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Hoofdstukk 6 

Werkliedenn en adviseurs: 
Helmondd 1900-1913 

'Spot,, hoon, verguizing, dédain [...;] ik heb ze gebruikt, meer dan pas 
gaf,, zoo wild, zoo ruw, zoo onbeheerscht en zoo mateloos wreed in tal 
enn aard, dat ik nu nog niet begrijp, dat mijn brave medeburgers het al-
lemaall  lijdelijk hebben verdragen en dat zij mij nooit een pak slaag 
hebbenn gegeven, dat ik niet eenmaal, maar tienmaal, twintigmaal, 
honderdmaall  dubbel en dwars heb verdiend'. 

Joss van Wel' 

6.11 JOSVANWEL 

Josephuss Wilhelmus (Jos.) van Wel werd geboren op 22 oktober 1881, een jaar en een dag na 
dee oprichting van Het Nieuws van de Week, de krant waarmee zijn naam onlosmakelijk verbon-
denn zou raken. Zijn ouders kregen dertien kinderen, waarvan er drie jong stierven, en woon-
denn in de Heistraat, midden in de Helmondse arbeidersbuurt. Maar hoewel hij het later zelf 
graagg anders deed voorkomen, was het gezin waarin hij opgroeide geen doorsnee arbeiders-
gezin.. Zijn vader was weliswaar van oorsprong wever, maar werkte zich vrij snel op tot blauw-
verversbaass bij de firma Bogaers & Zonen. Van zijn weekloon van ƒ 8,- en de minimale in-
komstenn uit het winkeltje dat moeder Van Wel hield, schoot voldoende geld over om twee van 
dee dertien kinderen, onder wie Jos, naar de kweekschool te sturen. In 1883 zagen zijn ouders 
kanss een bakkerswinkel over te nemen. 

Naa zijn opleiding in Tilburg en in Maastricht, waar hij bij de Broeders de kwekelingenakte 
behaalde,, trad Jos in 1897 als jongste bediende in dienst van de firma Prinzen & Van Glab-
beek.22 En er volgden andere kantoorbaantjes. Onderwijl studeerde hij door en in 1902 behaal-
dee hij de prestigieuze akte boekhouden van de bond Mercurius, de 'neutrale' bond van kan-
toorbedienden.. i Omdat zijn vader kort daarvoor was overleden, besloot Jos van Wel op zoek te 
gaann naar voltijds werk. Begin 1903 kreeg hij een baan aangeboden als boekhouder bij een 
kettingfabriekk in Schiedam. Zijn studie staakte hij voorlopig; pas na tien jaar nam hij deze 
weerr op en behaalde de akte M.O. economie (staathuishoudkunde). 

Parallell  aan zijn maatschappelijke carrière ontwikkelde Van Wel zich ook op ander terrein. 
Langzamerhandd werd hij een graag geziene figuur in het lokale verenigingsleven: bijvoor-
beeldd als (mede)oprichter van de toneelvereniging Tot Nut en Vermaak. De eerste uitvoering, in 

11 Van Wel, De zingende vink, 36. 

22 Ibidem, 63-64. 
33 Bob Reinalda, Bedienden georganiseerd. Ontstaan en ontwikkeling van de vakbeweging van handels- en kantoorbedienden in Nederland van het eer-

stee begin tot in de Tweede Wereldoorlog (Nijmegen 1981). 
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Joss van Wel, 1881-1957 (BRON: GAH). 

novemberr 1901, vond plaats tijdens de jaarvergadering van de St. Paulusvereniging, de eerste 
organisatiee van drankbestrijders in Helmond. Via de toneelvereniging kwam Van Wel in con-
tactt met de latere burgemeester Marinus van Hout en via Van Hout met de redactie van het 
'bisschoppelijk'' dagblad De Noord-Brabanter in Den Bosch. Daar begon hij zijn journalistieke 
carrièree als lokaal correspondent voor Helmond en omstreken. Het jaar daarop werd hem op 
instigatiee van kapelaan Lambert Poell, voorman van de drankbestrijding en van de katholieke 
socialee beweging, gevraagd om ook artikelen te leveren voor De Volksbode, de krant van de ka-
tholiekee arbeidersbeweging, die in deze zelfde periode onder leiding kwam te staan van Henri 
Hermans,, de Limburgse sociale voorman en drankbestrijder.4 

Brederee bekendheid in de lokale gemeenschap verwierf hij eind 1902. Tijdens een propa-
gandavergaderingg van de St. Paulusbond hield hij onder de titel Het kind en de drank een vlam-
mendd betoog tegen de koppelpraktijken van de bazen, opzichters op de fabriek die in dienst 
vann de patroons het werk verdeelden of het loon vaststelden. Veel van deze bazen (of hun 
vrouwen)) hielden er een kroeg of winkel naast, waar de werklieden werden geacht een ge-
deeltee van hun loon te besteden.5 

44 Uit de opeenvolging van gebeurtenissen kan worden opgemaakt, dat Van Wels aanstelling bij De Volksbode uit 1902 dateert. Waar-
schijnlijkk was zijn aanstelling een gevolg van de gewijzigde doelstelling van het blad, dat in september 1902 van Het Limburgsch Volks-
bladd werd omgezet in De Volksbode. Weekblad uoor het Katholieke Verenigingsleven in de Zuidelijke Prouincié'n. Hermans werd in 1903 (hoofd)re-
dacteurr van het Volksblad, maar was al langer medewerker. De voorstellingvan zaken die Van Wel zelf later gaf, 'Achttien jaren! Corres-
pondentt van de Noord-Brabanter en medewerker aan De Volksbode! Wie doet je wat?', lijk t dan ook een onjuiste (Van Wel, De zingen-
dee uink, 81): Van Wel moet tenminste twintig zijn geweest. In een aantal opzichten is De zingende vink een slordige, zij het kleurrijke, 
bronn gebleken. Met name data en namen kloppen herhaaldelijk niet. 

55 Aankondiging in Nieiuvs van de Week, 20-12-1902. 
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Bijj  de bazen en enkele fabrikanten viel de rede niet in goede aarde. Sommigen zagen er 
zelfss socialistische oproer in. Deze 'verdenking' van socialistische sympathieën die op hem 
rustte,, speelde hem volgens eigen zeggen zwaar parten bij sollicitaties.6 Maar ook bij meer 
vooruitstrevendee katholieken was zijn naam, en dan in meer positieve zin, gevestigd. Tijdens 
dee grote spoorwegstaking van 1903 vroeg P.J.M. Aalberse, korte tijd later oprichter van de Ka-
tholiekee Sociale Actie, hem via kapelaan NJ.A. Wouters als spreker op te treden tijdens een 
protestvergaderingg tegen de 'socialistische revolte'. 

Doorr deze en andere activiteiten raakte Van Wels naam als sociale (maar antisocialistische) 
katholiekk in Helmond langzamerhand gevestigd. Begin 1903 kwam Peter (Peerke) de Louw, 
gefortuneerdd koopman en voorzitter van de Paulusvereniging,7 hem een baan aanbieden als 
redacteurr van zijn krant Het Nieuws van de Week. De Louw zag Van Wel niet graag verloren gaan 
voorr de Helmondse Drankweer-beweging, hetgeen onafwendbaar leek sinds het aanbod van 
dee kettingfabriek in Schiedam. Van Wel accepteerde De Louws voorstel en zou de daaropvol-
gendee jaren aan Het Nieuws van de Week verbonden blijven, eerst als administrateur en hulpre-
dacteur,, vanaf 1 januari 1904 als drukker en hoofdredacteur. 

Zoalss uit bovenstaande schets blijkt, speelde de drankbestrijding vanaf het begin een grote rol 
inn het publieke leven van Jos van Wel. Zelf maakte hij er geen geheim van, dat deze betrok-
kenheidd bij de zogenaamde R.K. drankweer zijn persoonlijke 'behoud' betekende. Voordien liet 
ookk hij zich de borreltjes, die naar gewoonte op zondag na de hoogmis werden genuttigd, 
goedd smaken.* 

Zoalss in veel industriële centra nam ook in Helmond het drankgebruik aan het eind van de 
negentiendee eeuw bovenmatige proporties aan. In 1888 lag hetconsumptiecijfer van gedestil-
leerdd in de gemeente ruim 30% boven het landelijk gemiddelde,9 terwijl de politie de handen 
voll  had aan de overlast ten gevolge van openbare dronkenschap.10 Tot ver over de gemeente-
grenzenn werd de stad met drank geassocieerd, bijvoorbeeld in de uitdrukking 'iemand Hel-
monderr maken', hetgeen zoveel betekent als 'iemand dronken voeren'. 

Dee eerste organisatie van drankbestrijders in Helmond, de Paulusvereniging, was eind 
19000 op initiatief van deken Ph.M. van den Heuvel opgericht. De vereniging stond de zoge-
naamdee 'halfdaagse onthouding' voor: de belofte van de leden om na 12 uur 's middags geen 
alcoholl  meer te drinken. De belangstelling voor hetPaulisme was vanaf het begin groot. Ogen-
blikkelijkk sloten een kleine 250 man zich bij de vereniging aan en ruim vijfjaar later was het 
ledentall  gestegen tot 325." 

Maarr gedurende de eerste decennia van de twintigste eeuw voltrok zich binnen de Hel-
mondsee drankweer een proces van radicalisering, dat op termijn het Paulisme naar de achter-
grondd dreef. In 1905 werd het Kruisverbond opgericht dat, althans waar het gedestilleerd be-
trof,, in plaats van de 'halfdaagse' de 'heeldaagse onthouding' voorstond. En ook deze vere-
nigingg mocht zich in een grote toeloop verheugen. Weer vijfjaar later, in 1910, vestigde de 

66 Van Wel, De zingende vink, 87-88. Zie ook paragraaf 7.1, waar nader wordt ingegaan op de ideologie van los van Wel, met name in re-
latiee tot het socialisme. 
77 Het Nieutus van de Week, 11-4-1903. 
88 Van Wel, De zingende vink, 8a. 
99 12,13 l i K r Per Jaar Per hoofd van de bevolking in Helmond tegen gemiddeld 9,2 liter. Geciteerd in Van Hooff,, Ermoei troef, 87. 
100 Zo hielden van de 34 processen-verbaal die door agenten met buitendienst werden opgemaakt in de periode tussen september 
19155 en maart 1916, ig rechtstreeks verband met dronkenschap: Kabinet van de burgemeester 1899 e.v.:GAH inv.nr. 274, doos 23. 
111 Van Hooff, Ermoei troef, 89. 
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Naa het Patroonsfeest te Helmond Teelcentngg Tan 

Hoee de R.-K. textiel-arbeiders te Helmond het feest van hun schutspatroon vierden. 

Spotprentt van Albert Hahn over defeestdag van Sint Seuerus in Helmond, die menigmaal uitliep op een zuipfestijn 
(BRON:: De Notenkraker, 1 november 1913). 

Kapucijnerr pater Ildefonsus zich in Helmond. Als ijverig drankbestrijder, in de lokale ge-
meenschapp beter bekend als 'De Bruine Generaal' of'De Waterpater', zette hij zich in voor de 
opbouww van de Drankweer-organisatie in Helmond. In 1911 riep hij een Consultatiebureau 
voorr hulp en advies aan alcoholisten in het leven en een jaar later een alcoholvrije sociëteit, 
Sobriëtas,, ook wel 'Het Waterkasteel' genoemd. 

Dee hoge vlucht die de beweging van drankbestrijders na 1900 in Helmond nam, was niet 
uitsluitendd een gevolg van het onmiskenbare alcoholprobleem in de gemeente. De drankweer 
maaktee namelijk deel uit van een breder scala aan maatschappelijke organisaties, die rond 
19000 op rooms-katholieke grondslag de 'verheffing van de arbeidersstand' nastreefden: 
werklieden-,, woningbouw- en jeugdverenigingen werden in grote aantallen opgericht en wa-
renren dikwijl s door personele banden met elkaar verbonden. De spilfunctie in dit complex van 
verenigingenn werd ingenomen door de Helmondse afdeling van de Rooms-Katholieke Werk-
liedenvereenigingg (RKWV), de overkoepelende organisatie waarbij veel verenigingen ook for-
meell  waren aangesloten. 

Binnenn deze kring van de Helmondse RKWV bleef Van Wel gedurende het grootste deel van 
zijnn leven actief. Als journalist, als drankbestrijder, als politicus, als voorzitter van de wo-
ningbouwverenigingg Volksbelang en als secretaris van de RKWV zelf.11 Deze functies hingen 
sterkk met elkaar samen en kwamen voort uit eenzelfde grondgedachte: de werklieden moeten 

122 Zie voor de (tijdelijke) bestuursfunctie van Van Wel bij de RKWV: Nieuius van de Week, 18-4-1903. 
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bijj  de macht betrokken worden. In al zijn activiteiten stond de politieke en sociale emancipa-
tiee van de arbeiders en werklieden centraal. Ten aanzien van het redactionele beleid bij Het 
Nieuwss van de Week drukte Van Wel dat zelf aldus uit: 

'Alless werd op den volksgeest afgestemd, alle berichten en verslagen en vooral de ingezonden stuk-
kenn en vaste bijdragen werden in den volkstoon geschreven, de coöperatie - het wondermiddel ter 
verlossingg - werd gepropageerd, de opkomende organisatie verdedigd, met altijd hetzelfde refrein 
"Dee Javaan wordt geknecht"'.,J 

OpOp den duur leidden Van Wels inspanningen ten bate van de werkliedenstand er paradoxaal 
genoegg toe, dat hijzelf hoe langer hoe minder tot deze stand gerekend kon worden. Fabrieks-
arbeiderr was hij zoals gezegd nooit geweest, maar de kringen waarin hij sinds zijn hoofdre-
dacteurschapp van Het Nieuws van de Week kwam te verkeren, vertoonden nog slechts weinig 
overeenkomstenn met het arbeidersmilieu, waarmee hij maar al te graag koketteerde. Hij werd 
vann kantoorklerk 'drukker-journalist'; van drukker-journalist 'winkelier'; van winkelier 
'koopman';; en tenslotte van koopman zelfs 'fabrikant'; beroepen die hij overigens twintig jaar 
langg combineerde met het wethouderschap van Helmond.14 

Bovendienn was Jos van Wel geletterd, hetgeen niet alleen ongebruikelijk was onder werk-
lieden,, maar ook lang niet altijd gold voor Helmonds meer gegoeden. Met Multatuli's Max Ha-
velaar,velaar, waaraan bovenstaand citaat 'De Javaan wordt geknecht' is ontleend, en met De Kleine Jo-
hanness van Frederik van Eeden stond hij op en ging hij naar bed.15 In zijn nalatenschap bevindt 
zichh bovendien een groot aantal boeken, die niet geacht mogen worden tot de gebruikelijke 
lectuurr van de werkliedenklasse te behoren, zoals een Franse vertaling van Machiavelli's II 
Principee en een onvertaalde uitgave van Dickens' Oliver Twist.'6 Hijzelf schreef in 1914 een histo-
rischee roman, De Franc-Tireur,17 en was medeoprichter van het progressieve weekblad De Nieuwe 
Eeuw,, dat uitgroeide tot een toonaangevend opinieblad voor katholiek Nederland.18 

Natuurlijkk probeerden Van Wels (politieke) tegenstanders munt te slaan uit deze spanning 
tussenn de economische omstandigheden van de persoon en diens sociale ideeën, In een pam-
fletflet uit 1917, getiteld 'Aan de Kiezers voor den Gemeenteraad van Helmond, speciaal de AR-
BEIDERS',, klonk het aldus: 

'Wijj  zouden den heer van Wel eens willen vragen, waaraan hij het recht ontleent, om namens de ar-
beiderss van Helmond op te treden? Zelf is hij geen arbeider, integendeel. Als men dat heerschap daar 
inn zijn groen modepakje met een paar gele schoentjes er onder, omgeven door geurtjes van parfum 
enn odeur, smokende een heerlijke manilla, in den tijd dat gij, arbeiders, werken moet, als een jonge e 
juffrouww over de trottoirs ziet tippelen, en Mevrouw voor maanden met de dochter op de badplaatsen 
verblijft,, ofwel op hun zomerverblijf onder Mierlo, ziet men daaraan weinig wat des werkmans is'.1Q 

Hett verwijt van opportunisme bleef Van Wel zijn leven lang achtervolgen. Dergelijke be-
schimpingenn en beschuldigingen werden in de hand gewerkt door de manier waarop hijzelf, 

133 Van Wel, De zingende uink, 102. 
144 Sinds 1904 hield Van Wel een ijzerwarenwinkel op de Markt. Nadat hij in het begin van de jaren ig2o samen met Johan de Wit een 
'coöperatieve'' fabriek in bouwmaterialen stichtte, 'WelWit' genaamd, werd in het Bevolkingsregister als zijn beroep 'koopman' door-
gestreeptt en 'fabrikant' ingevuld: GAH, E.R. 1913-1925. De functie van wethouder vervulde hij tussen 1915 en 1935. 
155 Van Wel, De zirujende vink, 102. 
166 Persoonlijk Archief (P.A.) Jos van Wel, GAH 159,19, passim. Een aantal van de boeken werd uitgebreid van aantekeningen voor-
zien. . 
177 P.A. Van Wel, GAH 159, 39. 
188 Joep Eijkens, 'De Nieuwe Eeuw. Het eerste opinieweekblad voor katholiek Nederland', Jaarboek van het Katholiek Documentatie Cen-
trumm 18 (1988) 334-344. 
199 'Anti-Van Wel' Pamflet 23-4-1917, pamfletten gemeenteraadsverkiezingen april 1917, GAH, Map 6.1.3.2. 
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mett veel retorische bravoure, zijn ideeën verkondigde en de arrogantie waarmee hij dit ge-
paardd kon laten gaan. Zelfs sommige van zijn politieke geestverwanten joeg hij hiermee tegen 
zichh in het harnas. Aan Frans den Ouden, jarenlang voorzitter van de RKWV, ontlokte het de 
uitspraak:: 'Als eigen roem stinkt, zou ik niet gaarne achter Van Wel aanlopen'.10 

6.22 CONFLICTEN TUSSEN KERK EN WERELD 

Hett  Nieuws van de Week 

Hett aantreden van Jos van Wel als hoofdredacteur van Hrt Nieuws van de Week had al dadelijk zijn 
weerslagg op het karakter van de krant. In het eerste nummer onder zijn verantwoordelijkheid, 
dee nieuwjaarseditie van 1904, prijkte het volgende, op het eerste gezicht onschuldige, bericht: 

'Gisterenn avond hebben in café van Will de heeren van de Schoot en Karel Raaijmakers een wedden-
schapp aangegaan tegen den heer Math, van der Looveren, waarbij deze heeft gewed om ƒ 100,-, dat 
hijj  met zijn twee honden binnen 24 uur van hier naar Amsterdam zal rijden'.21 

Inn een jolige stemming op oudejaarsavond had Mathieu van der Looveren, bakker en be-
stuurslidd van de invloedrijke Hanzevereniging, staan opscheppen over zijn rashonden. De 
waardd Van de Schoot en de fabrikant Karel Raymakers hadden zijn gesnoef in twijfel getrok-
kenn en na enige tijd waren de vooraanstaande heren een weddenschap aangegaan." 

