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Hoofdstukk 7 

Dee R.K. Democratie: 
Helmondd 1913-1930 

'Datt de R.K. Democratie zich niet tegen het kapitaal als zoodanig keert, 
iss laatst nog gebleken, toen zij bij de bestrijding der revolutie van 
Troelstraa vooraan op de bres stond en haar deswege in den lande alge-
meenn hulde gebracht werd. Neen, wij zijn geen socialisten; we voeren 
geenn strijd tegen de bezitters, maar volgens het woord des Pausen ver-
eenigenn wij ons slechts om door eerlijke middelen een menschwaardig 
bestaann te verkrijgen en te behouden'. 

eenn proletariër1 

7.11 HET SOCIALISME: EEN PAPIEREN TIJGER? 

Eerstee kennismaking met het socialisme 

Sindss het midden van de jaren 1880, toen de Sociaal-Democratische Bond in Nederland enige 
aanhangg begon te verkrijgen, berichtten de Helmondse kranten zo nu en dan over 'het socia-
lee gevaar'.2 In apocalyptische bewoordingen werd het socialisme beschreven als een vloek die 
bovenn Europa hing: 'een katastroof staat ons te wachten, aldus één van de commentaren.3 

Eenn directe aanleiding voor deze gezwollen retoriek was er in de gemeente Helmond voor zo-
verr bekend niet. Waarschijnlijk lieten de lokale kranten zich bij dergelijke artikelen over na-
tionalee of Europese vraagstukken inspireren door wat werd aangetroffen in de landelijke of 
buitenlandsee pers. 

Dee eerste feitelijke kennismaking van de Helmondse gemeenschap met het socialisme da-
teertt uit 1892. In dat jaar kwam de socialistische voorman Willem Vliegen vanuit Maastricht 
naarr de stad om er de Volkstribuun te colporteren. Hij had er ook graag een propagandabijeen-
komstt gehouden, maar geen enkele zaalhouder was bereid hem een ruimte te verhuren.4 Het-
zelfdee ongastvrije onthaal viel enkele jaren daarna Hendrik Spiekman ten deel, de Groninger 
diee later wethouder van Rotterdam zou worden en in meer Brabantse steden socialistische 
propagandaa voerde.5 Een menigte Helmondse jongens wachtte hem bij het station op en be-
geleiddee hem door de stad. Volgens sommigen werden de jongens door hun katholieke pa-

11 Gemeentebelang. Onjaan van de R.K. Democratie (Uitgave: Verkiezingscomité van 'Gemeentebelang') nr. 3 (17-5-1919), pamfletten Ge-
meenteraadsverkiezingenn 1919, map 6.1.3.2., GAH. 
22 Bijvoorbeeld: Nieuws van de Week, 2-9-1885, waarin op afkeurende wijze het socialistische Recht voor Allen en de beweging van F. Do-
melaa Nieuwenhuis wordt besproken, en ibidem, 14-3-1888. 
33 Zuiduullemsvaart, 8-7-1885. 
44 Ibidem, 22-5/17-11-1892. 
55 Nieuws van de Week, 11-5-1895; Spiekman was in 1894 propagandist in onder meer Den Bosch en Eindhoven: F.J. van Gaal, Socialis-
mee en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923. Ouer organisatie en mentaliteit (Tilburg 1989) 62-70; Giebels, Katholicisme 
enn socialisme, 34-41. 
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troonss betaald, als zij Spiekman gingen 'afhalen'6 en het Nieuws van de Week meende dat dit ook 
dee passende wijze was om de propagandisten van 'die volksblaadjes' te ontvangen: men ver-
drijvee colporteurs met leuzen als: 'Weg met de socialen, leve Wilhelmien. Laat hen de duivel 
halen,, leve Wilhelmien'.7 De verwijzing naar de veertienjarige koningin mag opmerkelijk he-
tenn in het overwegend lokaal georiënteerde Helmond, maar vindt haar verklaring in het feit 
datt Wilhelmina, samen met haar moeder en regentes Emma, juist in deze periode een rond-
reiss door Zuid-Nederland maakte, waarover de kranten in ruime mate berichtten.8 

Spiekmann hield het tot eind 1895 vol en keerde, bekogeld met stenen en omgeven door joe-
lendee omstanders, zo nu en dan terug naar Helmond. Daarbij kreeg hij al vrij snel gezelschap 
vann Jan de Bok, de suisse of ordebewaarder van de Lambertusparochie, die De Avondster als ka-
tholiekee tegenhanger van de Volkstribuun uitventte. Kapelaan Lambert LoefFontraadde vanaf 
dee preekstoel het kerkvolk om aandacht aan Spiekman te besteden: 'Laat hem trachten van de 
koeienn en de kalveren [...] socialisten te maken'.9 De tactiek van tegen-propaganda en dood-
zwijgenn had blijkbaar succes. Spiekman tekende op: 

'Mistroostig,, ging ik dan weer naar 't station, pakte m'n kranten weer in, na dienzelfden middag in 
Helmondd precies zoo wedervaren te hebben, en om den volgenden dag in Tilburg hetzelfde te on-
dervinden'.10 0 

Verondersteldd mag worden, dat de oprichting van de RKWV, korte tijd later op initiatief van 
dezelfdee kapelaan Loeff, in verband stond met wat werd gezien als de 'socialistische drei-
ging'.. Zo luidde het eerste couplet van het verenigingslied: 

'Niett met geweld gaan wij strijden 
gelijkk de socialisten doen, 
henn zullen we als de pest mijden, 
tee laag staan zij voor ons fatsoen'." 

