keerr naar oude tijden, waarin de deelname van de gelovigen aan het leven van de Kerk een van-
zelfsprekendheidd was.88 

Ookk nieuw waren de nationale symbolen, koning(in) en vaderland voorop, die van tijd tot 
tijdd opdoken in dit 'kersteningofïensief. In het beklemtonen dat katholieke ultramontanen 
óókk goede vaderlanders waren, zal ongetwijfeld de angst een rol hebben gespeeld om als 
tweederangss burgers te worden beschouwd: vooral vanwege het afschrikwekkende voorbeeld 
vann de Duitse Kulturkampf.89 Maar daarnaast lijken nationale symbolen in Helmond te beho-
renn tot de algemene retoriek: ze deden dienst als argumenten om een zaak kracht bij te zetten. 
Inn de twintigste eeuw speelden ze bijvoorbeeld een rol in het bestrijden van het socialisme of 
inn het ontkennen van vermeende socialistische sympathieën. Hierop lijk t de these van de his-
toricuss Jan Bank van toepassing, die bij Nederlandse katholieken een 'politieke vereenzelvi-
gingg van monarchie en maatschappelijke orde' signaleert.90 

866 Het ging om een subsidie van ƒ 300,-, GAH, Notulen gemeenteraad 17-10-1899 479-499. 
877 Raedts, 'De christelijke Middeleeuwen als mythe', 155. 
888 Zie ook: Luykx, 'Nederlandse katholieken en de moderne maatschappij', 242. 
899 Zie: De Coninck, Een les uit Pruisen; Paul Luykx, 'Nederlandse katholieken en de natie, 1900-1960. Enkele verkenningen', in: Idem, 
AndeTtt katholieken. Opstellen over Nederlandse katholieken in de twintigste eeuw (Nijmegen 2000) 243-258, vooral 251-252. 
900 Bank, 'Katholieken en de Nederlandse monarchie', 200. 
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InIn hoofdstuk 7 worden deze kwesties nader onderde loep genomen. Eerst staan nu de ont-
wikkelingenn aan het begin van de twintigste eeuw centraal, toen verdergaande kiesrechtuit-
breidingen,, sociale maatregelen en aandacht voor scholingervoor zorgden, dat nieuwe socia-
lee groepen in Helmond op het toneel verschenen. 

156 6 