Hett verhaal was op zichzelf te onbetekenend voor woorden. Maar door het prominent af te 
drukkenn op de voorpagina van Helmonds oudste krant, kreeg het plotseling een politieke la-
ding.. Karel Raymakers was namelijk een gezichtsbepalende figuur in de provincie. Hij was 
voorzitterr van de Kamer van Koophandel en lid van de gemeenteraad, van Provinciale Staten 
enn van de Tweede Kamer. Het bericht werd gretig overgenomen door de landelijke pers. De 
NRCC wijdde er een artikel aan, evenals Het Volk. Het Zondagsblad van het Volk, voorloper van De No-
tenkraker,, publiceerde een spotdicht op het Kamerlid, geïllustreerd door Albert Hahn.25 

Voorr Het Nieuws van de Week had het voorval, en alle opschudding eromheen, verstrekkende 
consequenties.. Veel leden van het Helmondse establishment zegden hun abonnement op of 
staaktenn hun advertenties. De krant werd er, zoals Van Wel later zelf zou verklaren, veel snel-
lerr en resoluter een 'uitgesproken volkskrant' door dan anders mogelijk was geweest.14 

Tott deze snelle transformatie in het begin van 1904 droegen nog enkele andere artikelen 
bij.. Zo waren er de wekelijkse columns van Jan de Wever, getiteld 'Uit de Volksklasse'. Velen, 
onderr wie de Helmondse geestelijken, meenden in de columns de hand van Van Wel te ont-
dekken:: zo werden de artikelen ondertekend in de Heistraat, waar ook Van Wel vandaan 
kwam.. Van Wel heeft altijd ontkend de auteur te zijn geweest en in zijn memoires openbaar-
dee hij, dat achter het pseudoniem Jan de Wever een 'echte' wever schuil ging: Andries van Stip-
hout/55 De overeenkomsten in de stijl en de keuze van onderwerpen tussen de artikelen van Jan 

100 Zuidiuillemsvaart, 15-6-1935. 
211 Hrt Nieuuis van de Week, 1-1-1904. 
222 Het verhaal wordt uitgebreid verteld in Van Wel, De zingende vink, 100-102. Dat Van Wel geen al te hoge dunk had van Mathieu van 
Looverenn blijkt onder meer uit een overgeleverd spotlied van zijn hand, gedateerd 24-4-1917: zie de afbeelding hieronder. 
233 Zondagsblad van het Volk, 10-1-1904. Abusievelijk spreekt de krant over ƒ 50,- in plaats van ƒ 100,-. Jos van Wel noemt de krant abu-
sievelijkk De Notenkraker. De paginagrote spotprent van Johan Braakensiek, waarover Van Wel in zijn memoires schrijft, die in De (Groe-
ne)) Amsterdammer zou zijn afgedrukt, is niet terug te vinden: Van Wel, De zingende uink, 101. 
244 Van Wel, De zingende vink, 102. 
255 Ibidem. 
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dee Wever en van Jos van Wel zijn evenwel frappant. Zo stelde Jan de Wever dezelfde koppel-
praktijkenn van de bazen aan de kaak, waarover Van Wel zich al in 1902 boos had gemaakt tij-
denss de befaamde speech voor de Paulusvereniging. 

Inn zijn eerste column rekende Jan de Wever voor, wat een Helmondse wever per week ver-
diende.. Hij splitste het bedrag uit naar de hoogstnodige uitgaven, waarna de conclusie luidde 
datt slechts 6'L cent per dag per persoon aan voedsel kon worden besteed; een bedrag waarvan 
eenn ieder moest erkennen dat het volstrekt onvoldoende was.26 Ook de sterke overeenkomsten 

Nieuww Verkiezingslied. 
Wijze:Wijze: Wie in Januari geboren is. t 

1 1 
Wiee is de dolste uit de stad? 

Mathieu. . 
Wiee weet van iedereen steeds wat? 

Mathieu. . 
Wiee holt steeds kolderend in het rond ? 
Enn verdient wat voor zijn dikke k ? 

Mathieu,, Mathieu, Mathieu (bis). 

2 2 
 f 

Wiee heeft hier steeds de meeste praats? 
Mathieu. . 

Wienn zette men zoo op zijn plaats? 
Mathieu. . 

Maarr voor de rechtbank te Roermond 
Wiee stond daar met zijn boks vol str ? 

Mathieu,, Mnthieu, Mathieu. (bis). 

3 3 

Wiee is met razernij besmet ? 
Mathieu. . 

Wienn moet de muilkorf opgezet ? 
Mathieu. . 

Maarr jammer, genoeg geen fabrikant 
Heeftt voor zoo'n muil iets bij de hand 

Mathieu,, Mathieu, Mathieu (bis). 
4 4 

Wiee mag er dus nooit in den Raad? 
Mathieu. . 

Wantt wie doet overal maar kwaad ? 
>> Mathieu. 

Wiee laat men wit op 't stembiljet 
I nn maak men liever zelvers VET ? 

Mathieu,, Mathieu, Mathieu. (bis). 

Dee tekst diejos van Wel schreef op de politieke kandidaat Mathieu van Looueren (BRON: GAH, Map 6.1.3.2, gemeente-

raadsverkiezingenraadsverkiezingen 1017). 

266 Hrt Nieuws van de Week, 27-1-1904. De datum 29-1-1904, die wordt genoemd in Van Wel, De zingende vink, 104, is onjuist. Dergelijke 
loonstatenn waren overigens populair in vakbondskringen. 
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CAA REL HAYMAKERS OP DE 
HONDEKAR. . 

„D ee heer Carel Haymakers. lid der 
Tweedee Kamer, heeft om 50 gulden H 
gewed,, in 24 uren op een honden-
kar,, van Helmond naar Amster-
damm te znïien rijden.'' 

{De{De dagbladen.) 

Mensebenn op zij. 
Dee weg moet vrij , 

Carell  Haymakers komt opdagen; 
Vann Helmond af 
Inn rasenden draf 

Mett de kar naar Groot-Mokum te jagen. 

Driee honden er voor. 
Hett gaat er vandoor — 

Watt wappert die sehoonste der snorren '. 
Carell  heeft een blik, 
Hett is een schrik, 

Ziee hem dapper die beesten eens porren 

Inn 't Parlement 
Wass het onbekend, 

Watt stuurmanskunst Carel kan toónon, 
Datt zwijgend figuur 
Iss niet te duur 

Mett twee duizend pop te beloonen. 

Voll  edel vuur,
Vastt als een muur, 

Zitt Carel Haymakers te mennen; 
Dee simpele gis, 
Dat-ii  aDgstig is, 

'tt Is zijn heldennatuur al miskennen. 

Carel,, allo! 
Dee kar is er xóó 

Enn ge wint, me* -de duiten, de glorie; 
Vann 'tgansche land 
Staatt stil 't verstand 

Voorr zóó'n eminente victorie. 

Carel,, hou vol 
Enn biyf in die rol, 

Diee kar zal uw zegekar wezen. 
Heell  Keêrland juicht, 
Watt groot is buigt, 

Watt leeft zal uw roem willen lezen. 

Inn 't Parlement 
Iss nu bekend 

Hett terrein uwer capaciteiten: 
Dee eerste man, 
Diee vormen kan 

Eenn reeks hondekar-specialüeiten. 

Spotdichtt op Raumakers als menr r̂ van een hondenkar (BRON: Zondagsblad van het Volk, 10 januari 1904). 
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tussenn deze eerste column van Jan de Wever en het bekende 'Idee' 451 van Multatuli uit 1864 
(waarinn deze op soortgelijke wijze het loon van de Amsterdamse werkman Klaas Ris in be-
schouwingg nam), versterkt het vermoeden dat Van Wel nauwer betrokken was bij de artikelen 
vann Jan de Wever dan men bij een columnist misschien vermoeden zou.27 

Dee artikelen van Jan de Wever maakten veel reacties los. De lokale clerus zag in de columns 
eenn poging de standen tegen elkaar op te ruien. Gardiaan Mattheus, overste van de paters Ka-
pucijnen,, kwam Van Wel persoonlijk vermanen over een column28 en kapelaan H.A.M. Jans-
sen,, geestelijk adviseur van de RKWV, hield de werklieden voor dat Jan de Wever de zaak der ar-
beiderss alleen maar schade toebracht.29 

Enn tenslotte werd de toon van Het Nieuuis van de Week gezet door een externe gebeurtenis: de 
grotee weversopstand van februari 1904 bij de firma Sanders & Swane. Wat begon als een wil-
dee staking, zoals er in het nabije verleden al meer waren geweest, groeide uit tot de eerste vol-
ledigg door 'de bond' (in casu de textielarbeidersvereniging St. Severus) overgenomen vakac-
tie.. De persen van Het Nieuws van de Week draaiden op volle toeren. De krant publiceerde spot-
dichtenn op de fabriek en haar directie, waartoe ook het Eindhovense Kamerlid Vincent van 
denn Heuvel behoorde, en Jan de Wever riep op tot financiële steun aan de stakers, waarna op 
zeventienn fabrieken geld werd ingezameld meteen opbrengst van tussen de ƒ 100,-en ƒ 250,-
perr week.'0 Na bemiddeling door een arbitragecommissie uit de burgerij werd de staking op 2 
aprill  beëindigd. De looneisen van de stakers werden grotendeels ingewilligd. 

Dee staking bij Sanders & Swane droeg sterk bij tot polarisatie van de lokale verhoudingen. 
Hoewell  lang niet alle werklieden zich ogenblikkelijk aansloten bij de textielarbeidersvereniging 
St.. Severus - de organisatiegraad was trouwens bijna overal in Brabant laag31 - begonnen de rij-
enn zich te sluiten. Enerzijds vormden werklieden en sociale organisatie (samen met Het Nieuujs 
vanvan de Week) één front. Anderzijds sloten ook de fabrikanten zich tijdens de staking aaneen. Via 
dee nieuw opgerichte 'Vereeniging van Fabrikanten der Textielindustrie' werden propaganda-
blaadjess tegen de bond verspreid en 'zwarte lijsten' van 'onrustige elementen' opgemaakt.'2 

Cleruss en katholieke sociale organisatie 

Hett minst gelukkig met de polarisatie was de clerus. De in hoofdzaak conservatieve geeste-
lijkheidd zag het bewaken van de (arbeids)rust als een van haar voornaamste taken. Nog aan 
hett einde van februari 1904, de staking bij Sanders & Swane was reeds een maand in volle 
gang,, meldde de geestelijk adviseur van St. Severus, kapelaan N.J.A. Wouters, dat de geeste-
lijkheidd de staking als onwettig beschouwde." En dan stond Wouters nog wel te boek als een 

277 Vgl. Multatuli, Volledige Werken III (Amsterdam 1951) 121-122. 
288 Zie verderop in deze paragraaf. 
299 Vergadering RKWV 26-6-1904. Geciteerd in: Het Nieuws van de Week, 28-6-1904. 
300 Het Nieuws van de Week, 9/16/23/30-3/6-4-1904. 
311 Volgens opgave van Lambert Poell, geestelijk adviseur van de Diocesane Textielarbeidersbond, waren eind 1904 slechts 50 van de 
11644 potentiële leden van de textielarbeidersverenigingen daadwerkelijk aangesloten: Het Hoog Ambacht. Propagandablad. Officieel orgaan 
uann de diocesane Textiel-arbeidersbond St. Seuerus te 's Hertogenbosch 24-12-1904, geciteerd in: A.A.J. Thelen, Lambert Poell (1872-1937) en de ka-
tholiekee sociale beweging. Sociaal-klerikaal spanningsveld in het Bossche Diocees 1896-1915. Analyse van een mentaliteit (Stichting Zuidelijk Histo-
rischh Contact, Tilburg 1990) 159. Overigens had de staking bij Sanders & Swane op termijn wel een groei van het aantal leden van de 
Bondd tot gevolg. In korte tijd nam dit aantal toe van honderd tot ruim honderdvijfenzestig, onder wie praktisch alle stakers: Van 
Hooff,, Ermoei troef, 81. 
322 Archief van de Vereeniging van Fabrikanten der Textielindustrie Helmond 1913-1921, GAH 194; Van Hooff, Ermoei troef, 65. 
333 Het Nieuws uan de Week, 27-2-1904. 
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vann de meer sociale priesters. Als adviseur van de RKWV had hij in december 1898 een zieken-
fondsfonds ingesteld en in 1902 was hij medeoprichter van St. Severus. Eenjaar later werd door zijn 
toedoenn Van Wel benaderd om als spreker op te treden tijdens de landelijke protestvergade-
ringg tegen de spoorwegstaking. Maar arbeidsonrust, zo meende de lokale clerus, moest te al-
lenn tijde worden voorkomen; vooral als het om spontane, en dus niet door de clerus gesanc-
tioneerde,, actie ging.34 

Omm die houding te verklaren, kan niet worden volstaan met de in zijn algemeenheid juiste 
constateringg dat het sociaalconservatisme onder de (lokale) clerici hoogtij vierde.35 Ideeën 
overr de functie van de katholieke sociale organisatie, over de invloed van de clerus hierin en 
overr de relatie tussen individu en (sociale) vereniging waren na 1900 in katholieke kring voort-
durendd onderwerp van discussie. 

Bijj  de analyse van deze discussie worden in de literatuur doorgaans twee hoofdstromingen 
onderscheiden:: de Leidse en de Limburgse school. Op het punt van de relatie tussen individu en 
(sociale)) vereniging was de Leidse school voorstander van een corporatieve organisatievorm, 
waarvann geen individuen maar alleen 'gilden' lid konden worden. Deze 'enkelstructuur' stond 
tegenoverr de 'dubbelstructuur' van (veelal confessionele) standsorganisaties naast (eventueel 
interconfessionele)) vakorganisaties, die de inzet waren van de zogenaamde Limburgse school.36 

Ditt verschil van inzicht lijk t misschien onbetekenend, maar had volgens sommige auteurs 
vergaandee ideologische implicaties: bijvoorbeeld voor de rol van de clerus en de onderlinge ver-
houdingg tussen de klassen. Zo beschrijft J. Maassen de strijd tussen Leiden en Limburg als een 
botsingg tussen een organische maatschappijvisie, waarin alle klassen onder klerikale leiding 
harmonieuss samenwerkten ('hetvertikale en klerikale perspectief), en een meer 'open' variant 
diee klassenvorming bevorderde en potentieel van een hoger democratisch gehalte was.37 In een 
eerderee studie karakteriseerde Maassen de strijd tussen Leiden en Limburg als een conflict tus-
senn klerikalen en antiklerikalen.38 En S. Stuurman, wiens ideeën over de verzuiling van de ka-
tholiekee arbeidersbeweging in hoge mate de lijn van Maassen volgen, vat de tegenstelling sa-
menn door het 'confessionele' Leiden tegenover het 'interconfessionele' Limburg te plaatsen.39 

Behalvee principiële bezwaren, die vooral zijn verwoord door J. Koppenjan,40 kleven aan 
dezee overzichtelijke ordening van Maassen en Stuurman ook empirische bezwaren. Zo kan 
vann een reeks sociaalgeoriënteerde katholieken worden vastgesteld, dat zij in het conflict 
Leiden-Limburgg meer met de tweede dan met de eerste school sympathiseerden met uitzon-

344 Zie voor de opvattingen van de Nederlandse clerus ten aanzien van stakingen: Luykx, 'Een eeuw katholicisme en Rerum Nova-
mm',, 214-217. 
355 Rjghart, De katholieke zuil, 219 e.v. 
366 Joop Koppenjan, 'Verzuiling en interconfessionalisme in Nederlands-Limburg 1900-1920', Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 12 
(1986)) 109-134, aldaar 113-114. Door sommige auteurs wordt naast deze controverse nog een verschil in inzicht geconstateerd, dat ge-
deeltelijkk de Leids-Limburgse richtingenstrijd doorsneed. Zo onderscheiden Joop Maassen en Siep Stuurman een modernistisch-in-
terconfessionele,, een sociaal-confessionele en een conservatief-klerikale fractie: Stuurman, Vemiilina, kapitalisme en patriarchaat, 177-
178;; J. Maassen, 'Lezing over de katholieke arbeidersbeweging, 9-2-1982', in: History Special II (Nijmegen 1982), 37-50, aldaar 37-48. 
377 Joop Maassen, 'Interconfessionalisme: Het stiefkind in de confessionele geschiedschrijving en de verzuilingsiiceratuur', Tijdschrift 
uoorr Sociale Geschiedenis 13 (1987) 74-86, aldaar 84. 
388 J. Maassen, Katholieke of christelijke vakorganisatie? Achtergronden van het interkonfessionele verzet onder katholieken tegen 
dee verzuiling in de Nederlandse vakbeweging De strijd om de Christelijke vakbond Unitas (1890) 1903-1909 (1916) (Doctoraalscriptie 
Universiteitt van Amsterdam, 1981) 65 e.v. 
399 Stuurman, Verzutlina, kapitalisme en patriarchaat, 179. 
400 Koppenjan, 'Verzuiling en interconfessionalisme', 109-134 en vooral: Idem, 'De Limburgse School. Interconfessionalisme en 
standsorganisatie:: een repliek', Tijdschrift uoor Sociale Geschiedenis 13 (1987) 87-93, aldaar 91. 
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deringg van het interconfessionele streven,4' dat hier volgens Stuurman nu juist zo'n essentieel 
onderdeell  van uitmaakte. 

Zonderr het onderscheid tussen Leiden en Limburg geheel te laten vallen, lijk t het daarom 
zinvoll  om ten aanzien van de rol van de clerus in de katholieke sociale organisatie een andere 
ordeningg te hanteren. De in deze studie centraal gestelde verhouding tussen Kerk en Wereld 
biedtt daartoe een mogelijkheid. De in katholieke kring heersende denkbeelden over de rol van 
dee sociale organisatie in het algemeen en van daaraan verbonden geestelijk adviseurs in het 
bijzonder,, hingen namelijk nauw samen met denkbeelden over de verhouding tussen Kerk en 
Wereld.. Hierin kunnen drie hoofdgroepen worden onderscheiden: een groep ter rechterzijde 
diee de scheiding tussen Kerk en Wereld nog altijd ontkende of niet accepteerde; een groep ter 
linkerzijdee die volledige scheiding nastreefde en de Kerk volkomen uit het publieke domein 
wildee weren; en een middengroep van, al dan niet uit nood geboren, voorstanders van enige 
vormm van scheiding tussen Kerk en Wereld. 

Dee eerst groep speelde na 1900 nog slechts een marginale rol. De 'integrale' maatschappij-
visie,, waarin de Kerk dominant was op praktisch alle terreinen, was een anachronisme ge-
worden.. Zoals het eerste deel van deze studie laat zien, waren rond 1875 'integrale' ideeën eer-
derr regel dan uitzondering, maar na de eeuwwisseling werd scheiding tussen Kerk en Wereld 
doorr bijna iedereen wel in zekere mate geaccepteerd. Misschien met uitzondering van de In-
te^raüsten,, een groep reactionairen rondom M.A. Thompson, de hoofdredacteur van De Maas-
bode,, die zich teweer stelden tegen iedere vorm van 'terugtreden' van de Kerk. 

Ookk de groep katholieken die totale scheiding tussen Kerk en Wereld voorstonden, had na 
dee eeuwwisseling sterk aan betekenis ingeboet. Fel liberale en antiklerikale katholieken, zo-
alss die in Roermond tot ver in de negentiende eeuw actief waren, legden zich neer bij het pro-
cesces van confessionalisering of keerden de Kerk de rug toe. Overigens zouden in de tweede 
helftt van de twintigste eeuw ideeën over de scheiding tussen privé en publiek domein, ook in 
katholiekee kring, weer sterk aan invloed winnen. 

Daarmeee was de derde groep, de overgrote meerderheid van katholieken die een zeker on-
derscheidd maakte tussen een Kerkelijk en een Wereldlijk domein, na 1900 de dominante cate-
goriee geworden. Binnen deze hoofdstroom kan weer een groot aantal schakeringen worden 
onderscheiden,, met als voornaamste variabele de omvang van het gebied waarover de be-
voegdhedenn van de Kerk zich dienden uit te strekken. Vooral in het perspectief van de katho-
liekee sociale organisatie en de rol van de geestelijkheid hierin lijk t zo'n verdeling ook zinvol. 
Minusculee nuances en accentverschillen buiten beschouwing gelaten, kunnen drie fracties 
wordenn onderscheiden, die gedeeltelijk overlappen met de stromingen die Maassen en Stuur-
mann op dit punt onderscheiden:42 een klerikaal-confessionele, een burgerlijk-confessionele 
enn een interconfessionele fractie. 

411 Dit geldt bijvoorbeeld voor Lambert Poell: Thelen, Lambert Poel!, 292, noot 116. Het verband tussen sociaal-progressieve katholie-
kenn en de Limburgse school is overigens niet vanzelfsprekend. Hans Righart signaleert in de Limburgse school bijvoorbeeld, meer 
dann in de Leidse school, een 'conservatief paternalisme': Righart, De katholieke zuil, 228. 
422 Deze auteurs onderscheiden een klerikale of intearalistische fractie (die zich zover buiten de maatschappelijke werkelijkheid van 
scheidingg tussen Kerk en Wereld stelde, dat haar denkbeelden, zeker op lokaal niveau, nauwelijks praktische invulling kregen), een 
confessionelee fractie en een sociaal-modernistische of interconfessionele fractie. Deze indeling lijk t vooral te zijn gebaseerd op de mate van her-
vormingsgezindheidd van de verschillende fracties in zake sociale organisatie. Een belangrijk nadeel van deze indeling is, dat het hier-
naa te beschrijven onderscheid tussen twee typen confessionele organisaties onopgemerkt blijft . Pleitbezorgers van een katholieke, 
maarr niet door de clerus gedomineerde sociale organisatie worden dientengevolge onder één noemer gebracht met voorstanders van 
strakkee klerikale leiding, of worden ten onrechte vereenzelvigd met de voorstanders van een interconfessionele vakorganisatie. Vgl. 
Maassen,, Katholieke of christelijke vakorganisatie?, 65 e.v. en Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat, 177-178. 
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Dee klerikaal-confessionelen accepteerden weliswaar de scheiding tussen Kerk en Wereld, 
maarr probeerden voortdurend de grens tussen beide grootheden 'vooruit te schuiven': bij-
voorbeeldd door onderwijs, politiek en sociale organisatie binnen het competentiebereik van 
dee Kerk te plaatsen. In uiterste consequentie benaderen de denkbeelden van deze fractie de 
'integrale'' maatschappijvisie, waarin het totale maatschappelijke krachtenveld tot het domein 
vann de Kerk gerekend werd. Maar het principe waarop dit streven was gebaseerd, verschilde 
fundamenteell  van de volledige verwerping van de scheiding tussen Kerk en Wereld. 