Alss de stichting van katholieke arbeidersorganisaties inderdaad bedoeld was als tegengif, mag 
ditt systeem in Helmond zeer succesvol heten. Na de aftocht van Spiekman bleven verdere socia-
listischee initiatieven in Helmond voorlopig uit. In 1905 organiseerden sociaal-democraten een 
propagandabijeenkomstt van de SDAP in Helmond12 en drie jaar later probeerde de provinciale 
SDAP-propagandistt A.F. Muller uit Tilburg tevergeefs om in Helmond een SDAP-afdeling op te 
richten.. Omdat ook hij geen vergaderruimte kon huren, bloedden zijn pogingen spoedig dood.15 

Dee oprichting van een SDAP-afdeling 

Uiteindelijkk duurde het nog eens bijna tien jaar, tot januari 1914, tot er in Helmond een SDAP-af-
delingg van de grond kwam.14 Die oprichting was voor pastoor M.P.P. Rath van de Lambertus-

66 Van Wel, De zingende nink, 28. 
77 Ingezonden briefin Nieuws van de Week, 29-5-1895; onduidelijk is, of er een verband bestaat tussen deze tekst en het algemenere 
'Hop,, hop, hop, hang de socialisten op [...] Oranje boven, leve de Willemien.' 
88 Ibidem, 22-5-1895. 
99 Aldus de ooggetuige G. Seelen, geciteerd in Van Wel, De zingende fink, 27. 
100 Het Volk, 16-6-1906, geciteerd in Giebels, Katholicisme en socialisme, 39. 
111 Geciteerd in Van HoofFe.a., Tot het hemelsch morgenrood, 20. 
122 Nietitus uan de Week, 24-3-1905. 
133 J. Bartholomeus, 'De SDAP-fractie in de Helmondse gemeenteraad (1931-1940)', De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek 2 (1981) 
168-igg,, aldaar 170. Zie voor Muller: A.J.M. Wagemakers, Buitenstaanders in actie. Socialisten en neutraal-georganiseerden in confrontatie met 
dee gesloten Tilburgse samenleving 1888-1919 (Tilburg 1990) 172-175. 
144 De Strijd, 31-1-1914. 
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parochiee aanleiding om persoonlijk in actie te komen. Zijn relatie met de deken, A. van der 
Zanden,, was niet al te best vanwege een hoog opgelaaide strijd om de verdeling van subsidies 
overr de verschillende kerkbesturen (zie paragraaf 7.3). Bovendien kwamen de verschillen van 
meningg tussen beide Helmondse priesters steeds vaker aan de oppervlakte. Rath was voor een 
duidelijkee strijdbare opstellingvan de clerus in sociale en politieke zaken, terwijl deken Van 
derr Zanden volgens hem 'te slap van ruggegraat' was om krachtdadig op te treden tegen de 
bedreigingenn van de nieuwe tijd.15 

Kortee tijd later, begin maart 1914, overleed Van der Zanden. Ogenblikkelijk nam Rath con-
tactt op met de vicaris-generaal van het bisdom om te overleggen over tegenmaatregelen tegen 
dee socialistische propaganda. Net als in 1895, toen Spiekman de Volkstribuun kwam colporte-
ren,, werd ook nu een katholiek tegenblaadje op stapel gezet: De Buunder voor Helmond en om-
streken,, dat als ondertitel droeg 'Voor God en Vaderland' en dat gratis werd rondgedeeld door 
ledenvann de St. Jozefs Jongelingsvereeniging.16 Rath zond dit, samen met enkele exemplaren 
vann de socialistische periodiek De Strijd, naar het bisdom.'7 Bovendien reisde hij enkele dagen 
laterr persoonlijk af naar Den Bosch om aan te dringen op een bisschoppelijke waarschuwing 
tegenn De Strijd en tegen aansluiting bij socialistische verenigingen.'8 Een dergelijke herderlijke 
vermaningg zou nog enkele jaren op zich laten wachten. Maar het verzoek van Rath, die kort 
daaropp trouwens Van der Zanden opvolgde en deken van Helmond werd, tekent de vastbera-
denheid,, waarmee (een deel van) de lokale clerus socialistische initiatieven tegemoet trad. 

Beschouwdd naar de feitelijke situatie was de dreiging van een socialistische beweging in de 
gemeentee Helmond zeer beperkt. De plaatselijke afdeling van de SDAP telde bij oprichting 
slechtss negen leden (later dat jaar: zeventien), voornamelijk werklieden in dienst van prote-
stantsee patroons als Van Vlissingen en een enkele leraar aan de Rijks-H.B.s." De afdeling leid-
dee een slapend bestaan en ging drie jaar later geruisloos ten onder om pas in 1927 weer te wor-
denn heropgericht. In de tussenliggende jaren zou de veel radicalere Sociaal-Democratische 
Partijj  (SDP) enige aanhang verwerven - méér zelfs dan de SDAP -,20 maar van een massapartij 
wass geenszins sprake. Bovendien was het 'gevaar' voor de katholieke kerk beperkt omdat de 
socialistenn hun aanhang niet uit die kring, maar uit de uiterst geringe groep andersdenken-
denn rekruteerden. Het Nieuwsblad van Helmond merkte op: 'In Helmond wordt propaganda ge-
maakt,, voor het ongeloof, door enkele vreemden, die zich hier gevestigd hebben en door en-
kelee afvallige katholieken', die 'goddeloze schrijvers' als Voltaire lezen.21 

Dee vraag dringt zich derhalve op, waarom de verschillende socialistische initiatieven, hoe 
beperktt en hoe ongevaarlijk deze in objectieve termen ook mochten zijn, toch zoveel stof de-
denn opwaaien. Het simpelste antwoord op deze vraag, dat is terug te vinden in veel herden-
kingsliteratuur,, luidt dat het socialisme in Helmond lange tijd zo'n ondergeschikte rol speel-

155 Dit citaat, afkomstig uit het dagboek van Rath, sloeg op Van der Zandens lakse houding bij het handhaven van het oude gebruik 
vann vastenavond-missie, GAH, inv.nr. 131, Dagboek Rath 1913-1916,14-12-1913. 
166 Afgedrukt in Van Hooff, 'De eerste SDAP-afdeling in Helmond', 109. 'Buunder' betekent 'boender'. De St. Jozefs Jongelingsveree-
nigingg was de opvolger van de St. Jozefsvereeniging en behoorde tot de sfeer van de Helmondse RKWV. 
177 De Strijd meldde zelf dat ze begin mei 1914 290 abonnees in Helmond had. Het is evenwel zeer de vraag of dit hoge aantal klopt: 
tweee maanden eerder meldde de periodiek dat er in Helmond zo'n 50 losse abonnees waren en tien nieuwe werden geworven; in april 
werdenn er volgens het blad nog eens negentien nieuwe abonnees geworven. Zowel gezien deze aantallen, als gezien de geringe animo 
voorr het socialisme in het algemeen in Helmond, komt het getal van 2go abonnees enkele weken later enigszins uit de lucht vallen. De 
aantallenn zijn ontleend aan Van Hooff, 'De eerste SDAP-afdeling in Helmond', 107. 
188 Dagboek Rath, 11-3-1914. 
199 Van Hooff, 'De eerste SDAP-afdeling in Helmond', 106-107. 
200 De SDP haalde bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1918 4,25% van de stemmen, tegen 2,32% voor de SDAP. 
211 Nieuwsblad van Helmond, 13-6-1914. 
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de,, juist vanwege het krachtdadige optreden van de katholieke clerus en katholieke organisa-
ties.""  Maar, hoe juist dit antwoord wellicht ook moge zijn, het verklaart onvoldoende de over-
ijverigee reactie, die achteraf soms de indruk geeft dat met een kanon op een mug werd ge-
schoten. . 

Bijj  het verklaren van de beroering die het gevolg was van ieder socialistisch initiatief, moet 
verderr worden bedacht, dat de betrokkenen natuurlijk niet wisten hoe de socialistische bewe-
gingg zich in Helmond zou ontwikkelen (of beter: niet ontwikkelen) en de dreiging van een 
massalee socialistische beweging in eigen parochie waarschijnlijk als zeer reëel hebben erva-
ren.. Deken Rath kende voldoende voorbeelden van katholieke industriële centra, zoals Til-
burgg en Eindhoven, waar het socialisme in deze periode daadwerkelijk een bedreiging begon 
tee vormen voor de hegemonie van de katholieke Kerk en leer. 

Diee provinciale en vooral ook de nationale ontwikkelingen vormen een andere verklaring 
voorr het krachtdadige optreden van de lokale katholieken. De reacties in Helmond op twee 
grotee landelijke manifestaties van socialisme, de spoorwegstaking van 1903 en de revolutie-
dreigingg van 1918, kunnen dit adstrueren. 

Dee spoorwegstaking van 1903 

Dee eerste spoorwegstaking van 1903, eind januari in Amsterdam begonnen uit solidariteit 
mett stakende havenarbeiders, mondde uit in een overwinning van de spoorwegarbeiders. De 
geblekenn macht van de stakers riep in den lande alom felle reacties op en was aanleiding voor 
dee snelle oprichting van confessionele organisaties van spoorpersoneel.23 Ook in Helmond 
gebeurdee dit. Op 14 februari riepen spoorwegmannen uit Den Bosch, met toestemming van 
dee beide Brabantse bisschoppen, op tot stichting van het R.K. Secretariaat van R.K. Spoorweg-
personeell  in Nederland. Het doel was gericht tegen de revolutionaire socialisten: 'wi j  willen 
verbeteringg maar alleen langs den weg van orde en waarheid'.24 Twee dagen later kwam het 
Brabantsee spoorpersoneel bijeen en werd daadwerkelijk besloten tot aansluiting bij de katho-
liekee organisatie. Volgens de lokale Helmondse pers hadden de spoorwegmannen goed aan-
gevoeld,, 'dat in onze dagen, nu de strijd meer en meer gevoerd wordt tussen geloof en onge-
loof,, het katholicisme niet alleen in het individueel, in het bijzonder, maar ook in het open-
baar,, in hetvereenigingsleven moet beleden worden'/5 

Dee tweede spoorwegstaking volgde op het voorbereiden door het kabinet-Kuyper van de 
antistakings-- ofworgwetten. In het hele land werden door katholieken en protestanten adres-
senn ondertekend aan de Tweede Kamer om adhesie te betuigen aan de kabinetsplannen. In 
Helmondd tekenden 378 personen het adres. Toen begin april het socialistische Comité van 
Verweerr een algehele werkstaking afkondigde, organiseerde het Katholiek Comité van Actie 
tegenmanifestaties,, onder meer in Utrecht en Haarlem. Acht functionarissen van de voor-

222 Een voorbeeld van deze opvatting is te vinden bij P.J.J. Haazevoet, secretaris van het R.K. Vakbureau, die opmerkte: 'zonderde R..K. 
Vakbewegingg [was] de massa der [...] vereenigingen, socialistisch geworden', De R.K. Vakbeweging 3 (1915-1916) 27. De Gids voor het ka-
tholiekee leuen in degemeenre Roermond (Roermond 1947) 18, betoogt: 'de katholieke kerk beschouwde de organisaties en verenigingen als 
middell  tot verzameling der katholieken als tegenwicht tegen de organisaties van tegenstanders'. Dergelijke stellingen worden ook door he-
dendaagsee historici nog aangehangen; vergelijk: S. Rokkan, 'Towards a generalized concept of verzuiling: a preliminary note', Politi-
call  studies 25 (1977) 563-570, aldaar 570. 
233 A.J.C. Rüter, De spoorwegstakingen van 1903. Een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland (Nijmegen z.j. [1935]) 547. 
244 Oproep in Nieuws van de Week, 14-2-1903. 
255 Ibidem, 18-2-1903. 
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naamstee katholieke organisaties in Helmond riepen in een paginagrote advertentie op de 
voorpaginaa (!) van het Nieuws van de Week op om paasmaandag ten strijde te trekken, onder 
meerr voor 'Neerland en Oranje', twee grootheden die in het algemeen in Helmond nogal abs-
tractt waren. Te wapen tegen de aanvallers van uw heilig Geloof- tegen de miskenners van uw 
vaderlijkk gezag- tegen de verraders van Koningin en Vaderland!', 20 heette het in de adver-
tentie.266 Eén van de inwoners van Helmond die op de advertentie reageerden, was Jos van Wel. 
Hijj  zou op paasmaandag spreker zijn op de manifestatie in Haarlem ten gunste van de anti-
stakingswetten. . 

Dee spoorwegstakingen en de erop volgende golf van antisocialistisch protest gaven niet al-
leenn een impuls aan de organisatie van spoorpersoneel, maar aan de gehele katholieke arbei-
dersbewegingg in Nederland.27 Ook in Helmond laat het jaar 1903 een ware vloedgolf aan op-
richtingenn van vakverenigingen zien: St. Augustinus (typografen), St. Lucas (katoendruk-
kers),, St. Raphael (Spoor- en Tramwegpersoneel), St. Jozef (houtbewerkers), St. Eligius 
(metaalbewerkers),, Gerardus Majella (kleermakers), St. Lucas (schilders) en St. Antonius 
(werklozenn en losse dagloners; opgericht begin 1904). Zo gaf de spoorwegstaking in Hel-
mondd een krachtige impuls aan de organisatorische uitbouw van de katholieke arbeidersbe-
wegingg en daarmee aan het proces van verzuiling. De staking had bovendien een schaalver-
grotendee werking: het ging immers om socialistische agitatie, die de Helmondse gemeen-
schapp niet bereikte. De Nederlandse natie werd er een meer reële entiteit door, een zaak waar-
voorr het de moeite waard was om de barricades te bestijgen. De oproep van het gehele veld van 
katholiekee verenigingen in Helmond tot steun aan 'Koningin en Vaderland' is er een voor-
beeldd van. 