OokOok volgens de burgerlijk-confessionelen dienden de bevoegdheden van de Kerk zich uit te 
strekkenn tot 'profane' terreinen als onderwijs en sociale organisatie. Het voornaamste punt 
waaropp beide fracties van inzicht verschilden, was de rol die de clerus in dit proces van con-
fessionaliseringg werd toebedacht. De klerikaal-confessionelen pleitten niet alleen voor een 
katholiekee variant van profane organisaties, maar stelden dit streven bovendien nadrukkelijk 
onderr leiding van de clerus. In concreto betekende dit bijvoorbeeld, dat de aan katholieke so-
cialee organisaties verbonden geestelijk adviseur, ook in technische of zuiver economische 
aangelegenheden,, een doorslaggevende stem behoorde te bezitten. De burgerlijk-confessio-
nelenn wensten daarentegen wel katholieke, maar nadrukkelijk géén klerikale organisaties. De 
cleruss diende zich terughoudend op te stellen en zich te beperken tot het geven van herderlij-
kee adviezen, die als keurmerk van 'katholiciteit' konden gelden. Bij sociale organisaties 
mochtt wel een geestelijk adviseur worden aangesteld, maar deze moest zich in zuiver econo-
mischee en technische zaken van advies onthouden. Vooral bij kwesties van loonafspraken en 
socialee acties was het van groot belang, dat de verenigingen hun zelfstandigheid behielden en 
niett het aanzien kregen van klerikale mantelorganisaties. 

Dee interconfessionelen gingen nog een stap verder en pleitten niet alleen voor klerikale te-
rughoudendheidd in zake sociale organisatie, maar stelden zelfs de exclusief-katholieke sig-
natuurr daarvan ter discussie. De scheiding tussen Kerk en Wereld betekende in hun optiek 
eenn scheiding tussen het godsdienstig-zedelijke en het profaan-materiële. Over de concrete 
betekeniss daarvan bestonden overigens stevige meningsverschillen. Zoals de klerikaal-con-
fessionelee fractie in uiterste consequentie de verwerping van de scheiding tussen Kerk en We-
reldd benaderde, zo benaderde de interconfessionele fractie in uiterste consequentie de volle-
digee scheiding tussen Kerk en Wereld. Maar in de praktijk kwam het zelden zover. Wel pleit-
tenn velen binnen deze fractie voor aparte vakorganisaties, ongebonden of interconfessioneel 
enn met een zuiver materieel doel, naast katholiek georganiseerde standsorganisaties, actief 
opp het brede terrein van de zedelijkheid. 

Dee Helmondse RKWV stoelde althans in theorie op de hierboven beschreven klerikaal-confes-
sionelee richting. Zij erkende 'onvoorwaardelijk in sociale aangelegenheden de leiding van den 
Bisschopp van het diocees, en [stelde] zich ten doel [zowell de zedelijke [als de ...] stoffelijke 
belangenn van den werkman te bevorderen'. Dat doel werd nagestreefd door onder meer 'de 
goedee verstandhouding tusschen de werklieden onderling en tusschen de werklieden en 
werkgeverss te bevorderen'.4*  De geestelijk adviseur had een centrale plaats binnen de organi-
satie.. Bestuursvergaderingen werden op zondag na de mis gehouden (hetgeen niet alleen 
symbolischee betekenis had, maar ook een aardige mogelijkheid tot controle bood) en werden 

433 Beide citaten: Statuten RJCWV, afdeling Helmond ongedateerd, GAH, Doe. 4.2.1.6 Vakbeweging. 
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doorr de voorzitter (de adviseur) geopend met gebed.44 Tegen deze overheersende rol van de 
cleruss bestond nogal wat verzet. Het interconfessionele Unitas merkte ten aanzien van de 
Diocesanee Textielarbeidersbond (waarin het Helmondse St. Severus een hoofdrol speelde) 
op: : 

'Dee werkliedenvereeniging is met lamheid geslagen. [...] Ze is aan handen en voeten gebonden door 
Reglementt en inspecteur... pardon adviseur'.45 

Hoewell  Het Hoog Ambacht, de periodiek van de Diocesane Bond, verzekerde dat dit geen ade-
quatee voorstelling van zaken was,46 waren ook binnen de vereniging dergelijke geluiden te be-
luisteren.. Hetzelfde blad wist te melden, dat vooral in Helmond 'de geestelijk adviseur als een 
struikelblokk [werd] aangemerkt' en volgens de voorzitter van het plaatselijke St. Severus wer-
denn veel textielarbeiders geen lid met het argument: 'daar is een geestelijk Adviseur bij en daar 
omm word [sic] daar nooit tot een staking overgegaan'.47 Veel katholieke vakverenigingen lieten 
inderdaadd expliciet in hun doelstellingen opnemen de 'verbetering op stoffelijk gebied, niet 
doorr geweld, zelfs niet door werkstaking, tenzij in uitersten nood, maar langs vredelievenden 
enn wettigen weg'.48 

Dee discussies in katholiek Nederland over de rol van de geestelijk adviseur in 'economische 
enn technische zaken' laaiden in 1906 op naar aanleiding van een in Helmond gedrukte bro-
churee van Jos. Schrijvers, getiteld De eigenlijke verhouding der Geestelijke Adviseurs tot Sociale Vereni-
gingen.gingen.ii '')) Daarin werd de gang van zaken in de katholieke sociale organisatie stevig aan de kaak 
gesteld.. Volgens de auteur was de invloed van de adviseurs in de praktijk vaak van doorslag-
gevendee betekenis, ook als het om zuiver economische aangelegenheden ging, zoals het stel-
lenn van looneisen of het uitroepen van een werkstaking. Een dergelijke invloed was volgens 
Schrijverss onaanvaardbaar. De adviseurs moesten in zijn optiek zorgen voor de algemene 
richtlijnen,, bijvoorbeeld met betrekking tot de vraag wanneer sociale actie geoorloofd was, 
maarr de toepassing van deze regels was een zaak van de werklieden zelf. Die waren immers 
beterr op de hoogte van de economische werkelijkheid van alledag. Bovendien zou het geeste-
lijk ee primaat in economische en technische aangelegenheden een onaanvaardbare druk leg-
genn op de schouders van de geestelijk adviseurs, wier onpartijdigheid boven twijfel verheven 
moestt blijven. Dat dit risico niet geheel denkbeeldig was, bleek wel uit het 'stakingsverbod', 
datt de sociaalprogressieve priester Alphonse Ariëns door zijn bisschop had opgelegd gekre-
genn naar aanleiding van zijn aandeel in enkele werkstakingen in Twente. Daarom zag Schrij-
verss op termijn de adviseurs zelfs het liefst geheel verdwijnen. Daarmee nam hij stelling tegen 
hett klerikaal-confessionele model, waarin de katholieke sociale organisatie uitdrukkelijk on-
derr leiding van de geestelijkheid werd gesteld en gaf hij in feite de voorkeur aan het burgerlijk-
confessionelee model, waarin de rol van de clerus veel beperkter bleef. 

Dee brochure had een storm van protest tot gevolg. De geestelijkheid zag in het terugdrin-
genn van de klerikale invloed binnen de katholieke sociale organisatie zelfs een bedreiging van 

444 Notulen bestuursvergadering 25-10-1903, Archief R.K. Textielbonden te Helmond, GAH, plaatsingsnummer 19, notulenboeken be-
stuurs-,, leden- en fabrieksvergaderingen St. Severus, inv. nr. 1. 
455 Geciteerd in: Het Hoog Ambacht, 18-3-1905. 
466 Bijvoorbeeld: ibidem, 30-9-1905. 
477 Citaten respectievelijk: ibidem, 20-1-1906 en Notulen ledenvergadering 9-4-1912, GAH 19. 
488 Dit citaat geldt de vereniging van B..K. Spoorwegpersoneel, die om deze reden in 1903 kiest voor aansluiting bij hetR.K. Secretari-
aatvann R..K. Spoorwegpersoneel in Nederland: Nieuws uan de Week, 14/18-2-1903. 
499 Jos. Schrijvers, De eigenlijke verhouding der Geestelijke Adviseurs tot Sociale Vereenigingen (Helmond 1906). Deze passage is voornamelijk 
gebaseerdd op Thelen, Lambert Poel!, 275-288. 
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Kerkk en geloof.50 Voor het episcopaat waren de brochure en soortgelijke 'aanvallen' op de rol 
vann de clerus aanleiding voor een gezamenlijke verklaring, die als autorisatie van het kleri-
kaal-confessionelee model kan worden beschouwd: organisatie van katholieken behoorde ka-
tholiekee organisatie te zijn en deze vereniging van (uitsluitend) katholieken stond onder na-
tuurlijkee leidingvan de geestelijkheid.5' 

OokOok bij de lagere geestelijkheid kon de brochure van Schrijvers weinig enthousiasme op-
wekken.. Niet dat de clerus nog in meerderheid een 'inclusieve' maatschappijvisie aanhing, 
waarinn de Kerk dominant was in alle facetten van de samenleving - zoals het eerste deel van 
dezee studie laat zien, was een dergelijk standpunt reeds enkele decennia eerder achterhaald 
doorr de voortschrijdende 'verwereldlijking' en de groeiende invloed van de nationale overheid -, 
maarr juist vanuit een 'exclusieve' maatschappijvisie, waarin scheiding tussen Kerken Wereld 
werdd geaccepteerd, bestonden grote bezwaren tegen wat werd gezien als het opgeven van ter-
rein. . 

Dee identiteit van Jos. Schrijvers was slechts bij weinigen bekend. Al dadelijk na het ver-
schijnenn van de brochure werd alom aangenomen dat de auteursnaam een pseudoniem was, 
enn ook de veronderstelling dat de werkelijke schrijver zelf een priester was, iemand van bin-
nenn uit, was al snel geaccepteerd. Maar dat de brochure het werk was van Lambert Poell was 
slechtss bij weinigen bekend.52 Poell was kapelaan in Woensel, vlakbij Helmond, en maakte 
deell  uit van de Klarenbeekse Club van sociaalprogressieve katholieken rondom Gisbert Brom. 
Alss initiator van de Diocesane Bond van textielarbeiders, St. Severus, en als voorvechter van de 
katholiekee drankbestrijding, was zijn naam ook buiten de grenzen van zijn parochie geves-
tigd.. Jos van Wel was reeds in 1902 met Poell in contact gekomen, toen de kapelaan hem uit-
nodigdee artikelen te leveren voor De Volksbode. 'Wij hadden mekaar gevonden en een heel leven 
langg zouden we mekaar niet meer verliezen', zo formuleerde Van Wel achteraf het belang van 
ditt eerste contact.53 

Inn tegenstelling tot het merendeel van de katholieke pers, liet Het Nieuws van de Week zich 
dann ook bijzonder positief uit over de brochure van Poell, alias Jos. Schrijvers. Onder de titel 
'Staalpillen'' werd het geschrift als krachtvoer voorr de katholieke sociale beweging aanbevolen 
enn werden de bedenkingen van de auteur bij de rol van de geestelijk adviseurs van harte on-
derschreven.544 Jos van Wel, de vermoedelijke auteur van het artikel, laat zich evenals Poell niet 
eenvoudigg voegen in de tegenstelling tussen Leiden en Limburg, onderr meer omdat een voor-
keurr voor interconfessionele vakorganisatie bij hem ontbrak, maar het lijdt geen twijfel dat hij 
zichh in de controverse tussen klerikaal- en burgerlijk-confessionelen meer tot de laatste dan 
tott de eerste fractie voelde aangetrokken. Zo schreef hij in april 1906 in De Noord-Brabanter, dat 
'dee gehechtheid van het Brabantsche volk aan de geestelijke adviseurs [...] enkel in de ver-
beeldingvann de geestelijkheid zelf bestond.55 

Conflictenn over de rol van de sociale organisatie in het algemeen en van daaraan verbonden 
geestelijkk adviseurs in het bijzonder, speelden zich in Helmond vooral tussen deze twee con-
fessionelee fracties af. De derde (interconfessionele) fractie werd in Brabant vooral belichaamd 

500 Thelen, Lambert Poell, 279. 
511 De Tijd, 7-7-1906. 
522 Thelen, Lambert Poell, 288. 
533 Van Wel, De zingende vink, 81. 
544 Het Nieuws uan de Week, 24-3-1906. 
555 Jos van Meeuwen, Lijden aan eenheid. Katholieke arbeiders op zoek naar hun politiek recht (1897-1929) (z.p. 1998) 34-35. 
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doorr Unites, een door A. Ariëns in Twente opgerichte federatie van katholieke en protestant-
see arbeidersverenigingen, die na 1900 ook onder Brabantse textielarbeiders aan invloed won. 
Opp een debatavond in Helmond tussen Poell en H. Verveld, voorzitter van Unitas, kwamen in 
oktoberr 1904 maar liefst 1.000 arbeiders af, maar volgens A.A.J. Thelen, Poells biograaf, lijdt 
hett geen twijfel dat de organisatoren van het debat aanstuurden op een snelle aftocht van Ver-
veldd en de zijnen.56 De oprichting, begin 1905, van de Bossche Diocesane Textielarbeiders-
bondd (Diocesane Bond) onder leiding van Poell stond in directe relatie met de pogingen om 
Unitass de wind uit de zeilen te nemen. In maart 1905 ondernam Unitas nogmaals een poging 
omm in Helmond vaste voet aan de grond te krijgen en organiseerde twee propagandavergade-
ringen.. Opnieuw werd een 'zware' delegatie onder aanvoering van Poell naar Helmond ge-
zondenn om tegenwicht te bieden. 

Maarr de voornaamste slag die Unitas in Helmond werd toegebracht, kwam niet van Poell of 
enigee andere voorman uit de Diocesane Bond, maar uit geheel onverwachte hoek: namelijk 
vann de vrijdenker Th. Postma. Postma noemde zich 'wetenschappelijk socialist' en had enige 
tijdd in de door Frederik van Eeden gestichte kolonie Walden vertoefd. Sinds enige tijd werkte 
hijj  in Helmond als onderwijzer op de fabrieksschool van Van Vlissingen. Ondanks zijn fel 
atheïsmee genoot hij onder de katholieken in Helmond een grote populariteit, onder meer 
dankzijj  zijn artikelen voor de Zuidwülemsvaart, waarin hij als 'Burger van Helmond' de grote 
stakingg van 1904 bij Sanders & Swane had becommentarieerd. Ook voor Het Nieuws van de Week 
leverdee hij regelmatig bijdragen. 

Tijdenss de bijeenkomst van Unitas op vastenavond 1905 {19 maart) betrad hij het podium 
enn nam het woord: 

'hett zal jullie wel verwonderen dat een ongeloovig man als ik het opneem [sic] voor de katholieke or-
ganisatiee [...]. Maar het is vandaag vastenavond, een dag van maskerade, en nu iedereeneen masker 
draagt,, wensch ik het geen te dragen en wil ik u zeggen voor ik mijn betoog begin: dat ik vanaf dit 
oogenblikk katholiek ben, evenals gij'.57 

'Ikk dacht dat ze de zaal afbraken', aldus het commentaar van Van Wel. Met het oog op het doel 
vann de vergadering kon Postma's belijdenis niet anders worden uitgelegd, dan als een steun in 
dee rug voor de confessionele sociale organisatie. Bij de notulen van de vergadering staat in de 
kantlijnn bijgeschreven: 'Dit was de dood van Unitas'.58 En inderdaad viel enige tijd lang niets 
meerr te vernemen van pogingen om in Helmond een afdeling op te richten. Postma hield 
woordd en herhaalde enkele dagen later zijn bekeringswens tijdens een gecombineerde verga-
deringvann de textielarbeidersvereniging St. Severus en de katoendrukkersvereniging St. Lucas, 
uitgeschrevenn met de nadrukkelijke bedoeling Unitas de pas af te snijden.59 Nadien bouwde 
(dee bekeerde en nu 'goed' katholieke) Postma een hechte vriendschap op met Poell en werd hij 
eenn van de voornaamste propagandisten van de Diocesane Bond.60 

Dee 'dreiging' van een interconfessionele vakorganisatie mocht in Helmond dan voorlopig 
zijnn geweken, er resteerde begin 1905 nog een aantal andere strijdpunten, waarbij eveneens de 
vraagg centraal stond of, en zo ja in welke mate en onder wiens leiding, coördinatie gewenst was. 

566 Thelen, Lambert Poell, 144-147. 
577 Van Wel, De zingende vink, 135 en Het Nieuws van de Week, 24-3-1905. 
588 GAH nr. 19, R.K. Textielbonden te Helmond 1902-1949, NotulenboekSt. Severus (1 doos), 23-3-1905. 
599 Deze vergadering vond plaats op 23-3-1905 in het gebouw van de Helmondse RKWV. Hetanti-Unitas karaktervan de vergadering 
blijk tt uit de notulen van de vergadering: ibidem. 
600 Hij werd onder meer secretaris van de arbeid in het bisdom en redacteur van het blad van de Diocesane Bond, Het Hoog Ambacht. 
Zie:: Thelen, Lambert Poell, 201. 
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Dee Tweede-Kamerverkiezingen van 1905 

Inn juli 1905 vonden periodieke verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. In het kiesdistrict 
Helmondd was de Kamerzetel bovendien vacant omdat het zittende lid Karel Haymakers te 
kennenn gaf niet voor herverkiezing in aanmerking te willen komen. Al rond nieuwjaar brak de 
verkiezingsstrijdd los. De eerste kandidaat die zich aandiende, was A.C.A. Hoffman, arts te 
Gouda.. Zijn kandidatuur steunde voornamelijk op een grote landelijke bekendheid, mede 
doorr de opiniërende artikelen 'van R.K. zijde', die hij 'met toestemming van zijn bisschop' pu-
bliceerdee in de liberale NRC, en slechts in zeer beperkte mate op de weinige contacten die hij in 
hett Helmondse kiesdistrict had. Dit laatste werd hem door Jos van Wel in Het Nieuws van de 
WeekWeek voor de voeten geworpen. Zijn roep om een 'praktische' kandidaat - 'advocaten, mees-
terss en al dat gesnor meer zijn er genoeg in den Haag', aldus Van Wel - werd al snel overstemd 
doorr het belangrijkste argument: de wens om een Brabander af te vaardigen.61 

Vann Wels oppositie was tegen het zere been van de personen en instanties, die zich door-
gaanss met de coördinatie van de Brabantse verkiezingen bezighielden: eerst en vooral De 
Noord-Brabanter,, het officiële dagblad van het bisdom, waar Van Wel zelf zijn journalistieke 
carrièree was begonnen. Janus Vervoort van De Noord-Brabanter verdacht Van Wel ervan terug te 
verlangenn naar de tijd, waarin conservatieven of liberaal-katholieken werden afgevaardigd, 
hetgeenn als een flagrant anachronisme kon worden beschouwd.62 Bovendien meldde het dag-
bladd in een ludiek bericht, dat Van Wel zich desnoods zelf tegen Hoffman kandidaat zou laten 
stellen.. Dat de potentiële tegenkandidaat te jong was om zelfs maar in aanmerking te komen 
voorr zowel het actieve als het passieve kiesrecht, bleef onvermeld.63 

Hett commentaar van De Noord-Brabanter was wellicht een adequaat middel om Van Wels 
aanvall  te pareren - het liberaal-katholicisme, daarover waren de meeste kiezers het wel eens, 
wass hopeloos uit de tijd-, maar feitelijk was de voorstellingvan zaken die het dagblad gaf niet 
juist.. Van Wel was zeker geen voorstander van katholieke afgevaardigden, die zich in de Ka-
merr bij de conservatieven of liberalen aansloten, zoals dat in Brabantse en Limburgse distric-
tenn nog lange tijd na 1848 gebruikelijk was. Zijn protest tegen de kandidaatstelling van Hoff-
mann kwam veeleer voort uit een afkeer van het 'politieke spel'; van de op familierelaties en 
persoonlijkee loyaliteiten gebaseerde 'voorbereiding' van de verkiezingen, die rond 1905 ook 
elderss in Noord-Brabant weerstand begon op te roepen.64 Niet Hoffmans politieke signatuur, 
maarr de manier waarop invloedrijke katholieken, zelf vaak afkomstig uit andere districten, 
dezee 'Noorderling' in Helmond meenden te kunnen stallen, riep zijn weerstand op. En niet 
hijzelf,, maar juist De Tijd, het Amsterdamse katholieke dagblad dat al sinds de jaren 1870 ij-
verdee voor goede coördinatie bij verkiezingen, was volgens Van Wel verbonden met de Bra-
bantsee conservatieven.65 In zijn visie behoorde politiek, zeker tijdens Kamerverkiezingen, een 
pragmatischee strijd tussen personen en belangenorganisaties te zijn; een 'vrije stemming' 
mett open vizier en geen voorgekookte schertsvertoning: 