Dee revolutiedreiging van november  1918 

Dee gebeurtenissen tijdens de novembermaand van 1918 tonen opnieuw, hoe de dreiging van 
socialistischee agitatie buiten de lokale gemeenschap, binnen de lokale gemeenschap de func-
tiee vervulde van aanjager van zowel katholieke verzuiling als natievorming. 

Dee revolutiedreiging, overgewaaid uit vooral Duitsland, werd in Nederland acuut door de 
befaamdee rede van PJ. Troelstra op maandagavond 11 november. Weliswaar moest hij zijn 
verwachtingg dat de arbeidersklasse 'thans de macht grijpt' binnen enkele dagen herroepen, 
maarr bij de gezagsdragers en grote delen van het Nederlandse volk vielen zijn uitspraken be-
paaldd niet in het luchtledige. Ogenblikkelijk na Troelstra's 'revolutierede' begonnen vooral 
veell  katholieke organisaties met de voorbereiding van tegenacties. Katholieken vormden bur-
gerwachten,, de katholieke vakorganisatie zegde het kabinet haar steun toe bij de handhaving 
vann de orde en het episcopaat gaf een verklaring uit, die de gelovigen opriep om 'op te komen 
voorr het gezag dat wij erkennen en eerbiedigen, als door God gewild en gesteld'.28 De histori-
cuss Jan Bank spreekt in dit opzicht van een 'katholieke contrarevolutie'29 en de katholieke mi-
nisterr P.J.M. Aalberse, in 1903 tijdens de spoorwegstakingen organisator van antisocialisti-

266 De advertentie was ondertekend door W. Prinzen (R.K. Kiesvereniging), W. van Asten (St. Vincentiusvereniging), G. Coovels 
(Christelijkee Boerenbond), M. van Hout (Hanze), W. Verstappen (RKWV), N. Hozewitz (St. Jozefsvereniging), L. Weldering (R.K. Ver-
enigingg van Spoorwegpersoneel) en P. de Louw (Paulusvereniging): ibidem, 11-4-1903. 
277 J. Veltman, Gedenkboek. Ontstaan en dertigjarige werkzaamheid van den diocesanen Bond van R.K. Werkliedenuereenigiryen in het Aartsbisdom 
Utrecht,, 1893-1923 (Utrecht 1923) 149. 
288 Geciteerd in Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat, 187. 
299 Bank, 'Katholieken en de Nederlandse monarchie', 200. 
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schee tegenmanifestaties, noteerde in zijn dagboek: 'Schitterend is de actie geweest welke 
doorr de Kath. vereenigingen, spec, de arbeidersvakvereenigingen werd gevoerd. Aan hen 
heeftt Nederland zijn behoud te danken'.30 

Ookk in Helmond riepen de verschillende katholieke organisaties, in navolging van de Ne-
derlandsee bisschoppen, op tot kalmte en steun aan het gezag. Burgemeester Van Hout kon-
digdee een samenscholingsverbod af, zogenaamd vanwege de Spaanse Griep die heerste,31 en de 
werkgeverss spraken onderling af, dat zij in geval van een werkstaking hun bedrijven niet zou-
denn sluiten.*2 Op initiatief van de HKWV werd een Helmonds Comité voor Recht en Orde in het 
levenn geroepen, waarbij naast katholieken ook verschillende protestantse en liberale organi-
satiess zich aansloten.33 Overigens was opnieuw, net als in 1903, de feitelijke dreiging binnen 
dee gemeente minimaal. In zijn correspondentie met de Commissaris van de Koningin wist 
burgemeesterr Van Hout slechts één 'verdachte' inwoner te noemen, de hervormde predikant 
A.R.. de Jong, die actief was binnen de antimilitaristische Bond van Christen-Socialisten en be-
kendd stond als 'radicaal'.34 Voor de zekerheid vroeg Van Hout toch maar om militaire onder-
steuningg en liet voortaan bij elke openbare vergadering een agent posteren." Maar op de vraag 
welkee kranten in geval van acute revolutiedreiging gevaar voor het gezag zouden opleveren, 
merktee Van Hout terecht op: 'Naar mijne meening kunnen de in deze gemeente periodiek ver-
schijnendee drukwerken worden vrijgesteld van censuur'.36 

Toenn na enige tijd bleek, dat van reëel gevaar voor de gezagsstructuur in Helmond geen 
sprakee was, werden de oproepen tot kalmte vervangen door oproepen tot het betuigen van 
steunn aan het gezag. Het Comité voor Rechten Orde organiseerde op 28 november, tijdens de 
nationalee bid- en dankdag, een grote manifestatie op de Markt, waarbij het onwaarschijnlijk 
hogee aantal van ruim 10.000 inwoners bijeen kwam om uiting te geven aan 'aanhankelijkheid 
aann de koningin en steun aan de regering', zoals het in een telegram aan hare majesteit was 
verwoord.. De patroons hadden hun werknemers vrij gegeven en veel inwoners gaven gehoor 
aann de oproep in de krant om zich in het oranje te hullen.37 

Dee 'revolutie die niet doorging' gaf, net als de spoorwegstaking van 1903 dat had gedaan, 
eenn enorme impuls aan het katholieke verenigingsleven.38 Zij was voor de bisschoppen bo-
vendienn aanleiding om in december een mandement tegen de socialisten te doen uitgaan; iets 
waaropp de Helmondse deken Rath al vier jaar eerder had aangedrongen:39 

'1.. Het is den Katholiek verboden en volstrekt ongeoorloofd lid te zijn van anarchistische of so-
cialistischee vereenigingen of deze metterdaad te steunen. 