611 Het Nieuws van de Week, 11/15/18/25-2-1905. 
622 Geciteerd in: ibidem, 18-2-1905. 
633 Van Wel was destijds 23, terwijl de leeftijdsgrens voor het actieve kiesrecht volgens de kieswet van i8g6 op 25 jaar en voor het pas-
sievee kiesrecht op 30 jaar lag. 
644 Vergelijk: R. de Jong, 'De kamerverkiezingen in het district Grave in 1905. Een onderzoek naar het toenemende gewicht van kies-
verenigingenn en belangenorganisaties bij kandidaatstellingen en verkiezingen', Noordbrabants Historisch Jaarboek 10 (1993) 153-182. 
655 Dat is althans de suggesde in zijn artikel in Het Nieuws van de Week, 10-12-1903. 
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'Daarr ons gewest uitsluitend katholiek is, zal de politieke strijd bijna altijd een weerspiegeling wor-
denn van de persoonlijke symphatieè'n der kiezers. Werklieden en organisatie-mannen zullen een 
werklieden-candidaat,, een sociaal man de voorkeur geven, star-conservatieve patroons zullen het 
mett een deftig advocaat of dagblad-redacteur houden, wier ideeën misschien in de zeventiger jaren 
nogg niet geheel en al versleten waren, en zoo meer. Al zijn wij allen katholiek, daarom moet men van 
onss niet verwachten, dat we allen precies in alle onderdeden dezelfde meeningen hebben'.66 

Vann een dergelijke 'vrije stemming' was in Helmond al geruime tijd geen sprake meer geweest. 
Sterkerr nog, sinds de kieswet in 1896 kandidaatstelling vooraf verplicht stelde, en verkiezingen 
derhalvee alleen werden uitgeschreven wanneer zich meer dan één kandidaat aandiende, was in 
Helmondd zelfs in het geheel geen stemming meer gehouden. Voordien waren Kamerverkie-
zingenn trouwens ook zelden meer dan een formaliteit. Sinds de instelling van het eigen kies-
districtt in 1888 was het zittende Kamerlid telkens met overmacht aan stemmen herkozen.67 

OokOok de Kamerverkiezingen van 1905 werden intensief'voorbereid'. In het kiesdistrict Hel-
mondd was hiervoor doorgaans Willem Prinzen verantwoordelijk. Hij gold algemeen als Hel-
mondss 'eerste burger' en grootste weldoener: de liefdadigheid, het onderwijs, de missie, de 
drankbestrijding,, de RJCWV en tal van andere lokale initiatieven voorzag hij van grote sommen 
geld,, die hij had verdiend als mede-eigenaar van familiebedrijven, een weverij en een met Jur-
genss uit Oss geassocieerde margarinefabriek, waar de bekende Prïnzen's 'Ballon'-margarine 
werdd vervaardigd.68 

Prinzenss invloed strekte zich ook uit tot het terrein van de politiek. In 1905 was hij lid van 
dee gemeenteraad en de Eerste Kamer en bovendien voorzitter van de R.K. Kiesvereeniging in 
hett kiesdistrict Helmond. Maar meer nog dan via formele functies oefende hij invloed uit ach-
terr de schermen. Van Wel noemde Prinzen de 'groot-financier van onze katholieke emanci-
patie'' en de 'nooit ledige geldzak van Dr. Schaepman'69 en verhaalde smakelijk over zijn rol in 
watt werd genoemd 'de voorbereiding der verkiezingen': 

'Dee Burgemeesters en de hoofdonderwijzers, de kerkmeesters en de notabelen van de dorpen, totBu-
dell  toe, kwamen binnen. Op ieder tafeltje stonden een paar flesschen wijn en in de hoek van de zaal 
stondd nog een mand. [...] En als ze een uur of drie hadden zitten tutteren, kwam de candidaat uit de 
bus,, die Willem Prinzen er in gestopthad'.70 

Dee discussies over de kandidatuur van Hoffman hadden wellicht niet zo lang geduurd als Wil-
lemm Prinzen niet toevallig juist in het buitenland had verbleven. Na zijn terugkomst werd de 
zaakk dan ook snel beklonken. In Het Nieuws van de Week verscheen het bericht, dat Hoffman 
zichh vrijwilli g had teruggetrokken als kandidaat-Kamerlid.71 De nieuwe kandidaat was ook al 
bekend:: mr. Robbert Regout, officier van justitie in Roermond en telg van de roemruchte fa-
miliee van Maastrichtse glas- en aardewerkfabrikanten. 

666 Jos van Wel in een artikel onder de kop 'O, dat Zuiden!', Zuidun'llemsuaart, 3-9-1910. 
677 Bij de Kamer-verkiezingen van 1888,1891 en 1894 werd het zittende Kamerlid P.J.F. Vermeulen telkens eenvoudig herkozen. Bij 
dee eerste verkiezingen na de wijziging van de kieswet in 1897 werd hij herbenoemd bij enkele kandidaatstelling. Ook in 1901, 1905, 
1909,19133 en 1917 werd het Helmondse Kamerlid bij enkele kandidaatstelling benoemd. Alleen in 1910 kwamen er daadwerkelijk ver-
kiezingenn aan te pas: zie verderop in deze paragraaf. 
688 Hoewel Rogier en De Rooy Willem Prinzen op één lij n stellen met Brabantse 'sociale' werkgevers als J.F. Vlekke en Jan van Be-
souw,, past Prinzen, veel meer dan beide anderen, in de traditie van de 'werkverschafFende weldoeners' en minder in het rijtje 'moder-
ne'' werkgevers, die door een zakelijke bedrijfsvoering en hogere Ionen de arbeidsomstandigheden verbeterden (zie hoofdstuk 5 van 
dezee studie). Vergelijk Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren, 478. 
699 Van Wel, De zingende uink, 34. 
700 Ibidem, 128/129. 
711 Het Nieuios uan de Week, 29-3-1905. 
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Vann Wels weerstand tegen de kandidatuur van Hoffman was schijnbaar succesvol geweest. 
Maarr schijn bedriegt. Het was Van Wel niet om de persoon van Hoffman te doen geweest, 
maarr om de verkiezingscultuur. En daarin was geen aanwijsbare verandering opgetreden. 
Vann Wel meende zelfs achter de snelle kandidaatswisseling een nog veel omvangrijker 'com-
plot'' te ontwaren. Volgens zijn informatie maakte de kandidatuur van Regout deel uit van een 
herenakkoordd tussen Willem Prinzen, Robbert Regout en Ch.J.M. Ruijs de Beerenbrouck, ju-
ristt in Roermond en latere minister-president. Zowel Ruijs als Regout hadden hun oog laten 
vallenn op de Kamerzetel in het kiesdistrict Gulpen, die voorheen werd ingenomen door Prin-
zenss schoonzoon, de heer Merkelbach. Om een openbare politieke strijd tussen beide preten-
dentenn te voorkomen - een strijd die als een gevaar voor de politieke stabiliteit werd be-
schouwdd en die Van Wel juist zeer wenselijk achtte -, werd de blik gericht op het vacante kies-
districtt Helmond. Prinzen was wel bereid de kandidatuur van Regout in Helmond veilig te 
stellen,, op voorwaarde dat het hem goedgezinde Kamerlid Vincent van den Heuvel zou wor-
denn herbenoemd in het district Eindhoven. Daarvoor moest Regout zorgen. Twee van zijn 
zwagers,, A. van Wijnbergen en J.Th.M. Smits van Oyen, hadden grote invloed in Eindhoven 
enn moesten in staat zijn Van den Heuvels herverkiezing te bewerkstelligen. Aldus was, vol-
genss Van Wel, de zaak binnenskamers beklonken.72 

Hett is onmogelijk achteraf de juistheid van Van Wels complottheorie te bewijzen ofte fal-
sificeren.. Het lijdt geen twijfel dat (Kamer-)verkiezingen, veel vaker dan uit de bronnen kan 
wordenn opgemaakt, onderwerp waren van vooraf gemaakte afspraken. Meestal zijn het juist 
dee verkiezingen waarbij géén sluitende afspraken werden gemaakt, zoals die tussen Pijls en 
Arnoldtss in het kiesdistrict Roermond in 1869 (zie paragraaf 3.2), die vanwege de in het open-
baarr gevoerde strijd nauwkeurig kunnen worden gereconstrueerd. En daarvan was in Hel-
mondd anno 1905 geen sprake. Feit is, dat in grote lijnen alles verliep zoals Van Wel had voor-
speld:: Ruijs verwierf met overmacht de zetel in Gulpen, Van den Heuvel die in Eindhoven en 
Regoutt die in Helmond. Die laatste zelfs, geheel in de traditie van het kiesdistrict, zonder dat 
eenn verkiezing noodzakelijk was." 

Inn het kiesdistrict Eindhoven was nog een tweede kandidaat gesteld: dr. Jan van den 
Brink.744 Van den Brink was een Bredase priester, die grote nadruk legde op een sociale hou-
dingg van de Kerk inzake het arbeidersvraagstuk. Zijn bewondering voor paus Leo XIII en diens 
socialee encycliek Rerum Novarum was met het aantreden van diens als conservatief bekend 
staandee opvolger Pius X75 omgeslagen in een uiterst kritische houding ten aanzien van de 
Kerk.. Sinds 1904 ging hij zich in toenemende mate als socialist afficheren, onder meer in de 
brochuree Kon ofmoti. een Katholiek Socialist zijn?,76 waarna bisschop P. Leijten hem in september 
19044 schorste. Een jaar later, in 1905, werd Van den Brink door sociaal-democraten in Breda 
kandidaatt gesteld voor het lidmaatschap van zowel de gemeenteraad als de Tweede Kamer. 
Bovendienn stond hij, zoals gezegd, in het kiesdistrict Eindhoven op de kandidatenlijst voor de 
Tweedee Kamer. Hoewel Van den Brink bij geen van deze verkiezingen daadwerkelijk werd ver-

722 Ibidem, 8-4-1905. Ten onrechte spreekt Van Wel in het artikel over het kiesdistrict Heerlen. Dit moet zijn: Gulpen. 
733 Helmond: Regout verkozen bij enkele kandidaatstelling; Eindhoven: Van den Heuvel 4.425, tegen dr. J.A.H, van den Brink (zie 
hierna)) 440 stemmen; Gulpen: Ruijs 3.297 stemmen, tegen Pinkers 1.606 stemmen. 
744 Zie over Van der Brink: C.W. ten Teije, De opkomst van het socialisme in Breda. Actie en reactie tot 1908 (Tilburg 1986}  140-149. 
755 Pius X (1903-1914) werd voornamelijk bekend door zijn strijd tegen liberale en socialistische stromingen en door de veroordeling 
vann het Modernisme in de Kerk. Een aardige karakterisering van deze (letterlijk) Heilige Vader geeft Godfried Bomans in het opstel 
'Eenn eenvoudig man' in de bundel Wandelingen door Rome (Amsterdam/Brussel 1957') 112-129. 
766 ). van den Brink, Kfln ofmoü een Katholiek Socialist zijn? (Breda 1904). 
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kozen,, kreeg hij een respectabel aantal stemmen: in Eindhoven ongeveer 9%; in Breda 20%. 
Inn oktober 1905 werd Van den Brink opnieuw kandidaat gesteld voor het Kamerkiesdistrict 
Breda.. Het was opnieuw tevergeefs, maar twee jaar later werd hij wel gekozen in de Bredase 
gemeenteraad.. Pas toen keerde hij de Kerk de rug toe. Hij had zonder veel succes enkele jaren 
zittingg in de raad, kwam in vrijzinnig-protestants vaarwater terecht, huwde en verhuisde uit-
eindelijkk naar Den Haag. 

Maarr in 1905 was deze stille aftocht nog allerminst zeker. De 'socialist in priestertoog'77 

goldd als een reële bedreiging voor de politieke hegemonie van het katholieke establishment: 
gevaarlijkk vanwege de combinatie priester-socialist; ongrijpbaar vanwege zijn ongebonden-
heid,, en dus oncontroleerbaarheid. En (gebrek aan) controle, zo is in deze en voorgaande pa-
ragrafenn al herhaaldelijk betoogd, was anno 1905 een heet hangijzer. 

Joss van Wel in 'gesprek' met de clerus 

Eindd 1904 deed Jan van den Brink de brochure De grote vraag het licht zien. Hierin behandelde 
hijj  in twaalf punten de onmacht van de maatschappij om de sociale kwestie het hoofd te bie-
denn en sprak hij de voorspelling uit... 

'datt de tijd zal komen, dat de Kerk zich aansluit bij de sociaal democratie, wanneer deze in de voor-
naamstee landen van Europa de macht zal in handen hebben'.78 

Opp 26 november en 3 december 1904 wijdde Jos van Wel twee artikelen in Het Nieuws van de 
Weekk aan de brochure. Onder de titel 'Sociaal-democratie in Brabant' merkte hij op, dat de in-
houdd van het boekje nog zo slecht niet was, wanneer tenminste het woord 'sociaal' overal zou 
wordenn vervangen door het woord 'christelijk'. Vervolgens hield hij een pleidooi voor het sys-
teemm van coöperatieve productie, waarbij een onderneming alle winsten naar de werknemers laat 
vloeien,, zoals dat in een weverij in Haaksbergen in praktijk was gebracht door de sociale 
priesterr A. Ariëns. Door invoering van dit systeem zou de klassenstrijd tussen werkgevers en 
werknemerss vervallen omdat het geven en uitvoeren van werk een gemeenschappelijke zaak 
zouu worden.79 

Dee productiecoöperatie werd in diezelfde periode bepleit door onder meer de Brabantse Je-
zuïett P.B. Bruin,80 maar in Helmond viel het pleidooi van Van Wel in het luchtledige. Door 
conservatievee krachten binnen de gemeente werd zijn voorstelling van zaken waarschijnlijk 
well  verwerpelijk geacht, maar een storm van protest had ze niet tot gevolg. 

Geheell  anders waren de reacties op het stuk, dat Van Wel enkele maanden later, op 11 
maartt 1905, aan Van den Brink wijdde. Ook nu zag Van Wel iets in de ideeën van Van den 
Brink: : 

'Hett is niet uitgemaakt, dat het socialisme niet met den katholieken godsdienst vereenigbaar is. Ten 
minstee het socialisme als economisch stelsel is niet door de Kerk veroordeeld'.8' 

Dee verdediging van Van den Brinks ideeën mocht wellicht wat halfslachtig klinken, Van Wels 
aanvall  op de grote katholieke (dag)bladen in de provincie was allesbehalve dubbelzinnig. In 

777 G. Visser, 'Dr. Jan van den Brink, socialist in priestertoog', De Oranjeboom 24 (1971) 67-94. 
788 Geciteerd in: Het Nieuuisuan de Week, 26-11/3-12-1904. 
799 H.FJ.M. van den Eerenbeemt, 'Ideeën rond 1900 van katholieken in Nederland over een reconstructie van de maatschappij', 
Socialee Wetenschappen 13 (1970) 257-284, aldaar 268. 
800 Ibidem, 266-269. 
811 Het Nieuws uan de Week, u-3-1905. 
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eenn vlammend betoog hekelde hij de pers die, met uitzondering van de socialistische krant Het 
Volk,, zwaar tekeerging tegen Van den Brink en hem onder meer 'afvallige' en 'volksmisleider' 
noemde.. Dat de priester tijdens een tocht naar Woensel letterlijk met slijk was besmeurd, was 
voorr de Eindhouensche Courant zelfs aanleiding om te spreken van 'liefde voor den godsdienst'. 
Ditt koketteren met het geloof, het santia sanctorum, wekte Van Wels wrevel op: 

'Watt me ook gruwelijk hindert is dat telkens terugkeerende "We zullen voor hem bidden". Nu daar-
gelatenn het feit, dat men dit over' t algemeen toch niet doet, ja het misschien nog niet eens meent [...], 
meenn ik dat men met zulke dingen niet te koop moet loopen'.81 

Ditmaall  miste het artikel zijn uitwerking niet. Tot in de landelijke pers was 'de verdediging 
vann Dr. Jan van den Brink' door 'een katholieke redacteur' (citaten uit Het Volk)83 groot nieuws. 
Datt de reacties zoveel heftiger waren dan enkele maanden tevoren, zal ook iets te maken heb-
benn gehad met het feit dat de regionale katholieke pers onder vuur werd genomen en dat deze 
perss tegelijk een voornaam verkiezingsinstituut was. De politiek was in het verkiezingsjaar 
19055 een gevoelig onderwerp. Inmiddels waren de verhitte discussies over de Kamerkandida-
tuurr losgebrand, ondernam het interconfessionele Unitas pogingen om in Helmond vaste 
voett aan de grond te krijgen, was in verband daarmee de Diocesane Bond opgericht en was 
Vann den Brink zelf kandidaat gesteld in twee Brabantse kiesdistricten. 

OpOp vrijdag 17 maart 1905, enkele dagen na Van Wels laatste artikel over Van den Brink, werd 
bijj  de redactie van Het Nieuws uan de Week de volgende brief bezorgd: 

'Aann den Administratie van het Nieuws van de Week. 

Gelieff  het onderstaand als Advertentie te plaatsen in uw nummer van a.s. Zaterdag 

Helmondd 17 Maart 1905 

Naa kennis genomen te hebben van het hoofdartikel in "Het Nieuws van de Week" van Zaterdag 11 de-
zer,, achten wij eindelijk het oogenblik gekomen, openlijk te verklaren dat wij het geschrijf van den 
laatstenn tijd in dien courant ten zeerste afkeuren. 

Namenss de gehele R.K. Geestelijkheid van Helmond, 

Ph.M.. van den Heuvel, Deken en Pastoor 

Ant.. van der Zanden, Pastoor 

fr.. Mattheus, Gardiaan'.84 

Dee advertentie was niet minder dan een doodvonnis voor Het Nieuws van de Week. In een nage-
noegg homogeen-katholieke gemeenschap als Helmond zou een geestelijke afkeuring, niet 
vann één specifiek artikel maar van de krant als zodanig, onmiddellijk leiden tot het massaal 
opzeggenn van abonnementen, gelijk het sacer esto van 1858 de doodsteek voor De Roermondenaar 

822 Ibidem. 
833 Het Volk, 16-3-1905. Behalve de landelijke pers reageerden ook individuele burgers op Van Wels artikel. In zijn persoonlijke archief 
bevindenn zich enkele brieven van zowel sympathisanten van Van den Brink, met het verzoek om enkele exemplaren van Het Nieuws van 
dee Week toegestuurd te krijgen, als van tegenstanders, van wie er een de artikelen 'énfleuaarlijk én onjuist' noemde: GAH Archief 159, P.A. 
Vann Wel (ongeïnventariseerd). 
844 Manuscript door Jos van Wel: opgetekend verslag van het gesprek met de clerus op 17-3-1905, in bezit van Giel van Hooffte Hel-
mond.. Het verslag is, gezien de gedetailleerdheid, de letterlijke weergave van het gesprek en de nauwkeurige tijdsaanduidingen ver-
moedelijkk nog dezelfde avond opgetekend. Bij een 'Aanvulling' aan het eind van het manuscript (de verklaring die Van Wel uiteinde-
lij kk in Het Nieuws van de Week zou plaatsen) schrijft hij: 'heden gewijzigd teruggekregen [cursivering HV]' . 'Heden' slaat, gezien het num-
merr van de krant waarin de verklaring werd afgedrukt, op 18 maart, zodat het voor de hand ligt, dat het hoofdgedeelte van het verslag 
(vóórr de 'Aanvulling') op de dag van het gesprek zelf werd geschreven. Het manuscript wordt besloten met de opmerking: 'Het is mo-
gelijkk dat in dit verslag iets vergeten is, dat zal ik niet betwisten, maar wat er in staat isjuist'. De nu volgende citaten zijn op deze bron 
gebaseerd. . 
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hadd betekend (zie paragraaf 3.2). Van Wel begaf zich daarom in allerijl naar Peter de Louw, ei-
genaarr van Het Nieuws van de Week en kerkmeester van de Lambertusparochie, met de vraag of 
hijj  de geestelijkheid niet van haar voornemen kon afbrengen. De Louw bezocht de deken en 
enkelee uren later kreeg Van Wel een nieuw briefje bezorgd: 

'Mijnheer, , 

Weess zo goed onmiddelijk [sic] even hier te komen, 

[get.]]  Ph.M. v.d. Heuvel 

Deken'.85 5 

OpOp de pastorie van de Lambertusparochie werd Van Wel ontvangen door de drie onderteke-
naarss van de advertentie en er ontspon zich een gesprek dat ruim anderhalfuur zou duren. 
Hett eerste gespreksonderwerp was het artikel over Van den Brink. De geestelijkheid in het de-
canaatt keurde dat stuk eenparig af. Deken Van den Heuvel had hierover vele brieven ontvan-
genn en hij kon niet langer zwijgen. Men las er een verdediging van een gesuspendeerd pries-
terr en overtuigd socialist in, dit tot grote verontwaardiging van Van Wel. 

Maarr ook voor de rest van Het Nieuws van de Week hadden de geestelijken geen goed woord 
over: : 

'Dee heele manier van schrijven konden de E.H. niet goed vinden. Daar kon geen krant komen of d'r 
stondd wat in; dan van deze dan van dien. Dat van misstanden, dat vond Z.E. goed, dat mocht wel, 
maar'tt moest zoo gebeuren, dat niemand er aanstoot aan nemen of zich aan ergeren kon'.S(> 

Dee artikelen van Jan de Wever waren wel het ergst. De gardiaan (overste van de paters Ka-
pucijnen)) was zelfs al eens bij Van Wel geweest om over een van die artikelen te klagen. (Hier-
bijj  moet worden aangetekend dat de clerus de identiteit van Jan de Wever niet kende en waar-
schijnlijkk meende dat Van Wel zelf voor de rubriek 'Uit de Volksklasse' verantwoordelijk 
was.87)) Maar het onderhoud met de hoofdredacteur had niets uitgehaald. Sterker nog: Van 
Well  had zich, nadat de gardiaan was vertrokken, vol minachting over hem uitgelaten en tegen 
dee omstanders iets gezegd in de trant van: 'door wien zou die wel betaald worden?'88 

Uitt de gehele teneur van het gesprek bleek, dat het artikel over Van den Brink slechts een 
aanleidingg was en dat Van Wel zelf werd verdacht van socialistische sympathieën. Zijn artike-
lenn kweekten 'kwaad [...] onder het volk' en hitsten 'de standen tegen elkaar op'.8' Enkele ci-
tatenn van Van Wel: 

'ikk [heb] zoo krachtig mogelijk verdedigd, dat ik nooit of nimmer een letter heb geschreven om de 
standenn tegen elkaar op te zetten. Ik heb af en toe eens op verkeerde toestanden gewezen en dan zoo 
datt men het goed kon verstaan. Ik heb dikwijls bestreden de liberale idee, die ook hier in Helmond 
zooveell  invloed heeft gehad en nog heeft [...] 
Pastoorr v/d Zanden: "Zoo, zoo, zijn die Roomsche fabrikanten liberalen bij u". 
V.. Wel. "In economisch opzicht ja Eerw."[...] 
Ikk heb daarop betoogd, dat er op economisch terrein eigenlijk maar een groote stand bestaat; be-
hoortt te bestaan, n.1. de werkende stand, terwijl ik er aan toevoegde dat het zeer wenschelijk zou zijn 
alss er eens wat meer gelijkheid zou komen tusschen wat men nu verschillende standen noemt. Toen 

855 Ibidem. 
866 Ibidem. 
877 Zie eerder in deze paragraaf. 
888 Manuscript door Jos van Wel. 
899 Ibidem. 
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menn mij hierover in het andere uiterste wilde trekken en er de oude socialistische gelijkheidstheorie 
uitt wilde distilleren heb ik mij hiertegen verzet. Ik heb toen betoogd dat het goed zou zijn als allen 
werktenn en dat er natuurlijk ook meerderen en minderen moesten zijn, dus zonder alle menschen ge-
lijkk te willen maken. Toen pastoor v/d Zanden van de productieve coöperatie eindelijk zooveel begre-
penn had dat zoo iets zou kunnen bestaan zonder patroons heeft Eerw. er eens hartelijk mee gelachen 
enn was men eenparig van oordeel dat dit niet was wat Mgr. wilde. "Er moet verbroedering komen tus-
schenn de menschen, maar daar moet verschil blijven, onze Lieve Heer heeft de standen ingesteld en 
diee moeten blijven"'.90 

Hett standsverschil was, aldus de clerici, niet alleen onvermijdelijk ('armen zullen we altijd wel 
houden'),, maar diende ook een doel: 'Er was', volgens de gardiaan, 'helemaal niets tegen, dat 
[sommige]]  menschen rijk worden als zij dien rijkdom goed besteden in het belang van het 
volk.. En dat hebben ze hier gedaan. Helmond is een toonbeeld voor het geheele land. Ze heb-
benn kloosters gebouwd en Kerken en dan het gasthuis. Alles in het belang van het volk. En dan 
diee liefdadigheidsinstellingen enz.' 

Maarr het meest interessante punt in de gehele discussie, was de manier waarop de jeugdi-
gee Van Wel, pas 23 jaar, zich teweer stelde tegen de verwijten van zijn drie opponenten. Want 
hoewell  hij hun conclusies hier en daar probeerde af te zwakken, of de discussie probeerde te 
reducerenn tot het ene artikel over Van den Brink, stak hij het verschil van mening tussen hem 
enn de drie geestelijken niet onder stoelen of banken. Het hoofdargument van zijn verdediging 
wass dat, hetgeen hem voor de voeten werd geworpen privé-kritiek van enkele individuen was 
enn geen veroordeling door de Kerk als instituut. Hetgeen hem ten laste werd gelegd, kon mis-
schienn niet de persoonlijke goedkeuring van de heren wegdragen, maar kon zeker ook niet 
wordenn beschouwd als een misdaad tegen de katholieke zedenleer! Op de vraag of hij soms 
dachtt dat de bisschop blij was met de opinies van een blad als Het Nieuws van de Week, ant-
woorddee hij: 'ik weet niet of Mgr. dat persoonlijk goedvindt. Het kan wel zijn dat Mgr. anders 
denkt'.. En op een soortgelijke vraag even later: 'Ik heb wel ooit gedacht dat U er misschien 
persoonlijkk wel niet mee instemde, maar ik kan toch niet verwachten dat U er ooit aanleiding 
inn zoudt vinden tot een publiek optreden zooals dit'. Ook de tegenwerping dat de kritiek niet 
slechtss afkomstig was van de deken, de pastoor en de gardiaan, maar dat deze door de clerus 
inn omliggende dorpen werd gedeeld, sneed volgens Van Wel geen hout: 'het [legt] duidelijk 
geenn gewicht in de schaal [...] dat al de geestelijken zóó oordeelden. Eén geestelijke of hon-
derdd geestelijken, dat is gelijk, die oordelen altijd gelijkluidend, behoudens enkele gunstige 
uitzonderingen'.91 1 

Dee priester als privé-persoon versus de priester als functionaris van de Kerk; daarop viel 
volgenss Van Wel de hele kwestie terug te voeren. Zolang niemand hem duidelijk kon maken 
datdat hij de leer van de Kerk had veronachtzaamd, telde de mening van een priester niet zwaar-
derr dan de mening van ieder ander. En de leer van de Kerk op het punt van de standsongelijk-
heid,, zo liet Van Wel niet na te beklemtonen, was vervat in de sociale encycliek Rerum Nouarum, 
diee zijn denkbeelden in hoge mate ondersteunde met de veroordeling van 'een zeer klein aan-
tall  machtige geldmagnaten [dat] een bijna-slavenjuk heeft opgelegd aan de onafzienbare me-
nigtee proletariërs'.91 

900 Ibidem; aanhalingstekens zijn toegevoegd. 
911 Ibidem. 
922 Encycliek Rcrum Nouarum (1891). 
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Naa enige uitwisseling van standpunten, waarbij de geestelijken Van Wel opnieuw voorhiel-
den,, dat 'de menschen braver moesten worden gemaakt' en vooral niet tegen hun patroons 
opgeruidd mochten worden, kwam men tot het volgende besluit: de advertentie zou worden te-
ruggetrokkenn en Van Wel zou een verklaring schrijven en deze, na goedkeuringvan de deken, 
afdrukkenn op de voorpagina. Aan de andere dekens in het bisdom zou per brief worden ge-
meld,, dat de kwestie met van Wel was besproken en daarmee was de kous dan af. 

Dadelijkk na afloop van het gesprek schreef Van Wel het volgende briefje, dat hij met opzet 
redelijkk vaag hield: 

'Dee Geestelijke Overheid heeft ons hare afkeuring te kennen gegeven over ons hoofdartikel van Za-
terdagg 11 Maart en ook over vorige artikelen. 
Wijj  stellen er prijs op bij dezen uitdrukkelijk te verklaren, dat wij ons gaarne altijd en in alles aan onze 
Geestelijkee Overheid onderwerpen, zooals dit iederen Katholiek en inzonderheid aan de Katholieke 
perss betaamt'. 

Dee deken verlangde evenwel een specifiekere verklaring, verving de gehele tweede alinea en 
stuurdee het briefje aldus aan Van Wel terug: 

'Dee Geestelijke Overheid heeft ons hare afkeuring te kennen gegeven over ons hoofdartikel van Za-
terdagg 11 Maart en ook over vorige artikelen. 
Gaarnee nemen wij het afkeuringswaardige terug en wij stellen er prijs op bij dezen uitdrukkelijk te 
verklaren,, dat wij ons in het vervolg altijd in alles aan onze Geestelijke Overheid zullen onderwerpen'. 

Enn zo werd het geplaatst, op 18 maart, aan de kop van de krant: een vernedering voor Van Wel, 
maarr tenminste niet het einde van Het Nieuu>s van de Week, althans voorlopig niet. 

Dee staking bij  Van Thiel 

Hoewell  de oorspronkelijke advertentie in Het Nieuws van de Week door de clerus was terugge-
trokkenn en de tekst van de uiteindelijke verklaring behoorlijk was afgezwakt, was Van Wel en 
zijnn krant een gevoelige slag toegebracht. Werd eind 1904 nog gemeld dat Het Nieuws van de 
Weekk er het voorgaande kwartaal bijna 500 nieuwe abonnees had bijgekregen," na maart 1905 
liepp dit aantal waarschijnlijk terug. Jan de Wever schreef steeds minder columns,94 Jos van Wel 
publiceerde,, althans onder eigen naam, nog slechts zelden hoofdartikelen en de krant werd 
overr het geheel genomen iets 'braver'. 

Maarr toch ook weer niet zo braaf, dat er sprake was van een rigoureuze koerswijziging. Het ar-
beidereskee karaktervan de krant bleef behouden, evenals de provocerende toon. Zo verscheen twee 
wekenn na Van Wels mea culpa de rubriek 'De IJzerman', een column die sterke overeenkomsten ver-
toondee met die van Jan de Wever, alleen niet over de textiel-, maar over de metaalsector ging.95 En 
zoalss de rubriek van Jan de Wever aan de grote weversstaking bij Sanders & Swane voorafging, zo 
gingg de rubriek van De IJzerman aan de tweede grote vakactie vooraf: de staking bij de Spijker-, 
Draadnagel-,, Kiinknagel- en Moerboutenfabriek van de Gebroeders Van Thiel, eind 1906.96 

g33 Het Nieuws van de Week meldde op 9-11-1904: 'In het laatste kwartaal alleen kreeg ons blad meer dan - 300 - nieuwe abonne's bij[.] 
Dee lijst hiervan Iigtyoor belangstellenden ter inzage'. Op 16-11 meldde de redactie dat dit aantal was opgelopen tot 340, op 3-12 tot 375 
opp 10-12 tot 410 en op 17-12 tot 450. 
944 Zijn artikel in Het Nieuws van de Week van 11-4-1906 was vermoedelijk het laatste. 
955 Ibidem, 1-4-1905. 
966 De volgende passage is gebaseerd op: Zuidiuillemsuaart en Het Nieuws van de Week, passim; Van HoofF, Ermoei troef, 65-69; Van Wel, 
Dee zingende vink, 139-148. 

180 0 



Hett Nieuws van de Week bracht het groot in de krant: de draadtrekkers bij Van Thiel - dat wa-
renn de voorbewerkers van het metaal waarvan later spijkers werden gemaakt- staakten!97 Aan 
dee staking was een simpel akkefietje over de vetpotjes voorafgegaan. De draadtrekkers moes-
tenn het vet, dat ze gebruikten om de metaaldraad te smeren, zelf betalen en daarom schepten 
zijj  hun potjes a ƒ 0,25 liefst zo vol mogelijk. Volgens de baas (de fabrieksopzichter) moest dat 
nuu maar eens uit zijn en hij besloot voortaan zelfde vetpotjes te vullen. Het verschil van me-
ningg over de billijk e hoeveelheid vet per potje groeide uit tot een hoog oplopende ruzie, waar-
bijj  ook den heter (de patroon) betrokken raakte. Nu er dan toch gesproken werd, wilden de 
draadtrekkerss wel kwijt dat ze niet langer financieel wensten op te draaien voor het metaal-
schroott dat na het draadtrekken overbleef. Ook weigerden ze nog langer te betalen voor het 
noodzakelijkee gereedschap, dat bovendien gedwongen en tegen woekerprijzen door het be-
drijff  werd verstrekt. En tenslotte werden door individuele werklieden nog diverse andere grie-
venn gespuid, waardoor de wilde staking het chaotische karakter kreeg van een totale aan-
klachtt tegen het bedrijf. 

Hett hoofdbestuur van de R..K. Metaalbewerkersbond in Amsterdam, met wie de stakers zich 
perr telegram in verbinding stelden, ging gestructureerder te werk. De stakers werden inge-
schrevenn als lid van de bond en door het bestuur gemaand om gedurende de onderhandelin-
genn het werk te hervatten. Het hoofdbestuur van de bond, waartoe het latere Kamerlid en de 
geschiedschrijverr van de katholieke arbeidersbeweging C.J. Kuiper behoorde, toog naar Hel-
mondd en ging in onderhandeling met de firma. De onderhandelaars brachten het aantal eisen 
terugg tot drie: het vet moest goedkoper, de korting op het metaalafval dat overschoot moest 
lagerr en er moest een vergoeding komen voor de gedwongen werkloosheid die bij Van Thiel 
bijzonderr hoog was. Toen overeenstemming met de firma niet haalbaar bleek, werd op 22 de-
cemberr de algehele staking van draadtrekkers en spijkermakers geproclameerd. 

Hett jaar 1907 begon rumoerig. Al vijfentwintig stakers waren door Van Thiel ontslagen, 
ruimm 250 werknemers waren nu in staking gegaan en slechts een enkele draadtrekker werkte 
door.. Op 1 januari plaatste de firma een advertentie in de krant, waarin draadtrekkers en leer-
lingenn werden gevraagd, maar in diezelfde krant stonden ook de eerste berichten over inge-
gooidee ruiten bij stakingsbrekers.98 Toen werkwilligen enige dagen later bovendien werden 
gemolesteerd,, schakelde het gemeentebestuur de marechaussee in. Dagelijks begeleidde 
deze,, onder luid gejoel en gefluit van de bevolking, de werkwillige 'onderkruipers' van huis 
naarr de fabriek en van de fabriek naar huis. Toen ook bij Henri van Thiel de ruiten werden in-
gegooidd en overal in de stad relletjes uitbraken, kondigde het gemeentebestuur een samen-
scholingsverbodd af. Maar ook dat wilde niet baten. Er braken opnieuw relletjes uit, waarbij de 
politiee diverse charges uitvoerde en door de menigte met stenen werd bekogeld.99 

Dee RKWV, of Helmondse Gildenbond zoals sinds 1905 de officiële naam was,100 zat voelbaar in 
zijnn maag met de stormachtige ontwikkelingen. Vooral het aanvankelijk 'wilde' karakter van 
dee staking kon de organisatie niet bekoren. In een ingezonden briefin Het Nieuws van de Week 
maaktee de metaalbewerkerafdeling St. Eligius zich boos over het niet tijdig inschakelen van 
'dee organisatie'. Hoewel de kwesties van het metaalschroot en van de gedwongen nering van 
gereedschappenn al een aantal jaren speelden, was met de RKWV nooit enig contact geweest. En 

977 Het Nieuws van de Wtek, 19-12-1906. 
988 Ibidem, 1-1-1907. 
999 Ibidem, 12-1-1907. 
1000 ibidem, 3-5-1905. Omdat beide namen door elkaar gebruikt worden, houd ik hier de naam RKWV aan. 
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toenn de vlam eenmaal in de pan was geslagen en de organisatie van metaalbewerkers werd in-
geschakeld,, namen de stakers dadelijk contact op met het hoofdbestuur in Amsterdam, zon-
derr het lokale St. Eligius of de RKWV hier zelfs maar in te kennen.101 Maar Bert van Dongen van 
St.. Eligius wist zelf maar al te goed, waarom de lokale sociale organisatie niet bij het conflict 
mett Van Thiel was betrokken: de kapelaans Janssen en Duynstee, respectievelijk adviseurs van 
dee RKWV en van St. Eligius, stonden niet bepaald als 'sociaal' te boek. Zelfwas Van Dongen van 
mening,, dat een organisatie zonder adviseurs wellicht te prefereren was. Tijdens een vergade-
ringg van de RKWV wist hij te melden, dat kapelaans vaak zonder enig enthousiasme door hun 
bisschopp bij de sociale verenigingen werden gedetacheerd, waarbij Het Nieuws van de Week op-
merkte,, dat Van Dongen wellicht speciaal het oog had op kapelaan Duynstee, 'die oude 
zeur'.02 2 

Opp de vergadering van St. Eligius, op zondag 13 januari na de hoogmis, werd de interne 
verdeeldheidd van de lokale organisatie opnieuw pijnlij k duidelijk. Kapelaan Duynstee liet niet 
naa te beklemtonen, dat de staking 'onwettig' was begonnen. Hij maande de leden 'als goede 
katholieken'' rustig te blijven en merkte op dat 'door een katholieke organisatie [...] niet ge-
oordeeldd [mag] worden naar de indruk van het ogenblik'. Zijn standpunt - 'katholieken mo-
genn niet staken voordat aan een groot aantal voorwaarden was voldaan' - stuitte op bezwaren 
bijj  het meer radicale deel van de vergadering. Vanuit de zaal riep iemand dat Duynstee geen 
werkmansfamiliess kende en dat het werk zwaarder was dan hij dacht. De vergadering dreigde 
opp enig moment zelfs in chaos te ontaarden. In het verslag van een conservatieve Helmonder: 
'Mijnheerr Duijnstee sprak niet naar den zin der arbeiders en werd uitgejouwd en van alles toe-
geroepen,, 't heeft er erg gespannen..."0' Eén van de bestuursleden merkte tenslotte op, dat de 
kapelaann er slechts was om te adviseren. Over 'technische' zaken wist hij onvoldoende en deze 
moestt hij derhalve aan de arbeiders overlaten.104 

Maarr juist wat betreft deze 'technische' zaken kon de RKWV hoe langer hoe minder invloed 
uitoefenen.. De ziektekas van de bond, bij oprichting in 1898 een uitzondering, was voor veel 
werkliedenn de voornaamste reden voor het lidmaatschap. Maar inmiddels had een aantal pa-
troons,, de protestantse fabrikanten voorop, een eigen ziekenfonds opgericht.105 De terugloop 
inn het ledental van de bond gedurende het jaar 1906 was zonder twijfel aan deze ontwikkeling 
tee wijten.106 Maar belangrijker nog dan het verlies van haar sociale functie, was het gebleken 
onvermogenn van de bond om leiding te geven aan werkliedenacties. De RKWV was tijdens de 
stakingg bij Van Thiel, door de verdeeldheid in een behoudende en een vooruitstrevende rich-
ting,, niet in staat gebleken de lagere sociale klassen aan zich te binden. De corporatieve ge-
dachtee van harmonieus samenwerkende standen onder bezielend toezicht van de clerus leek 
daarmeee een anachronisme te zijn geworden. 