2.. Een Katholiek mag zich niet aansluiten bij vereenigingen, die ofschoon zij den naam van an-

300 Geciteerd in H.J. Scheffer, November 1918. Journaal van een reuolurie die niet doorcjiry (Amsterdam/Dieren 1985) 148, 
311 Ziridivillemsvaart, 14-11-1918. 
322 Ibidem, 23-11-1918. 
333 Aangesloten katholieke organisaties: verschillende vakverenigingen, de Hanze, de Christelijke Boerenbond, de R.K. Kiesvereeni-
ging,, de vereniging van Handelsreizigers en de kort tevoren opgerichte R.K. Bond van Grote Gezinnen; protestantse organisaties: AR-
enn CH-Propagandabonden; liberale organisaties: de Vrijzinnig Democratische Bond en de Bond van Vrije Liberalen: ibidem, 14/16-11-
1918.. Overigens werden ook elders soortgelijke comités of burgerwachten in het leven geroepen: Jan van Miert, 'Confessionelen en de 
natie,, 1870-1920' in: Dirk Jan Wolffram ed., Om het christelijk karakter der natie. Confessionelen en de modernisering uan de maatschappij (Am-
sterdamm 1994) 89-112, aldaar 104. 
344 Correspondentie 27-1-1919, GAH inv.nr. 274, kabinet van de burgemeester vanaf 1899, doos 23. 
355 Ibidem, 27-3-1919. 
366 Ibidem. 
377 Ztudunllemsvaart, 28/30-11-1918. Ook elders vonden massale bijeenkomsten plaats van katholieken en orthodox-protestanten: J.C. 
vann der Does, Als 't moet. November 1918 en de Bijzondere Vrijwillig e Landstorm ('s-Gavenhage 1959) 126-127. 
388 Veltman, Gedenkboek, 149; Van Miert, 'Confessionelen en de natie', passim. 
399 Zie eerder in deze paragraaf; Dagboek Rath 11-3-1914. 
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archistischh of socialistisch niet dragen, toch verbonden zijn met anarchistische of socialisti-
schee vereenigingen of deze metterdaad steunen. 

3.. Op den Katholiek, die zich bij zulke vereenigingen heeft aangesloten, of deze vereenigingen 
metterdaadd steunt, rust de zware verplichting dit lidmaatschap op te zeggen of dien steun niet 
meerr te verleenen. 

4.. Zoolang derhalve een Katholiek lid is van zulke vereenigingen en althans niet het vaste voor-
nemenn heeft dit lidmaatschap zoodra mogelijk op te zeggen; of zoo lang hij zulke vereenigin-
genn metterdaad wil blijven steunen, kan hij geen kwijtschelding der zonden verkrijgen en bij-
gevolgg geen Sacrament waardig ontvangen. 

5.. De Katholiek, die geregeld anarchistische of socialistische geschriften leest, of anarchistische 
off  socialistische vergaderingen bijwoont, komt daardoor in de naaste gelegenheid om zijn ge-
looff  te verliezen en kan, zoolang hij deze gelegenheid niet wil verlaten, geen kwijtschelding 
derr zonden verkrijgen en bijgevolg geen Sacrament waardig ontvangen. 

6.. De Katholiek, die de leer der anarchisten of socialisten aanneemt en als dusdanig bekend 
staat,, kan niet meer als lid der Kerk beschouwd worden. Hem moeten de Sacramenten gewei-
gerdd worden, zoolang hij het anarchisme of socialisme blijft aanhangen'.40 

Zoo was in 1918 openlijk uitgesproken, wat volgens deken Rath allang vast stond: het socialis-
mee moet verworpen worden, het beste tegengif is de katholieke organisatie en als een katho-
liekk weigert duidelijk stelling te nemen tegen het socialisme, moeten hem of haar ten langen 
lestee de sacramenten worden onthouden. Nationale gebeurtenissen als de spoorwegstakin-
genn van 1903 en de novembergebeurtenissen van 1918 snoerden allen die daaraan nog twijfel-
denn de mond. 

Antisocialismee en katholieke verzuiling 

Inn het voorgaande is betoogd dat vooral nationale gebeurtenissen de antisocialistische agita-
tiee van de Helmondse katholieken voedden. Tegelijkertijd kan uit de verschillende voorbeel-
denn worden afgeleid, dat de reële dreiging van massaal socialisme binnen de gemeentegren-
zenn minimaal en soms zelfs afwezig was. De combinatie van deze beide constateringen wijst 
err in de eerste plaats op, dat het antisocialisme een belangrijke factor was in het proces van na-
tionalee integratie. In de tweede plaats roept het de vraag op of achter de antisocialistische agi-
tatiee van de katholieken niet ook andere conflicten schuilgingen: of deze agitatie niet ook een 
functioneell  middel is geweest voor een herschikking in eigen gelederen. 

Inn maart 1903, temidden van de verhitte discussies over de spoorwegstakingen, verscheen 
inn Het Nieuws van de Week een ingezonden brief onder het pseudoniem 'Operarius', letterlijk: 
'Werkman'.. De vragen des tijds zijn zo dringend, aldus de auteur, dat er geen plaats meer is 
voorr sociale organisaties die zich uitsluitend met lolletjes bezighouden: 

'Zulkee pretmakers-vereenigingen zijn zeker niet geschikt om mede te werken aan de oplossing van 
hett groote sociale vraagstuk. [...] De tijd van neutrale vereenigingen, uan uereenu|ingen zonder geestelijken ad-
viseur,, is voorbij . Het heet kleur bekennen. [...] Wie niet met Mij is, is tegen Mij, wie niet met Mij ver-
gadert,, verstrooit. [...] Neutraliteit is een onding, ze kan niet meer bestaan, de feiten der laatste we-
kenn leveren daarvan doorslaande bewijzen'.4' 

400 GAH, Decanaat Helmond 1896-1979, nr. 101, herderlijk schrijven bisdom / aartsbisdom 1911-1965 (D.8), 10-12-1918. 
411 Nieuws uan de Week, 18-3-1903. 
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Inn het artikel werd een rechtstreeks verband gelegd tussen neutrale verenigingen en socialis-
me.. Zonder geestelijk adviseur belandt men in socialistisch vaarwater en later in anarchisti-
schee haven, zo luidde de strekking van het artikel. 