Vann de Helmondse RKWV was dan ook geen oplossing in het sociale conflict bij Van Thiel te 
verwachten,, evenmin als van de beide partijen, die onbeweeglijk tegenover elkaar bleven 

1011 Ibidem, 29-12-1906. 
1022 Bert van Dongen, voorzitter van de St. Eligius-afdeling, had dit verklaard op de vergadering van 13-1-1907. Pastoor Berkvens uit 
Tilburgg stelde deze mening een week later tijdens een vergadering aan de kaak: ibidem, 23-1-1907. 
1033 Briefvan mw. Coovels aan haar zoon G.J.f.M. Coovels in Amsterdam d.d. 17-1-1907, GAH, P.A. familie Coovels (nr. 138), nr. 150: 
brievenn G.G.J.M. Coovels, 
1044 Het Nieuiw van de Week, 16-1-1907. Die laatste opmerkingen waren gemaakt door Willem Siegers. 
1055 Enkele bedrijven meteen eigen ziekenfonds: Begemann (1879), Van Vlissingen en Co. (1903), Cacaofabriek (1904), Gebr. Van 
Thiell  (1906), Hendrik Van Thiel en Co. (1906), J.A. Carp's garenfabriek (1910). 
1066 Zoals ook werd opgemerkt op de vergadering van de bond op zondag 20 januari 1907: HetNieums uandeWeek, 23-1-1907. 
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staan.. En zelfs het gemeentebestuur zag zijn bemiddelingspogingen op niets uitlopen.'°7 Uit-
eindelijk,, toen de staking haar zesde week in ging, toog rector F.X. Bult naar Helmond. Hij 
wass geestelijk adviseur van de landelijke R.K. Metaalbewerkersbond en ging zelfde onderhan-
delingenn met de firma Van Thiel aan. Ruim twee weken later, op 4 februari 1907, was de sta-
kingg voorbij. Alle eisen van de stakers werden ingewilligd.108 De firma Van Thiel had een ge-
voeligee nederlaag geleden, maar de werkelijke verliezer was de RKWV, of althans de meer be-
houdendee stroming, die in Helmond hierin anno 1907 nog altijd de boventoon voerde. Dat er 
veranderingenn op komst waren in de verhouding tussen behoudende en vernieuwende krach-
tenn werd later dat jaar opnieuw duidelijk tijdens de langdurige verkiezingscampagnes van 
1907. . 

Politiekee organisatie 

Vann oudsher bestond de Helmondse gemeenteraad uit fabrikanten en notabelen (notarissen, 
hogeree bestuursambtenaren). Daarnaast werd volgens goed gebruik ook de burgemeester een 
plekk in de gemeenteraad gegund. Tenslotte was plaats ingeruimd voor één, en vanaf 1889 
tweee protestanten. De eerste was voor een telg uit het Nederlands-Hervormde geslacht Wes-
selman,, de Heren van Helmond. De broers Jhr. Carel Frederik, Jhr. Willem Lodewijk Joost en 
Jhr.. Adriaan Gilli s Wesselman waren achtereenvolgens, en elk tot aan hun dood, lid van de ge-
meenteraad,, waarna hun neefje Jhr. Carel Frederik de 'gereserveerde' plaats in de raad tot 1915 
bekleedde.. De tweede protestantse plaats was voor een lid van de protestantse fabrikanteneli-
tee in Helmond. De hervormde Pieter Fentener van Vlissingen bekleedde deze positie vijftien 
jaarr en nadat hij vanwege gezondheidsklachten in 1904 was teruggetreden, nam Jan Benjamin 
Kam,, directeur van Begemann en zoon van een hervormd predikant, zijn functie over. 

Dee Helmondse gemeenteraad telde sinds 1872 dertien leden (in 1901 uitgebreid tot vijf-
tien),1099 die telkens voor zes jaar werden gekozen. Elke twee jaar trad eenderde van de zittende 
ledenn af en volgden er periodieke verkiezingen. De kieswet van S. van Houten verschafte in 
18966 aan nieuwe categorieën kiezers het kiesrecht, waardoor ook ambachts- en werklieden 
ditt verkregen.110 In Helmond breidde het aantal kiesgerechtigde burgers zich hierdoor uit van 
eenn kleine 4% naar een kleine 6% van de totale bevolking. 

Maarr ook na de komst van de nieuwe groep op de kiezersmarktwaren verkiezingen voor de 
Helmondsee gemeenteraad zelden het toneel van boeiende politieke strijd. Bij de periodieke 
verkiezingenn van 1897,1903,1905 en 1909 werden telkens alle zittende leden vanwege gebrek 
aann tegenkandidaten opnieuw geïnstalleerd zonder dat daar een verkiezing aan te pas kwam. 
Veell  verschil maakte dat overigens niet, want ook officiële verkiezingen brachten zelden nieu-
wee leden in de raad (behalve dan natuurlijk wanneer een zittend lid te kennen gaf niet voor 
herverkiezingg in aanmerking te willen komen). De samenstelling van de gemeenteraad anno 
18900 was twintig jaar later slechts weinig gewijzigd. Acht raadsleden uit 1890 waren in 1910 
nogg altijd in functie, twee waren overleden en opgevolgd door geestverwanten en hetzelfde 
goldd voor nog eens twee raadsleden, die zich vanwege persoonlijke redenen niet herkiesbaar 
haddenn gesteld. 

1077 Ibidem, 12-1-1907. 
1088 Ibidem, 5-2-1907. 
1099 Vóór 1872 waren dat er elf. In 1923 werd het aantal raadszetels uitgebreid tot zeventien. Gemeenteverslagen, GAH. 
1100 De Vries, 'Het censuskiesrecht', 220. De wet werd in 1901 versoepeld, zodat er meer examenkiezers kwamen: ibidem, 182. 
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Slechtss drie zetels waren in twintig jaar tijd inzet geweest van politieke strijd. Om twee 
nieuwee zetels in de gemeenteraad, in 1901 ingesteld vanwege de groei van de gemeente, was 
politiekee slag geleverd. Na herstemmingen, noodzakelijk omdat in de eerste ronde geen van 
dee kandidaten een absolute meerderheid van het uitgebrachte aantal stemmen had behaald, 
werdenn een winkelier en een graanhandelaar gekozen, van wie mag worden verondersteld dat 
zijj  hun verkiezing mede te danken hadden aan de kiesrechtuitbreiding van 1896.in Serieuzere 
enn meer inhoudelijke politieke strijd leverde de plaats op, die vrijkwam omdat notaris en ge-
meentearchivariss August Sassen zich in 1907 niet herkiesbaar stelde. 

Naastt de vier aftredende leden, die geheel volgens traditie met grote meerderheid van 
stemmenn werden herkozen, meldden zich in 1907 maar liefst vijf nieuwe kandidaten voor de 
opengevallenn plaats in de gemeenteraad. Onder hen bevond zich A.J.H, van Moorsel. Hij was 
drukkerr van Het Hoocj Ambacht van Lambert Poell en uitgever van de Zuidunllemsvaart, de iets def-
tigeree tegenhanger van Het Nieuws van de Week. Ten faveure van Van Moorsels kandidatuur ver-
schenenn in zijn eigen krant negen advertenties, ondertekend door verschillende categorieën 
kiezers:: advertenties van 'werklieden', van 'vrienden van den werkman', van 'werkgevers', van 
'Hanzeleden'' (dat wil zeggen: middenstanders) en van 'eenige landbouwers'. Kortom: van 
iedereen!1'2 2 

Hett Nieuws uan de Week verzette zich tegen de kandidatuur van Van Moorsel. Hierin speelde 
niett alleen een gezonde concurrentie tussen beide Helmondse kranten een rol, maar ook een 
inhoudelijkee kwestie: 'Ongeveer 10000 inwoners van Helmond behooren tot den arbeiders-
stand.. Denk nu een oogenblik gezond. [...] NU NOG ÉÉN WOORD, HET LAATSTE BLOKJE 
VANN UW STEMBILJET IS VAN EEN ARBEIDER, HET IS VAN WILLEM VERSTAPPEN V'< Wil-
lemm Verstappen was chefbankwerker en voorzitter van de Helmondse RKWV. De voorstanders 
vann zijn kandidatuur, niet in de laatste plaats Jos van Wel, stortten een lawine aan pamfletten 
overr de Helmondse bevolking uit. De vele aanbevelingen voor Van Moorsel in de Zuidu>illems-
vaartvaart waren volgens deze pamfletten doorgestoken kaart. Het is helemaal niet beter om voor 
dee werkman een patroon te kiezen dan om een werkman zelf in de raad te kiezen, zo luidde de 
boodschap.114 4 

Dee verkiezingen op 9 juli vielen voor de werklieden bar tegen: Verstappen wist nauwelijks 
dee helft van het aantal benodigde stemmen te verkrijgen. Maar ook Van Moorsel had het niet 
zonderr meer gehaald. Hij diende in de herstemming aan te treden tegen de jurist G.J. van den 
Dungen.. Dat leek een formaliteit omdat Van den Dungen openlijk verklaarde weliswaar kan-
didaatt te zijn gesteld, maar geen enkele behoefte te hebben om lid van de gemeenteraad te 
worden.. Maar Het Nieuws uan de Week zag in de uitspraak van Van der Dungen juist een uitste-
kendee mogelijkheid om, door verkiezing van een kandidaat die zou weigeren, daarna alsnog 
haarr werkliedenkandidaat naar voren te kunnen schuiven: 'Wilt gij uw candidaat in de ge-
meenteraadd hebben, stem dan allen op Mr. van den Dungen. Dan krijgt gij een vrije stem-
ming.. Vele Werklieden'. Ditmaal boekten zij meer succes. Van der Dungen werd met grote 
overmachtt gekozen, bedankte zoals aangekondigd voor de eer, waarna nieuwe verkiezingen 
werdenn uitgeschreven voor eind augustus. 

1111 Het ging hierbij om Herman F.G.D. Schulte, textielwinkelier op de Markt, die was aanbevolen door 'Vele neringdoende kiezers' 
enChristiaanvanderLooveren,, graanhandelaar in de Veestraat, die door landbouwers was aanbevolen als 'kandidaat van den handel'. 
1122 Map 6.1.3.2, pamfletten G.R. 1907, MappenverzamelingGAH. 
1133 Ibidem. 
1144 Ibidem. 
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Joss van Wel had inmiddels de smaak goed te pakken. Samen met Bert van Dongen, voor-
zitterr van de metaalbewerkerafdeling St. Eligius en eerder dat jaar min of meer stakingsleider 
bijj  Van Thiel, riep hij op tot de oprichting van een politieke kiesvereniging, die tot doel had 
'aann de werkmansstand die invloed en dat aandeel in het stadsbestuur [te geven . . . ], waarop 
diee stand krachtens zijn aantal recht heeft'. Verder werd in de oproep gesproken van de nood-
zaakk tot het oprichten van werklozenkassen en ziekenfondsen. Op 22 juli kwamen zestig a ze-
ventigg mensen bijeen in een zaaltje op de Wal en richtten, overigens zonder duidelijk politiek 
programma,, reglement of statuut, een kiesvereniging op. Jos van Wel, Bert van Dongen en 
Willemm Verstappen namen plaats in het bestuur. Van Dongen werd bovendien de kandidaat 
voorr de komende verkiezingen van eind augustus.1'5 

Nuu de verkiezingen voor één opengevallen plaats in de gemeenteraad schijnbaar 'vrij ' gege-
venn waren, kwamen meer groepen met hun eigen kandidaat: de kieslijst telde maar liefst tien 
namen,, onder wie behalve de werkman Van Dongen één kandidaat van de fabrikanten, één van 
dee boeren, twee van de handel en één die werd aanbevolen als kandidaat van 'het intellect'. 

Mett Van Dongen visten de werklieden opnieuw achter het net: in de herstemming kwam de 
kandidaatt van de fabrikanten tegenover die van de boeren te staan. Net als bij de verkiezingen 
vann juli was eens te meer duidelijk geworden dat de werklieden (nog) niet in staat waren om 
zelfstandigg een politieke rol van betekenis te spelen. Bij de herstemming van 10 september 
steundenn zij daarom Adrianus van der Hurk, een boer die naar voren was geschoven als kan-
didaatt van de landbouwers. Waarschijnlijk gold ook voor de boeren - circa 7% van de ge-
meentelijkee beroepsbevolking was werkzaam in de agrarische sector-,116 dat hun kansen in de 
gemeentepolitiekk aanzienlijk waren vergroot door de kieswet van i8g6. Zo ontstond in 1907, 
zoalss Van Wel het later uitdrukte 'een soort van coalitie tusschen de arbeiders en de boeren; 
eenn uitgesproken democratisch verbond, waarvan beide partijen meer dan 25 jaar lang plezier 
hebbenn beleefd.'"7 

Inn de herstemming behaalde Van der Hurk met gemeenschappelijke steun van boeren en 
werkliedenn de overwinning. Maar vier verkiezingsronden bleken nog steeds niet voldoende 
omm de opengevallen plaats in de gemeenteraad te kunnen opvullen. Van der Hurks verkiezing 
werdd namelijk op 19 oktober door de gemeenteraad nietig verklaard omdat zijn kandidaat-
stellingg niet in orde bleek te zijn. Om een kandidaat geplaatst te krijgen op de verkiezingslijs-
tenn moest een lijst met voldoende adhesiebetuigingen worden overhandigd. Ook bij de kan-
didatuurr van Van der Hurk was dit gebeurd. Na de verkiezing van Van der Hurk kwam de ge-
meenteraad,, tijdens het onderzoek naar de geloofsbrieven, tot de conclusie, dat 'de candi-
daatstellingg [...] niet voorzien [was] van het vereischte aantal handteekeningen van kiezers' 
[cursiveringg HV].'18 Vermoedelijk was Van der Hurk kandidaat gesteld met behulp van adhe-
siebetuigingenn van boeren en/of arbeiders, die zelf het stemrecht nog niet bezaten. In febru-
arii  1908 moest derhalve alweer een geheel nieuwe verkiezing plaatsvinden. Ditmaal was de 
kandidaatstellingg van Van der Hurk formeel juist geregeld. Opnieuw boekte hij de overwin-
ningg en na ruim een halfjaar stemmingen en herstemmingen betrad voor het eerst een boer de 
gemeenteraad. . 

1155 Ook C. Gilhaus (eveneens ondertekenaar van de oproep) en Ant. Mommers traden toe tot het bestuur. Het Nieuws uan de Week, 
20-7-1907,, Map 6.1.3.2, pamfletten G.R. 1907, Mappenverzameling GAH.; Van Wel, De zingende irink, 154, 
1166 Beroepstellingen Helmond, i8gg. 
1177 Van Wel, De zingende uink, 156. 
1188 Gemeenteverslag 1907. 
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Dee verkiezingen van 1907/1908 vormden een mijlpaal. Niet alleen vanwege de deelname 
vann landbouwers aan de Helmondse gemeentepolitiek, maar meer nog als de voorzichtige 
startt van de politieke organisatie en polarisatie in Helmond. Al sinds enkele jaren bemoeide 
dee kiesvereniging Helmond, de plaatselijke onderafdeling van de R.K. Kiesvereniging in het Ka-
merdistrict,, zich op beperkte schaal met verkiezingen voor de gemeenteraad. Maar, zoals ge-
zegd,, viel er meestal niet veel te kiezen. Nu was, vermoedelijk voor het eerst, een 'onvoorzie-
ne'' kandidaat in de gemeenteraad gekomen. Jos van Wel had hierin een centrale rol gespeeld. 
'Dee politieke klub "Van Wel" wordt heftig', zo merkte één van de tegenstanders in 1907 op."9 

Dee successen van Van Wels 'politieke klub' vanaf 1907, maar vooral na 1913, stonden in ver-
bandd met de uitbreiding van het Helmondse electoraat. Zoals hiervóór opgemerkt, bracht de 
kieswett van 1896 een aantal nieuwe kiezers op de markt. Maar vele malen groter dan de wet-
telijkee verruiming, was de 'natuurlijke' uitbreiding van het electoraat in de eerste jaren van de 
twintigstee eeuw (zie diagram 6.1). Deze was gedeeltelijk het gevolg van zogenaamde kiezers-
kweek.. Daarbij werden nieuwe kiezers, die volgens de wet recht hadden op kiesrecht maar van 
datt recht tot dusver geen gebruik hadden gemaakt, aangezet zich als kiezer te laten registre-
ren.. Dergelijke kiezerskweek kwam op veel meer plaatsen voor, vooral daar waar lokale ver-
kiezingenn het toneel waren van heftige politieke strijd.'20 
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Diag ramm 6.1 Electoraat uoor de (jemeenteraadsuerkiezimjen in Helmond, 1880-1917 

1199 MappenverzamelingGAH, map 6.1.3.2, pamfletten G.R. 1907. 
1200 In Roermond vond kiezerskweek op grote schaal plaats in 1877: zie paragraaf 4.2 en diagram 4.3. Zie voor het belang van kie-
zerskweekk in Nederland: De Jong, Van standspolitiek naar parrijloyaliteit. 
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Eenn tweede oorzaak voor de uitbreiding van het Helmondse electoraat aan het begin van de 
twintigstee eeuw moet gezocht worden in de structurele welvaartsverbetering van althans een 
bepaaldee groep in de samenleving. In het vorige hoofdstuk is betoogd, dat sociale midden-
groepenn in Helmond tot 1900 sterk ondervertegenwoordigd waren; de sterke uitbreiding van 
hett electoraat na 1900 duidt erop, dat deze groepen na de eeuwwisseling aanzienlijk groter wer-
den.. Deels kan deze toename worden verklaard uit de professionalisering van de bedrijfsvoe-
ringg in veel fabrieken - de vraag naar geschoolde werklieden, administrateurs en voormannen 
namm hierdoor toe -, deels door de opkomst van de middenstand; de oprichting in 1903 van de 
Helmondsee afdeling van de middenstandersbond De Hanze was hiervan een gevolg.111 

Watt de oorzaken van de verandering in de sociale gelaagdheid ook waren, het gevolg was 
datt nieuwe sociale groepen met andere belangen, ook op economisch en politiek gebied, op 
hett toneel verschenen. Ze voorzagen Jos van Wel en de zijnen van een groeiende achterban, 
maarr vergrootten ook de spanning tussen de oude elite(s) en de nieuwe werkliedenbeweging. 

Hett  einde van Het Nieuws van de Week 

Anderhalfjaarr na de verkiezing van Van der Hurk werd plotseling Hrt Nieuws van de Week ver-
kochtt aan de Zuidwilkmsvaart en als zelfstandige titel opgeheven. In mei 1909 prijkten in de ko-
lommenn van de krant vele advertenties van 'stoomdrukkerij Jos. v. Wel', waarin allerhande 
goederenn te koop werden aangeboden: van druksels tot koperpoets, maar ook schoenma-
kersartikelen,, gereedschappen, rijwielolie, huishoudelijke artikelen en vaseline. In juni bleek 
hett om een liquidatie-uitverkoop te gaan en op de dertigste van die maand sloot Hrt Nieuws van 
dede Week zijn kolommen.1" 

Dee vraag dringt zich op of er een verband bestaat tussen de opheffing van Hrt Nieuws van de 
WeekWeek en gebeurtenissen van de voorafgaande jaren, waarin Van Wel meer en meer de rol van 
enfantt terrible was gaan spelen. Het meest voor de hand liggende alternatief, dat er in de kleine 
gemeenschapp van Helmond geen plaats was voor twee kranten, is in ieder geval niet juist. Nog 
inn hetzelfde jaar waarin Hrt Nieuws van de Week ter ziele ging, richtten meer conservatieve 
krachtenn het Nieuwsblad van Helmond. Nieuws- en Advertentieblad voor Helmond en omstreken op. En 
hett voorwoord bij het eerste nummer lijk t een rechtstreekse verwijzing naar Van Wel te bevat-
ten:: 'Ik hoop [...] dat persoonlijke beleedigingen en verdachtmakingen nooit uwe kolommen 
zullenn ontsieren'.113 Van Wel zelf beweerde achteraf dat de verkoop van Hrt Nieuws van de Week 
voorr hem als een volslagen verrassing kwam en veronderstelde enig verband met zijn aanval-
lenn op de zittende elite: 'Het was teveel geweest'.124 

Hett zou, als deze veronderstelling tenminste juist is, interessant zijn te achterhalen wie of 
watt dan had aangedrongen op de opheffing van de krant. Maar helaas ontbreken gegevens om 
dezee vraag te beantwoorden: in de Helmondse gemeenschap, waar onderlinge contacten tus-
senn fabrikanten, stadsbestuur, clerus en andere elites talrijk en informeel waren, valt dit niet 
tee achterhalen. En bovendien: welk deel van de elite had Van Wel in de afgelopen vijfjaren als 
hoofdredacteurr van Hrt Nieuws van de Week niet tegen zich in het harnas gejaagd? Hij had de 
Helmondsee Kamerleden bespot, de fabrikanten uitgedaagd door bij arbeidsconflicten partij 

1211 Gedenkboek R.K. Middenstandersbond, GAH A.4.4. 
1222 Hrt Nieuws van de Week, passim mei en juni 1909. 
1233 Nieuwsblad van Helmond, 4-12-1909. 
1244 Van Wel, De zingende vink, 159. 
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tee kiezen voor het werkvolk, was door de clerus op het matje geroepen en had de traditionele 
gangg van zaken bij gemeenteraadsverkiezingen verstoord door het stellen van eigen kandida-
ten.. Daar doorheen hadden vele persoonlijke aanvallen op bestuurders en patroons de ko-
lommenn van Het Nieuws van de Week gevuld. 