Dezelfdee geluiden weerklonken vijftien jaar later, middenin de roerige novembermaand 
vann 1918, die ook in Helmond zo'n hartverwarmende eensgezindheid van katholieken, protes-
tantenn en liberalen had opgeleverd. In de Zuidurillemsuaart verschenen enkele artikelen van de 
befaamdee drankbestrijder pater Ildefonsus: 

'Inn nauw verband met het Socialisme staan vooral ook de neutrale vereenigingen. Neutraal is rood of 
leidtt tot rood. Want wie neutraal is, is tegen Christus. "Wie niet vóór Mij is, is tegen Mij" . Daar be-
staatt geen middenweg'.42 

Ookk Ildefonsus' waarschuwingen voor de gevaren van het socialisme mondden uit in één gro-
tee aansporing tot het lidmaatschap van katholieke organisaties. In de eerste plaats betrof dat 
vakverenigingen,, maar uiteindelijk moest een katholiek op alle terreinen kleur bekennen: 
'Katholiekenn moeten katholiek zijn, ook in hun sport'. Het grootste gevaar vormde daarbij 
niett langer het socialisme - bijna geen Helmonder was lid van een socialistische vereniging, 
laatt staan van een socialistische sportvereniging -, maar onverschilligheid en neutraliteit: 
'Wegg met alle neutraal gedoe! Le Christ avant tout!'4' 

Bijj  de grote manifestatie voor de regering, enkele dagen later op het Marktplein, ergerde Il-
defonsuss zich eraan, dat de Rijks-H.B.s. tijdens de optocht geen vlag voerde. Twee leerlingen 
warenn gaan klagen bij de directeur. Ildefonsus leidde er opnieuw uit af: 'Liberaal is rood of leidt 
tott rood. En wie niet vóór Christus is, is tegen Christus'.44 De geest van het liberalisme of de 
neutraliteitt moest, juist omdat die in 'eigen' katholieke gelederen rondwaarde, meer dan iede-
ree andere tegenstander te vuur en te zwaard worden bestreden. Ildefonsus sprak in dit kader 
vann de 'wolfin schapenvacht'. Zo wordt duidelijk dat achter de antisocialistische retoriek ook 
eenn controverse tussen verschillende typen katholieken schuilging; tussen verschillende ka-
tholiekee antwoorden op het sociale probleem of tussen pro- en antiverzuilers. 

Dee indruk dat een massale socialistische beweging in Helmond een fantoom was en dat de 
langdurigee discussie hierover de werkelijke strijd versluierde, wordt nog versterkt door het 
feitt dat de groep protestantse ondernemers, die in menig opzicht een veel wezenlijker bedrei-
gingg vormde voor de lokale machtsverhoudingen, volledig buiten schot bleef. Als er zich rond 
dee eeuwwisseling een stroming ontwikkelde, die tot op zekere hoogte sympathiseerde met de 
sociaal-democratie,, dan was die te vinden binnen de groep allochtone protestanten. De pe-
riodiekk De Sociaal Democraat (1896-1900) kende zes Helmondse abonnees: E.H. Begemann en 
J.B.. Kam, beiden directeuren van Machinefabriek Begemann, Willem van Vlissingen, direc-
teurvann de stoombontweverij Ramaer & Co., August Draese, tekenaar bij Begemann, J.L.C.A. 
Meyer,, leraar Nederlands aan de Rijks-H.B.s., en J.H. Rochell, inspecteur van de directe belas-
tingen:: allen protestant.45 De protestantse fabrikant Cor Matthijsen, compagnon bij P. Fen-
tenerr van Vlissingen & Co., was als grootfinancier van zijn schoonzus Henriette Roland Holst 
eenn belangrijke steunpilaar van de landelijke socialistische beweging. En ook zijn schoon-
zoonn Paul Begemann, directeur van de gelijknamige machinefabriek, sympathiseerde met de 
socialistischee beweging (zie paragraaf 5.2). De befaamde communistische wiskundige prof. 

422 Zuidunllemsuaart, 23-11-1918. 
433 Ibidem. 
444 Ibidem, 30-11-1918. 
455 use, Archief van het hoofdbestuur van de SDAP, Abonnee-lijst De Sociaal Democraat. 
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Gerritt Mannoury tenslotte, redacteur van onder meer De Klassenstrijd en De Nieuwe Weg,4i was tus-
senn 1906 en 1910 actief in Helmond: eerst als privé-leraar en later als docent aan de Rijks-H.B.s. 

Dee opmerkelijke verbinding tussen protestantse gegoede burgers en het socialisme, die 
overigenss ook elders in Noord-Brabantvaltte signaleren,47 is reeds in hoofdstuk 5 aan de orde 
gekomen.. Deze verbinding moet overigens niet als zeer krachtig worden voorgesteld. Giel 
vann Hooff verklaart de interesse van de protestantse fabrikanten voor de sociaal-democratie 
uitt een combinatie van 'intellectuele nieuwsgierigheid en sympathieke belangstelling', die 
voorall  theoretisch van aard was.48 Anderzijds moet de tendens van niet-katholieke onderne-
merss die - althans zolang er geen looneisen werden gesteld - steun verleenden aan de sociaal-
democratischee beweging,49 ook niet worden gebagatelliseerd. Het zou dan ook voor de hand 
hebbenn gelegen, dat deze protestantse elite, in feite de enige groep die lokaal een potentiële 
bedreigingg vormde, het doelwit was geworden van de fel antisocialistische katholieke elite. 
Hett tegendeel was het geval. Zoals in het vorige hoofdstuk gemeld, waren in de gemeenteraad 
tweee zetels gereserveerd voor protestanten, waarvan de hierboven genoemde J.B. Kam er 
sindss 1904 één innam. En, zoals beschreven in hoofdstuk 5, bleven de protestantse fabrikan-
tenn bij sociale conflicten bijna altijd buiten schot. Dit in tegenstelling tot een aantal katholie-
kee patroons, bij wie arbeidsconflicten regelmatig terugkerende 'ongemakken' waren.50 

Balans s 

Inn deze paragraaf is de paradox besproken van het socialisme, dat binnen de Helmondse ge-
meentegrenzenn vrijwel afwezig was, en de reactie van de katholieken daarop, die achteraf 
moeilijkk als proportioneel kan worden aangemerkt. Ter verklaring van deze paradox is een 
aantall  elementen aangedragen. Allereerst de ongetwijfeld juiste maar weinig verrassende ver-
onderstelling,, dat het socialisme op enig moment wel degelijk een reële bedreiging voor de 
katholiekee hegemonie was, of althans als zodanig werd ervaren. De betrokkenen hadden im-
merss niet het voordeel van de historicus en trokken wellicht een geheel andere conclusie om-
trentt het 'gevaar', dat van het socialisme binnen de gemeente uitging. 