Gezienn de heftigheid van Van Wels aanvaring met de geestelijkheid vier jaar eerder, lijk t het 
niett ondenkbaar dat (een gedeelte van) de Helmondse clerus op de achtergrond een rol heeft ge-
speeldd bij de opheffing van Het Nieuws van de Week. Destijds had men immers ook al een adverten-
tietie willen plaatsen, die in feite het doodvonnis voor de krant betekende. Pastoor Van der Zanden, 
inn maart 1905 één van de gesprekspartners van Van Wel, was inmiddels deken van Helmond ge-
worden,, en de eigenaar van Het Nieuws uan de Week, Peter de Louw, was op alle mogelijke manieren 
mett hem verbonden: onder meer als kerkmeester, als secretaris van het R.K. schoolbestuur en als 
bestuurslidd van de St. Vincentiusvereniging. Wat bovendien wijst in de richting van klerikale in-
vloedd op de opheffing van Het Nieuws van de Week, is dat de concurrerende Zuidwillemsuaart zich in 
datzelfdee jaar onder curatele liet stellen van een commissie van drie, waarvan altijd één Bosch dio-
cesaann pastoor en de hoofdredacteur van de krant deel uitmaakten. Deze commissievan toezicht, 
waarvann de bescheiden behoren tot het kerkarchief van de Lambertusparochie, diende 'de begin-
selenn die een Roomsch Katholiek nieuwsblad tot grondslag moet hebben' te garanderen. De 
commissiee had de mogelijkheid te wijzigen, te herroepen, te schrappen etc. in de totale inhoud 
(artikelen,, ingezonden stukken, advertenties). Eventuele boetes, die de commissie aan de krant 
konn opleggen, zouden worden overgemaakt aan het Antoniusgasthuis.125 

Eenn andere reële mogelijkheid is, dat niet de geestelijkheid, maar Van Wels politieke te-
genstanderss op de opheffing van Het Nieuws van de Week hadden aangedrongen. Bij de heftige 
verkiezingsstrijdd twee jaar eerder, eerst voor Verstappen, vervolgens voor Van Dongen en ten-
slottee voor Van der Hurk, had Jos van Wel wild om zich heen geslagen en hoogstwaarschijn-
lij kk de zittende elite, onder wie het plaatselijk bestuur van de R.K. Kiesvereeniging, tegen zich 
inn het harnas gejaagd. Wat pleit voor deze veronderstelling, is dat Van Wel al zijn politieke ac-
tiviteitenn voor korte tijd geheel staakte. Zo verdween de kiesvereniging, die hij twee jaar eerder 
inn het leven had geroepen, al weer spoedig van het politieke toneel. En dat was niet zijn eigen 
keuze.. In een pamflet van enkele jaren later klinkt wellicht iets door van de tegenwerking, die 
Vann Wel had ondervonden bij de oprichting van een kiesvereniging. Op de vraag waarom er in 
Helmondd geen organisatie bestond die zich bezighield met de gemeenteraadsverkiezingen, 
wass zijn antwoord: 'Ook dat is niet onze schuld! Het verleden is daar om te bewijzen hoe wij 
reedss jaren geleden er naar hebben gestreefd en ook daadwerkelijk hebben getracht eene or-
ganisatiee in het leven te roepen [... Maar] dezen opzet mislukte'.'16 

Bijj  de periodieke verkiezingen voor de gemeenteraad in 1909 werden alle zittende leden 
herkozenn zonder tegenkandidaten; het was alsof de bedaarde tijden van weleer waren weer-
gekeerd.. Maar schijn bedriegt. Als de clerus, de politieke elite in Helmond of enig ander al had 
gehoopt,, dat met het verdwijnen van Het Nieuws van de Week de rol van Jos van Wel definitief 
wass uitgespeeld, kwam hij bedrogen uit. Ondanks de curatele verschenen al vrij snel artikelen 
vann zijn hand in de Zuidwillemsuaart, die duidelijk niet de status van ingezonden stukken had-
den.1277 En ook in de politiek liet Van Wel spoedig weer van zich horen. 

1255 De eerste commissie bestond uit H.N. Ouwerling, hoofdredacteur van de Zuidimllemsuaart, de sociale priester Lambert Poell uit 
Tilburgg en een rector uit Den Bosch: GAH nr. 295 (Archief H. Lamberrus) inv.nr. 103. 
1266 Mappenverzameling GAH, map 6.1.3.2, pamfletten G.R. 1911. 
1277 Zoals het artikel 'O, dat Zuiden!', ZutduJillemsuaart, 5-9-1910, maar ook al eerder werden artikelen van Van Wel in de Zuid afgedrukt. 
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Dee Tweede-Kamerverkiezingen van 1910 

Inn 1910 werd het Helmondse Kamerlid Robbert Regout benoemd tot minister van Justitie. 
Derhalvee moesten er in het district Helmond tussentijdse Kamerverkiezingen plaatsvinden. 
Hett hoofdbestuur van de R.K. Kiesvereeniging, onder leiding van Willem Prinzen, koos uit de 
kandidatenn die zich aandienden A.N. Fleskens, burgemeester van Geldrop en voorzitter van 
dee Noord-Brabantse Zuivelbond (onderdeel van de Noordbrabantsche Christelijke Boeren-
bond;; NCB). In de Helmondse afdeling van de kiesvereniging was daarentegen mr. I.A. Swane, 
advocaatt in Den Bosch, de favoriet. Swane was de broer van Willem Swane, de eigenaar van de 
weverijj  op de Wal waar in 1904 de eerste grote werkstaking was uitgebroken. 

Eindd juni werden in alle plaatselijke afdelingen van de R.K. Kiesvereeniging voorverkie-
zingenn gehouden over de kandidaatstelling. Met een nipte voorsprong van 634 tegen 526 
stemmenn won Fleskens van Swane."8 Daarmee leek de zaak beklonken. Sinds de kieswet in 
18966 kandidaatstelling vooraf verplicht stelde, waren er in het kiesdistrict Helmond nog 
nooitt verkiezingen nodig geweest, om de eenvoudige reden dat vooraf slechts één kandi-
daatt werd aangemeld, namelijk de kandidaat van de R.K. Kiesvereeniging. Zelfs in 1905, 
toenn achter de schermen driftig was gebakkeleid over de kandidatuur, was uiteindelijk geen 
stemmingg nodig geweest omdat Hoffman zich terugtrok ten faveure van Regout (zie eerder 
inn deze paragraaf). Deze traditie zette zich voort tot het districtenstelsel in 1917 werd afge-
schaft."5 5 

Maarr nu, bij de tussentijdse verkiezingen van 1910, kwam er een kink in de kabel. Op 1 juli 
werdenn namelijk twee kandidaten voorgedragen! Achteraf mag het een wonder heten dat het 
stellenn van een alternatieve kandidaat niet vaker voorkwam - volgens de kieswet van 1896 waren 
hiervoorr slechts 40 handtekeningen van kiesgerechtigde burgers nodig -, maar destijds werd 
zoietss beschouwd als een ontregeling van de politieke cultuur en een gevaarlijke aanslag op de 
eensgezindheid.. De indieners van de handtekeningenlijsten ten bate van Swane - net als Fles-
kenss was hij maar liefst op drie plaatsen gekandideerd - beriepen zich dan ook niet op het wet-
telijkee recht een alternatieve kandidaat te stellen, maar op onrechtmatigheden bij de voorver-
kiezingg in de R.K. Kiesvereeniging. Door een te late aankondiging van districtsvergaderingen 
vann de Kiesvereeniging, en te lage opkomsten hier en daar, was niet Swane maar Fleskens ver-
kozenn tot dé kandidaat.130 

Hett antwoord op de kandidatuur van Swane was niet mals. Op 6 juli plaatste de katholieke 
geestelijkheidd een advertentie in de lokale kranten, waarin Fleskens ten sterkste werd aanbe-
volen.. De advertentie was ondertekend door de drie dekens en alle zevenentwintig pastoors in 
hett kiesdistrict Helmond. De ondertekenaars betreurden niet de kandidatuur van Swane op 
zich,, maar het feit dat een verkiezing noodzakelijk was. En wel om de volgende redenen: 

'ie.. die stemming is een strijd tegen de Roomsch-Katholieke Organisatie, belichaamd in de Roomsch-Ka-
tholieketholieke Kiesvereenitjing; 

2e.. zij geeft veelal aanleiding tot verbitterd en beleedigend twistgeschrijf; 

3e.. zij gaat gewoonlijk gepaard met onteerende omkooperij en verlagend drankmisbruik'.'3' 

1288 Helmondsch Nieuwsblad, 28-6-1910. 

1299 In 1897 werd bij enkele kandidaatstelling Vermeulen gekozen, in 1901 Raymakers, in 1905 en ïgog Regout, in 1913 en 1917 Fleskens. 
1300 MappenverzamelingGAH, map 6.1.3.2, pamfletten T.K. 1910. 
1311 Zuidwillemsuaart, 6-7-1910. 
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Hett hoofdbestuur van de R.K. Kiesvereeniging liet in datzelfde nummer van de krant een telegram 
afdrukken,, waarin Swane verklaarde 'in geen geval eene verkiezing [te zullen...] aannemen'."2 

Maarr met deze massale tegenaanval was de zaak nog niet beklonken. 'Honderden Leden 
derr R.K. Kiesvereeniging "Helmond"' bleven de kandidatuur van Fleskens betwisten en zetten 
dee strijd voor Swane voort. Zij verspreidden huis-aan-huis twee modellen van het stembiljet, 
eenn blanco exemplaar zoals dat ervoor de stemming uit zou zien, en een ingevuld exemplaar 
waaropp het hokje van Swane was aangekruist: 'Toegevouwen steekt ieder dan het stembiljetje 
inn de bus en gaat heen, overtuigd voor zijn land, zijn district en zich zelven, iets goeds gedaan 
tee hebben'.1" De weduwe J.W. Swane, moeder van de kandidaat, liet in de lokale kranten een 
advertentiee plaatsen met daarin opgenomen een verklaring van een Bossche kapelaan, dat 
haarr zoon 'zijne godsdienstplichten goed vervult en zich gansch onberispelijk als KATHO-
LIEKK gedraagt'.'54 Zijn tegenstanders kwamen spoedig met een tegen-pamflet waarin Swane 
zieligg werd bevonden, dat hij zijn oude moedertje 'in de strijd wierp' en tegenover de dertig 
pastoorss slechts één kapelaan had kunnen charteren, terwijl die kapelaan bovendien verwant 
wass aan zijn familie.1" 

Maarr ook de plaatselijke clerus was minder eensgezind in haar keuze voor Fleskens dan de 
advertentiee van dertig pastoors deed vermoeden. Zo had Gerlacus van den Eisen, de geestelijk 
adviseurr van de NCB en daar menigmaal tegenstander van Fleskens,"6 het hoorbaar moeilijk 
mett de officiële kandidatuur van de R.K. Kiesvereeniging: Fleskens is misschien niet zo be-
kwaamm en zijn bestuur in de zuivelbond is misschien 'niet zeer handig en niet gelukkig ge-
weest',, maar de katholieke boeren hadden volgens Van den Eisen weinig keuze: 'Nu komt 
daarbijj  nog een andere niet minder gewichtige reden, namelijk deze, dat hij [Fleskens, HV] de 
officieelee candidaat is van de kiesvereeniging en daarom door alle Eerw. Heeren dekens en 
pastoorss wordt aanbevolen'."7 Het was een variant op het aloude 'Roma locuta, causa fmita' 
('Romee heeft gesproken, de zaak is afgedaan'), waaruit weinig enthousiasme sprak. 

Uiteraardd mengde ook Jos van Wel zich in de verkiezingsstrijd. Maar anders dan bij vorige 
gelegenhedenn vond hij ditmaal de geestelijkheid aan zijn zijde. Althans: waar het de steun aan 
Fleskenss betrof. De wijze waarop Van Wel diens campagne voerde, was persoonlijker en veel 
meerr op de man gespeeld dan de geestelijkheid vermoedelijk wenselijk achtte. De pastoors 
steundenn Fleskens in de eerste plaats uit verontwaardiging over het feit dat verkiezingen über-
hauptt noodzakelijk waren, terwijl eerdere verkiezingscampagnes, bijvoorbeeld die van 1905, 
haddenn aangetoond dat Van Wel juist een voorstander was van een vrije stemming met open 
vizier.. De pastoors betreurden verkiezingen des te meer omdat die in het algemeen aanleiding 
gavenn tot 'verbitterd en beleedigendtwistgeschrijf. Deze woorden hadden zeer goed kunnen 
slaann op de bijdragen van Van Wel. In een pamflet, onder meer ondertekend door Van Wel, 

1322 Ibidem. De authenticiteit van dit telegram stond in de erop volgende week overigens ter discussie. In een advertentie in het Hel-
mondsehh Nieuwsblad, 9-7-1910, meldde Swane dat iedere opdracht van de kiesvereniging om namens hem verklaringen te publiceren, 
wass vervallen. In het verleden waren namelijk onrechtmatige verklaringen gepubliceerd. De Tijd berichtte vervolgens dat dit telegram 
helemaall  niet van Swane afkomstig was. 
1333 Mappenverzameling GAH, map 6.1.3.2, pamfletten T.K. 1910. 
1344 Helmondsch Nieuwsblad, 9-7-1910. Van Wel draait in De zingende uink, 165, de gebeurtenissen om en schrijft abusievelijk, dat de ad-
vertentiee van de dertig pastoors pas verscheen nadat de advertentie van Swane's moeder was geplaatst. 
1355 Pamflet van 'Honderden Kiezers der R.K.K.', Mappenverzameling GAH, map 6.1.3.2, pamfletten T.K. 1910. 
1366 Zie voor de eerdere aanvaring tussen Fleskens en Van den Eisen in de zogenaamde Boteroorlog: Weekblad van den Noordbrabantsche 
Christelijkee Boerenbond, 7-8-1909. Voor de kwestie te Grave (1905), waar het episcopaat tegenover de NCB stond, zie: De long, 'De ka-
merverkiezingenn in het district Grave in 1905'. 
1377 Mappenverzameling GAH, map 6.1.3.2, pamfletten T.K. 1910. 
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werdd Swane een 'draaibol' genoemd en in een ander werden zijn broer en diens collega-fabri-
kantenn zwart gemaakt: 'Waarom geven sommigen Uwer patroons bij deze stemming eenige 
urenn vrij en betalen zij bovendien Uwe reiskosten naar buiten, als gij op Mr. Swane stemt?' 
Aann de vooravond van de verkiezingen organiseerde de RKWV een grote openbare vergadering, 
waarr Van Wel sprak over het onderwerp 'Nooit Swane'.138 

Dee volgende dag, dinsdag 12 juli , bleek dat Swane in Helmond desondanks favoriet was. 
Hijj  kreeg 552 van de 875 uitgebrachte geldige stemmen, tegen 323 voor Fleskens (opkomst: 
77,6%).. Maar in het gehele kiesdistrict, waarvan nog twintig andere gemeenten deel uit-
maakten,, wist Fleskens toch de overwinning te behalen: 3.218 tegen 2.265 stemmen (op-
komst:: 80,0%)."9 Het verbond van clerus, hoofdbestuur van de R.K. Kiesvereeniging en werk-
liedenbewegingg was succesvol gebleken, maar de overwinning was bepaald niet glorieus. 

All ee retorische strijdmiddelen ten spijt, is het niet zonneklaar waarom Jos van Wel nu juist 
voorr Fleskens en tegen Swane propageerde. Vermoedelijk beschouwde hij Fleskens meer dan 
Swanee als een kandidaat van het district: Fleskens woonde er, terwijl Swane uit 'de grote stad' 
Denn Bosch kwam. Daarnaast speelden vooral standsverschillen een rol. De advocaat Swane 
hoordee voor zijn gevoel tot de 'club van kroegpolitiekers en fabrikanten-vrienden, die ons al-
tijdd bij de gemeenteraadsverkiezingen den voet dwars zette'.140 Deze weerstand tegen de geze-
tenn elite, vooral die van de conservatieve fabrikanten in Helmond waaraan Swane verwant 
was,, trof de 'dorpsburgemeester' Fleskens in veel mindere mate. 

Zelff  deed Van Wel het vele jaren later voorkomen alsof er bij de verkiezingen van 1910 een 
messcherpee cesuur door de Helmondse gemeenschap liep met aan de ene kant de conserva-
tief-kathoüekenn en de niet-katholieken, die Swane steunden, en aan de andere kant de opko-
mendee katholieke organisatie: de kiesvereniging, de Boerenbonders, de middenstanders en 
dee werklieden, die voor Fleskens streden.141 Maar deze voorstelling van zaken lijk t vooral een 
romantiseringg achteraf te zijn. Een dergelijke waterscheiding tussen conservatieven en 
progressievenn was in het algemeen anno 1910 absoluut niet te ontwaren en zo die er al be-
stond,, komt hij zeker niet overeen met de kwalificaties die Van Wel daaraan geeft. De R.K. 
Kiesvereeniging,, door Van Wel beschouwd als de kern van de opkomende beweging, had in 
Helmondd immers in meerderheid de zijde van Swane gekozen: in het bestuur had de kandi-
datuurr van Fleskens slechts één van de drieënzestig stemmen (!) behaald en ook bij haar leden 
kreegg Swane de voorkeur. 

Bovendien,, zo blijkt uit de correspondentie die Van Wel onderhield met de priester Al-
phonsee Ariëns, had ook hijzelf geen blind vertrouwen in Fleskens. In juni 1910 klaagde Van 
Well  er bij Ariëns over, dat de kandidaatstelling voor verkiezingen nog altijd een kwestie was 
vann de burgemeesters in het kiesdistrict, die tegelijkertijd voorzitters waren van de plaatselij-
kee kiesverenigingen.142 Zowel Ariëns als Van Wel - en op de achtergrond ook P.J.M. Aalberse 
vann de Katholieke Sociale Actie die door Ariëns op de hoogte werd gehouden - hadden liever 
gezienn dat een echte arbeiderskandidaat was gesteld: bijvoorbeeld Henri Hermans van de 
Limburgschee R.K. Volksbond.145 Maar tot zijn spijt moest Van Wel concluderen, dat de kansen 

1388 Ibidem. 
1399 Bulletin van de Zuidunllemsuaart, 12-7-1910 en Zuiduiillemsuaart, 13-7-1910. 
1400 Van Wel, De zingende vink, 166. 
1411 Ibidem, 163. 
1422 Brief van Van Wel aan Ariëns d.d. 11-6-1910, geciteerd in: Van Meeuwen, Lijden aan eenheid, 114. 
1433 Brief van Ariëns aan Aalberse d.d. 18-6-igio, geciteerd in: ibidem, 126-127. 
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vann zo'n kandidaat bijzonder gering waren: Fleskens was al druk bezig de boer op te gaan om 
zijnn kandidatuur veilig te stellen.144 

Dee voorstelling van zaken zoals Van Wel die achteraf gaf, waarin de coalitie pro-Fleskens 
eenn voorbode was van de opkomende sociale beweging, is dan ook onjuist. De combinatie van 
19100 was toch vooral een tijdelijk en pragmatisch verbond van ongelijksoortige groepen en in-
dividuen,, die om uiteenlopende redenen de kandidatuur van Fleskens steunden. Dat verbond 
wass daarom, althans in deze vorm, geen lang leven beschoren. 

Werkliedenn in de raad 

Naa de rumoerige gemeenteraadsverkiezingen van 1907 en de geruisloze van 1909, leken de 
periodiekee verkiezingen van 1911 weer politiek vuurwerk te gaan opleveren. Niet alleen omdat 
dee Kamerverkiezingen het jaar ervoor de gemoederen behoorlijk hadden verhit, maar ook 
omdatt één van de aftredende leden, de fabrikant en bestuurder van de R.K. Kiesvereeniging 
Piett Bogaers, te kennen gaf niet voor herverkiezing in aanmerking te willen komen. 