Daarnaastt is het belang van enkele nationale gebeurtenissen besproken. Zowel de spoor-
wegstakingenn van 1903 als de revolutiedreiging van 1918 konden in Helmond zelf geen sym-
pathiee opwekken en leverden derhalve ook geen lokale bedreiging op, maar versterkten wel de 
antisocialistischee houding van de katholieken. Ook elders is de suggestie gedaan, dat de 
'overdrevenn grote angst voor de socialisten' in Noord-Brabant het gevolg was van het af-
schrikwekkendee voorbeeld van de ontwikkelingen boven de grote rivieren.51 In dat kader kan 
aann de socialistische agitatie een sterke natievormende invloed worden toegekend. Dat dit ge-
paardd ging met nationale symbolen zoals koningin en vaderland is in dat licht wel verklaar-
baarr omdat de socialisten een fel antimonarchisme beleden: hun voorman F. Domela Nieu-
wenhuiss was veroordeeld wegens majesteitsschennis en zijn volgelingen spraken bij voorkeur 
overr Willem de Laatste wanneer zij op Willem III doelden.52 

466 Etty, Liefde is heel het leven niet, 445 en 469. 
477 Zie over een dergelijke rol van patroons in Eindhoven: Giebels, Katholicisme en socialisme en Heerma van Voss, 'De rode dreiging...', 130. 
488 Van HoofF, 'De eerste SDAP-afdeling in Helmond', 101. 
499 Altena, 'Socialisme in de marge', 65. 
500 Van HoofF, Ermoei troef, passim. 
511 Altena, 'Socialisme in de marge', 70. 
522 Zie voor een groter aantal voorbeelden van het socialistische antimonarchisme: Luykx, 'Nederlandse katholieken en de natie', 252-253. 
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Tenslottee is in deze paragraaf de mogelijkheid verkend, dat ten aanzien van het socialisme 
inn Helmond sprake was van een 'geconstrueerd' beeld en dat achter de strijd tegen het socia-
lismee een geheel ander conflict schuilging. Er zou dan sprake zijn van een schijngevecht tegen 
eenn papieren tijger, waarvan de inzet eerder een intra-katholieke richtingenstrijd was, dan het 
attaquerenn van een gemeenschappelijke vijand. In de rest van dit hoofdstuk zal dit conflict 
tussenn verschillende richtingen binnen de katholieke gemeenschap verder worden uitge-
diept,, waarbij (de afkeer van) het socialisme vooral een retorische rol speelde. 

Inn het voorafgaande is vooral het hoe en waarom van de felle antisocialistische reactie van 
dee katholieken aan de orde gekomen. Ook de omgekeerde vraag, waarom de socialistische 
bewegingg in het geïndustrialiseerde Helmond zo moeizaam van de grond kwam, is daarmee 
althanss ten dele beantwoord: namelijk vanwege de heftige tegenreactie van de katholieken, 
culminerendd in het bisschoppelijk schrijven van 1918. Maar een vergelijking met andere ka-
tholiekee (industriële) centra in Noord-Brabant toont aan, dat dit op zichzelf onvoldoende ver-
klaartt dat het socialisme in Helmond niet of pas laat kon aarden. In Breda werd al in 1907 een 
socialistt in de gemeenteraad gekozen (de 'afvallige' priester Jan van den Brink), in Tilburg tel-
dee de SDAPin 1919 een zevental leden in de raad en in Eindhoven en Den Bosch verwierf de SDAP 

zichh in het begin van de jaren 1920 een vaste plaats in de lokale politiek." Golden deze plaat-
senn al als voorbeelden van laat en zwak socialisme,54 in Helmond zou de SDAP pas in de jaren 
19300 vaste voet krijgen in de gemeenteraad. 

Giell  van Hooff constateert in zijn artikel over de Helmondse SDAP, dat het de beweging 
voorall  aan voortrekkers ontbrak." Het ligt daarbij voor de hand te verwijzen naar de in hoofd-
stukk 5 beschreven economische tweedeling van de Helmondse samenleving. Deze zorgde er-
voor,, dat sociale middengroepen aanvankelijk bijna geheel ontbraken en hoewel het socialis-
mee spreekwoordelijk een beweging van arbeiders is, waren de initiatoren en organisatoren 
vaakk personen uit de kleine burgerij.,6 

Eenn tweede element was de opkomst van een expliciet-katholiek alternatief, dat het socia-
lismee de wind uit de zeilen nam: de R.K. Democratie. 

7.22 DE R.K. DEMOCRATIE 

Dee kiesvereniging Gemeentebelang 

Inn 1913 trad burgemeester A.H. van Hoeck vanwege zijn hoge leeftijd af. Al snel ging het ge-
rucht,, dat Marinus van Hout, wethouder en lid van de Provinciale Staten, hem zou opvolgen. 
Vann Hout leek een geschikte kandidaat te zijn: 'opgekomen uit den eenvoudigen burger-
stand'577 stichtte hij een bloeiende koopmanszaak in manufacturen (heren-, kinderkleding en 
beddengoed)) en was daarmee acceptabel voor zowel de werklieden als de meer conservatieve 
patroons.. Hij kon bovendien op steun rekenen van de clerus, met name vanwege zijn betrok-

533 Ten Teije, De opkomst van het socialisme in Breda; Wagemakers, Buitenstaanders in actie; Giebels, Katholicisme en socialisme en Van Gaal, 
Socialismee en zelfstandige arbeidersbeweging. 
544 Altena, 'Socialisme in de marge', 62 en 67. 
555 Van Hooff, 'Deeerste SDAP-afdeling in Helmond', 105. 
566 Ook in Helmond was dat overigens het geval: ibidem, 101. 
577 Ongedateerd Pamflet, pamfletten Provinciale Staren-verkiezingen ïgig, GAH, Map 6.1.3.2. 
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kenheidd bij de stichting van een Ambachts school twee jaar eerder, samen met kapelaan B.H. 
vann der Hagen.58 

Wiee niet erg blij was met de ogenschijnlijk onafwendbare benoeming van Van Hout was Jos 
vann Wel. Op 12 april verscheen in de boekhandel een brochure van zijn hand, getiteld: Open 
brieff  aan hunne excellenties den Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant te 's Hertoaen-
boschh en den Minister van Binnenlandsche Zaken te 's Gravenhatje over de aanstaande benoeming van een 
burgemeesterr voor degemeente Helmond.59 Van Wel trok hierin op de hem eigen wijze van leer tegen 
Vann Hout. De publieke opinie was tegen de wethouder, aldus Van Wel, en zijn benoeming zou 
leidenn tot een 'échec voor hemzelf en een ramp voor Helmond': Van Hout had onvoldoende 
capaciteiten,, onvoldoende academische achtergrond, was te zeer van zichzelf overtuigd, oor-
deeldee te snel en ging te oppervlakkig door het leven. 