Joss van Wel stelde Johan (of: Jan) de Wit kandidaat. Hij was metaalbewerker bij Everts & Van 
derr Weijden, een bedrijf dat klinknagels, bouten en moeren fabriceerde. De Wit genoot enige 
bekendheidd in de RKWV, vooral in de metaalbewerkerafdeling St. Eligius, waar hij meetkunde-
cursussenn voor collega's verzorgde. Maar bij het electoraat was De Wit, die geen Helmonder van 
geboortee was, minder bekend, hetgeen zijn tegenstanders maar al te graag benadrukten.145 Om 
ditt probleem te verhelpen, namen zijn propagandisten hun toevlucht tot een wel zeer modern 
campagnemiddel:: Van Wel liet bij Peter de Louw, de voormalige uitgever van Het Nieuius van de 
Week,, een paar duizendd portretten van De Wit afdrukken en verspreidde deze huis-aan-huis.146 

Dezee vorm van campagne was uiteraard niet goedkoop. Weliswaar was voor de portretten 
oudd 'doodprentjespapier' gebruikt, maar aangezien het om het privé-initiatie f van enige bur-
gerss ging, was er geen officiële organisatiekas die kon worden aangesproken. Waarschijnlijk 
droegg de RKWV op de één of andere wijze bij in de kosten. De kandidatuur van De Wit was in 
krantenadvertentiess ondersteund door de bestuursleden van de arbeidersorganisatie (niet door 
dee organisatie als zodanig)147 en volgens Van Wel vloeiden veel gelden in de verkiezingskas 
doorr bemiddeling van Jan de Loyer, de houtbewerker die zojuist tot voorzitter van de RKWV was 
gekozen.. De Loyer zou daartoe de beurs van Willem Prinzen hebben 'uitgewrongen',148 de voor-
zitterr van het hoofdbestuur der R.K. Kiesvereeniging die het jaar ervoor met hulp van Van Wel 
-- maar tegen de zin van de Helmondse afdeling - Fleskens in de Tweede Kamer had geholpen. 

Dee Wit behaalde in de eerste ronde onvoldoende stemmen voor een directe verkiezing, 
maarr ditmaal bereikte de kandidaat van de werklieden wel de herstemming. Nog opmerkelij-
kerr was, dat ook één van de aftredende raadsleden niet dadelijk was herkozen. Jan van Hoof, 
bestuurslidd van de plaatselijke afdeling van de R.K. Kiesvereeniging kreeg vijf stemmen te 
weinig!!  Zodoende moesten vier kandidaten in de herstemming strijden voor twee zetels. 

Dee kandidatuur van De Wit werd met verdubbelde vuurkracht voortgezet. De boeren, die de 

1444 Brief van Van Wel aan Ariëns d.d. n-6-igio, geciteerd in: ibidem. 
1455 Eén van de strooibiljetten tegen De Wit meldde, dat hij pas een paar jaar in de gemeente woonde en als nadeel had dat niemand 
hemm kende: Van Wel, DE zingende uink, 169. 
1466 Ibidem, 170. 
1477 Zuiduiillemsuaart, passim juli 1911. Het reglement van de RKWV verbood de vakverenigingen namelijk aan politiek te doen: Nieuws 
uann de Week, 2-3-1904. 
1488 Van Wel, De zingende irink, 173. Van Wel noemt hem Johan de Loyer. 
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verkiezingg van Van der Hurk vier jaar eerder te danken hadden aan de samenwerking met de 
werklieden,, werden geïnstrueerd door Joseph Kuijpers, secretaris van de Helmondse afdeling 
vann de Boerenbond. En Jos van Wel publiceerde samen met de voorzitters van de twee groot-
stee Rjcwv-afdelingen (Bert van Dongen van St. Eligius en Piet Saenen van St. Severus) een cir-
culaire,, waarin de werklieden werden opgeroepen Johan de Wit te steunen: 'de zaak en den 
persoonn zijn beide uwe stem en steun ten volle waard'.149 Vermoedelijk nog meer indruk 
maaktee een pamflet, verspreid vlak voor de herstemming, met daarin de enigszins gezwollen 
redevoeringg van een oud-raadslid vanaf de publieke tribune: 

'Ziett gij dan niet, Heeren van het Stadhuis, dat iederen dag meerderen worden doordrongen van den 
geestt van oppositie tegen uw bestuur. [...] Verstaat gij die stem dan niet, die loeit in de harten en 
schroeitt op de tong? Is dat alles het werk van onruststokers, van opruiers, van «socialisten», zoals gij 
zegt?? Neen, dat is de stem van het volksgeweten dat ontwaken gaat, en zich met onverzettelijke 
krachtt nederzetten komt op zijne rechtmatige plaats, waarvan het steeds is weggetrapt. Dat is de 
vruchtt van onderdrukking en tyrannie, dat is de noodkreet om recht, het geloei der worsteling om 
vrijheidd van den jongen reus, die daar bedolven ligt onder bruut geweld, 't Is de altijddurende strijd 
vann de vooruitgang tegen conservatisme, van de nieuwe gedachte tegen de oude'.'50 

Hett bombastische taalgebruik maakte indruk en leidde vermoedelijk tot veel speculaties om-
trentt de identiteit van de spreker. In de bundel Tot het hemelsch morgenrood over de Helmondse vak-
bewegingg wordt de tekst toegeschreven aan Willem Prinzen, maar hij was in 1911 gewoon lid van 
dee gemeenteraad (en geen oud-raadslid) en er bovendien de man niet naar om zelf in de volle 
schijnwerperss het gemeentebestuur tot de orde te roepen.15" De waarheid was, dat de tekst in het 
geheell  niet afkomstig was van een oud-raadslid; niet was uitgesproken bij een raadsvergadering 
zelfs.. De werkelijke auteur was Jos van Wel, die de verkiezingen probeerde te beïnvloeden met 
'eenn groote redevoering, quasi gehouden dooreen oud-raadslid vanaf de publieke tribune'.152 

All  dan niet door toedoen van deze imaginaire toespraak behaalde Johan de Wit in de her-
stemmingg de winst, onder meer ten koste van het zittende raadslid Van Hoof. Voor het eerst 
'sindss menschenheugnis"53 had een herkiesbaar raadslid het vertrouwen van de kiezers verlo-
ren.. Voor het eerst ook veroverde een werkman een plaats in de gemeenteraad. 

Nogg in datzelfde jaar 1911 kwamen opnieuw enige zetels in de gemeenteraad vrij. Het oud-Twee-
de-Kamerlidd Karel Raymakers overleed, terwijl Willem Prinzen en wethouder Jan Stevens na lan-
gee jaren dienst hun ontslag aanboden. Omdat de scheidende raadsleden in verschillende jaren 
warenn gekozen, werden twee afzonderlijke verkiezingen uitgeschreven: eind oktober de eerste 
voorr twee gemeenteraadsleden en begin november een tweede voor één lid van de gemeenteraad. 

Dee werklieden besloten voor alle vacatures kandidaten te stellen. Maar bij de eerste verkie-
zing,, op 24 oktober, behaalden hun beide kandidaten, Jan de Loyer en Cor de WufFel, slechts 
ternauwernoodd de herstemming. Het was duidelijk dat zij samen geen schijn van kans maak-
ten.. Alleen wanneer één van beiden zich zou terugtrekken, en er bovendien een stembusaf-

1499 MappenverzamelingGAH, map 6.1.3.2, pamfletten G.R. ïgn. 
1500 Ibidem. 
1511 Van Hooff e.a., Tot het hemelsch morgenrood, 10. In de bundel wordt de tekst gedateerd 'omstreeks 1912', toen Willem Prinzen in-
derdaadd oud-raadslid was geworden. Maar de tekst van het pamflet, waarin Johan de Wit wordt aanbevolen als 'candidaat der vooruit-
strevenden,, een der forsche werkers voor de nieuwe richting', Iaat aan de datering niets te raden over. 
1522 Althans, Jos van Wel claimt de auteur te zijn: Van Wel, De lingende uink, 170. Maar in het kader van de voorgaande opmerkingen is 
hett niet onwaarschijnlijk dat Van Wel in zijn memoires de waarheid sprak. 
1533 Aldus een pamflet kort na de herstemming: MappenverzamelingGAH, map 6.1.3.2, pamfletten G.R. 1911. 
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spraakk met één van de andere kandidaten in de herstemming gemaakt zou worden, konden de 
werkliedenn een tweede afgevaardigde in de gemeenteraad brengen. 

Joss van Wel beschrijft in zijn memoires hoe dat in z'n werk ging. Op een middag kwam 
Driekk Adriaans, de tuinman van Willem Prinzen, de ijzerwarenwinkel van Van Wel binnen en 
nodigdee hem uit diezelfde avond langs te komen bij zijn patroon. 'Kom maar achterom', had 
Driekk gezegd, 'dan zal ik u wel door den tuin naar binnen brengen'. Niemand hoefde immers 
tee weten dat Prinzen en Van Wel een onderhoud hadden en rond de verkiezingen hielden 
nieuwsgierigee buren altijd goed in de gaten wie er bij hem in- en uitgingen: 'Mijn voordeur 
wordtt bewaakt, alsof't hier een verdacht huis is', had Prinzen gezegd. 

Binnengekomenn legde Prinzen het doel van het rendez-vous uit: Frits Clercx, de kandidaat 
diee in de eerste stemmingsronde de meeste stemmen had verzameld, was te conservatief en 
moestt uit de gemeenteraad gehouden worden. ',4 Daartoe moest Jan de Loyer, de voorzitter van 
dee RKWV en één van de twee werkliedenkandidaten, het op een akkoordje gooien met de vierde 
kandidaatt bij de herstemming, de verzekeringsagent Lambert Giebels. De andere werklieden-
kandidaat,, Cor de Wuffel, moest zich dan uit de verkiezingsstrijd terugtrekken. Ook voor de 
verkiezingenn van begin november had Prinzen zijn plan gereed. Daar moest Piet de Wit, eige-
naarr van de gelijknamige weverij, worden gekozen: nu er twee fabrikanten uit de raad gingen, 
moestt er tenminste één nieuwe in. Of Jos van Wel dat voor elkaar kon krijgen? 'Op de kosten 
moettee maar niet zien."" 

Off  het werkelijk zo gegaan is als Jos van Wel achteraf vertelde, valt niet te controleren. On-
getwijfeldd was hij in menig opzicht een fantast en heeft hij hier en daar zijn verhalen aange-
dikt,, of althans zijn eigen rol daarin. Maar dat er rond verkiezingen een omvangrijk informeel 
circuitt bestond, waarin Helmonds eerste burger Willem Prinzen een centrale rol speelde, 
staatt wel vast. Dat Prinzen zelf in 1911 afscheid nam van het lidmaatschap van de raad, bete-
kendee nog niet dat zijn rol achter de schermen was uitgespeeld. In elk geval geschiedde alles 
preciess zoals het in het gesprek met Van Wel zou zijn voorgekookt. Giebels en De Loyer wer-
denn gekozen en Clercx viste achter het net. De Wuffel verkreeg slechts 26 stemmen, waaruit 
blijk tt dat de stemdiscipline bij de werklieden groot was. En amper een week later werd bij de 
tweedee verkiezing Piet de Wit gekozen zonder noemenswaardige tegenstand.56 

6.33 CONCLUSIE 

Inn dit hoofdstuk is een aantal kwesties en vraagstukken beschreven die de Helmondse ge-
meenschapp in de eerste jaren na 1900 bezighielden. De rode draad daarin is de opkomst van 
eenn oppositionele groep, die op economisch en politiek gebied vernieuwingen wilde door-
voeren.. De kern van deze groep werd gevormd door Jos van Wel en een klein aantal werklie-
den,, die zonder uitzondering bestuursfuncties in de RKWV of één van de aangesloten vakver-
enigingenn bekleedden. Bert van Dongen was voorzitter van de metaalbewerkerafdeling St. 
Eligius,, waarin ook Johan de Wit actief was; Jan de Loyer was bestuurslid van de houtbewer-
kerafdelingg St. Joseph en later, als opvolger van Willem Verstappen, voorzitter van de RKWV; 

1544 Clercx werd gesteund door de, als conservatief bekend staande, directeur van de Helmondse gasfabriek L. Bronkhorst. Van Wel 
beschreeff  ook Clercx zelf als een conservatief: Van Wel, De zimjende uink, 172. 
1555 Van Wel, De ringende vink, 174-176. 
1566 Bulletin win deZuiduiiliemsuaart, passim oktober/november 1911. 
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Corr de Wuffel was bestuurslid van de katoenbewerkerafdeling St. Lucas en (aanvankelijk als 
commissariss en later als tweede penningmeester) van de landelijke R.K. Textielbond Lamber-
tus;; Piet Saenen tenslotte was voorzitter van de textielarbeiderafdeling St. Severus en secreta-
riss van de RKWV. Ook Jos van Wel vervulde enige tijd die laatste functie.157 

Watt deze zeven personen verbond, namelijk hun inzet voor de economische verheffing van 
dee Helmondse arbeiders, was ook wat hen in de politiek samenbracht. In de vakverenigingen 
zelfwass het beoefenen van politiek verboden,158 maar als individuen maakten zij zich ook bui-
tenn het verbond sterk voor de arbeiderszaak. Op de verkiezingspamfletten die zij onderteken-
den,, werd steevast aangedrongen op werkliedenvertegenwoordiging en tijdens de eerste bij-
eenkomstt van de kiesvereniging in 1907 opende Bert van Dongen de vergadering met de 
woorden:: 'Over het beginsel wordt niet gediscussieerd. Wij willen werklui in den Raad, wie 
datt niet aanvaardt, moet maar gaan, want daar praten we niet meer over'.159 In de beginselver-
klaringg werd aangedrongen op typisch economische verbeteringen als het oprichten van zie-
kenfondsenn en werklozenkassen. 

Watt het streven van deze groep ernstig compliceerde, was het conservatisme van de clerus, 
enn daarmee van de lokale arbeidersbeweging. Zowel tijdens de staking bij Sanders & Swane in 
19044 als tijdens die bij Van Thiel in 1906, werd de geestelijk adviseur eerder als een belemme-
ringg dan als een steun ervaren, hetgeen ook verklaart waarom beide arbeidsconflicten waren 
begonnenn als wilde stakingen, waarbij de vakverenigingen (respectievelijk St. Severus en St. 
Eligius)) pas achteraf werden betrokken. Het sociale axioma van de clerus werd door deken 
Vann den Heuvel in het bestraffende gesprek met Van Wel aldus geformuleerd: 'Onze Lieve 
Heerr heeft de standen ingesteld en die moeten blijven. [...] De sociale questie [zou] heel wat 
gemakkelijkerr [...] zijn op te lossen en spoediger opgeloscht, als de menschen maar wat bra-
verr waren. [...] Armen zullen we altijd wel houden. Als 't stil is op de fabrieken en er is geen 
werk,, dan kunnen die menschen niet toe, en dat zult gij niet verbeteren metal uw geschrijf.160 

Opp zich zag de lokale clerus na 1900 ook wel de noodzaak in van organisatie. Zowel van so-
ciaal-economischee organisatie, getuige de talrijke initiatieven op dat terrein onder leidingvan 
dee geestelijkheid, als van organisatie op politiek terrein, zoals blijkt uit haar felle reactie op de 
kandidatuurr van Swane in 1910 tegen de voordracht van de R.K. Kiesvereeniging. Maar over de 
manierr waarop die organisatie vorm moest krijgen, verschilde de clerus fundamenteel van 
meningg met de groep van werklieden rondom Van Wel. Dit verschil laat zich wellicht vatten in 
hett onderscheid tussen de categorieën klerikaal-confessioneel en burgerlijk-confessioneel, 
diee in de vorige paragraaf zijn beschreven. 

Anderss dan liberaal-katholieken, die een scheiding aanbrachten tussen katholiek geloof en 
neutralee gebieden als onderwijs, politiek of arbeidersbeweging, was Van Wel voorstander van 
nadrukkelijkk katholieke organisaties. Bij alle oppositie tegen de clerus of andere elites stond 
dee katholieke signatuur van zijn bijdragen aan de politiek, de woningbouw, de drankweer of 
dee journalistiek nooit ter discussie. Maar die organisaties dienden volgens hem niet klerikaal 
tee zijn. Zodra het eigenlijke terrein van de zielzorg werd verlaten, zag hij priesters in de eerste 
plaatss als privé-personen en niet als functionarissen van de Kerk. In zijn gesprek met de cle-
russ uit 1905 kwam dat onderscheid telkens terug: zijn artikelen konden misschien niet de per-

1577 Nieuws van de Week, 18-4-1903. 
1588 Ibidem, 2-3-1904. 
1599 Van Wel, De zingende vink, 154. 
1600 Manuscript door Jos van Wel: opgetekend verslag van het gesprek met de clerus op 17-3-1905. 
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soonlijkee goedkeuring van de priesters wegdragen, maar konden daarom nog niet worden be-
schouwdd als een misdaad tegen het katholieke geloof of tegen de Kerk als instituut. 

Dezee zelfde positiebepaling is te onderscheiden bij Van Wels politieke geestverwanten bin-
nenn de arbeidersbeweging. Het interconfessionele Unitas was in Helmond fel bestreden en 
hadd zich nooit een werkelijke plaats verworven. Maar tegelijk plaatsten velen, onder wie Bert 
vann Dongen, vraagtekens bij de aanwezigheid van geestelijke adviseurs bij de vakverenigingen. 

InIn hun streven naar een burgerlijk-confessionele organisatiestructuur is het niet verwonder-
lij kk dat Van Wel en de zijnen eerder aansluiting zochten bij bovenlokale verbanden dan bij de 
plaatselijke,, die door de Helmondse clerus werden gedomineerd. Zoals Jos van Wel zich in 1910 
tegenn de plaatselijke politici keerde en aansluiting zocht bij het hoofdbestuur van de R.K. Kies-
verenigingg (waaruit zijn confidentiële omgang met Willem Prinzen valt te verklaren), zo namen 
dee stakers bij Van Thiel in 1906, over het hoofd van de plaatselijke arbeidersorganisatie heen, 
dadelijkk contact op met het hoofdbestuur van de R.K. Metaalbewerkersbond in Amsterdam. Te-
gelijkertijdd was een dergelijke stap, bedoeld of onbedoeld, een statement. De historicus Lex Heer-
maa van Voss beschrijft hoe contacten tussen lokale en nationale arbeidersorganisaties meestal 
leiddenn tot institutionalisering van de arbeidersbeweging en tot verharding van de arbeidsver-
houdingen.. Vooral in kleinere plaatsen, waar men 'elkaar kende' en waar de strategie van de ar-
beiderss (organisaties) erop gericht was goede relaties met de patroons te onderhouden, leidden 
contactenn met bovenlokale bonden onherroepelijk tot verstoring van de lokale verhoudingen: 
'Ookk zonder specifiek lokaal conflict was het inroepen van de hulp van een landelijke organisa-
tiee een daad waarmee de arbeiders de lokale patronageverhoudingen verbraken'.161 

Hett werkelijke meningsverschil dat zich in Helmond rond 1910 aftekende, ging niet over de 
vraagg of er al dan niet katholieke organisaties moesten komen, maar over de vraag welke 
standpuntenn deze organisaties moesten innemen ten aanzien van de sociale kwestie. Vanwe-
gee het sociaalconservatisme van de (plaatselijke) clerus spitste de discussie zich derhalve toe 
opp de vraag, wat de rol van de clerus binnen de katholieke sociale organisatie was. Het was dus 
ookk geen discussie tussen katholieken en niet-katholieken, maar één tussen verschillende ka-
tholiekee fracties. Dit verklaart het opmerkelijke gemak waarmee alle partijen de aanwezigheid 
vann twee protestanten in de gemeenteraad accepteerden; ook toen de raadsverkiezingen aan 
hett begin van de twintigste eeuw sterk gepolitiseerd werden. Het reglement van één van de 
kiesverenigingenn (zie paragraaf 7.2) schreef nog in 1916 voor, dat 'bij vacatures ontstaan door 
hett aftreden van een der beide protestanten, die van ouds in onzen gemeenteraad zitting heb-
ben,, de vereeniging zich van het stellen van candidaten zal onthouden'.162 

Ookk Jos van Welwas een groot voorstander van deze vorm van accommodatie en pleitte er in 
19044 in Het Nieuws van de Week voor, dat de zetel die door de hervormde Piet Fentener van Vlis-
singenn werd verlaten, weer door een protestant zou worden ingenomen. De Maas- en Waalbode 
merktee hierover verontwaardigd op: 'Op verzoek van protestantsche fabrikanten en na aanbe-
velingg in het "Nieuws van de Week", is te Helmond een protestant tot raadslid gekozen tegen-
overr den president der Katholieke Hanze'.163 Deze voorzitter van de Hanze, die door interventie 
vann Van Wel voorlopig uit de raad was gehouden, was Marinus van Hout, de latere burgemees-
terr met wie Jos van Wels lot in de komende jaren onlosmakelijk verbonden zou worden. 

1611 Heerma van Voss, 'De rode dreiging...', 129 en 132. 
1622 Krantenknipsel januari 1916, opgenomen in GAH, Gemeentebelang, inv.nr. 189. 
1633 Het Nieuws van de Week, 16-7-1904. 
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