Hoewell  de aanval niet mals was, deed H.N. Ouwerling van de Zuiduullemsvaart verwoede 
pogingenn om een lokale rel te voorkomen: 

'Menn kan over het boekje denken gelijk men wil, maar het is mooi geschreven en het zou mij niets ver-
wonderenn of de heer Van Hout heeft af en toe bij de lezing ervan moeten glimlachen'.60 

Datt Ouwerlings poging tevergeefs was, bleek enkele dagen later, toen op Van Wels Open brief 
(hett gele boekje) een anoniem antwoord (het blauwe boekje) volgde, volgens Van Wel ge-
schrevenn door de klerk van de firma Van Hout.61 Hierin werd uiteraard het tegendeel van Van 
Welss Open brief verkondigd: Van Hout was juist zeer capabel en als geen ander geschikt voor 
hett Helmondse burgemeestersambt.62 

Overr één ding waren beide brochures het wel eens: de laatste jaren was zich in Helmond 
eenn diepe kloof gaan ontwikkelen tussen twee politieke richtingen, een 'democratisch-voor-
uitstrevende'' en een 'aristocratisch-conservatieve', en het overbruggen van deze kloof be-
hoordee tot de grootste problemen, waarvoor de nieuwe burgemeester zich gesteld zou zien: 

'Menn moge het betreuren, maar wie zich herinnert hoe ongemeen heftig de verkiezingscampagnes 
derr laatste jaren zijn gevoerd, zal niet kunnen ontkennen, dat in Helmond zich allengs twee partijen 
zijnn gaan vormen, voor zoover men bij het lage peil waarop de politieke ontwikkeling in onze streken 
nogg staat, van partijen spreken kan'.63 

Ongetwijfeldd had Van Wel hiermee het oog op de politisering van de gemeenteraadsverkie-
zingen,, die zich door zijn eigen toedoen de laatste jaren had voorgedaan. De blauwe tegen-
brochuree meende overigens juist, dat Van Hout als geen ander in staat zou zijn 'de twee par-
tijen,, die er in Helmond bestaan, in een te smelten'.64 

Opp dezelfde dag dat Van Wels Open brief het licht zag, stond in Helmond nóg een politieke 
gebeurteniss op stapel: de grote constituerende vergadering van de Kiesvereeniging Gemeen-

588 Knapen kozen een vak. L.T.S. Helmond 1911-1964. Uitgeven ter gelegenheid van het definitief in gebruik nemen der nieuwe gebouwen van de 

Katholiekee School uoor Techniek en Ambacht etc. te Helmond (z.p. 1964) 24. 

599 GAH, documentatieverzameling personen, Jos. van Wel; ook als brief (Open brief van Jos uan Wel d.d. 6/9-4-1913 aan Hunne Excellenties 

denn Commissaris der Koningin in de Prouincie Noord-Brabant te 's Hertogenbosch en den Minister uan Binnenlandsche Zaken te 's Grauenhage betr. de 

aanstaandee benoeming uan een burgemeester te Helmond) in Pamfletten Gemeenteraadsverkiezingen 1913, GAH, Map 6.1.3.2. 

600 Zuidunllemsuaart, 19-4-1913. Ouwerl ing was aanvankelijk onderwijzer, maar kreeg in 1896 geen nieuwe aanstell ing vanwege de 

'moderne'' ideeën die hij erop na hield. Sinds 1899 was hij hoofdredacteur van de Zuidunllemsuaart. 

611 Van Wel, De zingende uink, 181. 

622 Een antiuoord op den open brief uan jos. van Wel aan hunne excellenties den Commissaris der Koningin in de prouincie Noord-Brabant en den Mi-

nisterr uan Binnenlandsche Zaken en alle ingezetenen der gemeente Helmond door een ingezetene uan Helmond (Helmond 1913): GAH, documentatie-

verzamelingg personen, Jos. van Wel en Pamfletten Gemeenteraadsverkiezingen 1913, GAH, Map 6.1.3.2. 

633 Van Wel, Open brief 7. 

644 Een antiuoord. 
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tebelang/55 Een maand eerder, tijdens een vergadering van de R.K. Kiesvereeniging in het dis-
trictt Helmond, was besloten om een kiesvereniging op te richten, die zich speciaal zou rich-
tenn op gemeenteraadsverkiezingen; dit in tegenstelling tot de moederorganisatie, die alleen 
kandidatenn stelde voor Kamer- en Statenverkiezingen in het district.56 Pikant detail was, dat de 
R.K.. Kiesvereeniging onder voorzitterschap stond van Marinus van Hout en de nieuwe kies-
verenigingg Gemeentebelang onder voorzitterschap van Jos van Wel. 

Dee vergadering van 12 april zou geen doorgang vinden: Van Wel ontvluchtte de stad vanwege 
allee commotie die het gevolg was van zijn brochure en dook enkele dagen onder bij zijn broer, 
diee hoofdonderwijzer was in Terneuzen.67 Maar nadat de storm was geluwd, werd twee weken 
laterr alsnog de kiesvereniging Gemeentebelang opgericht. Zo'n twintig leden traden toe. Van 
Well  werd voorzitter, Henri Michielsen, journalist bij de Zuidwilkmsvaart en eigenaar van een ta-
bakszaakk op het Stationsplein, werd secretaris en L.G. Moerings, klerk bij het station, penning-
meester.. Daarnaast traden Johannes Houthooft, bestuurslid van de RKWV, en Janus van Kraaij, 
bestuurslidd van St. Severus, als commissarissen op. Henri Hermans, de bekende katholieke vak-
bondsmann en hoofdredacteur van de VolJcsbode, waarvoor Van Wel enige tijd artikelen had ge-
schreven,, werd eveneens gevraagd toe te treden tot het bestuur, maar weigerde beleefd.68 

Hett politieke programma van de kiesvereniging was politiek neutraal en vooral praktisch 
vann aard. Behalve op het brengen van 'de noodige orde [...] in de verkiezingsgebruiken, wel-
kee tot dusver in Helmond niet zeer aanbevelenswaardig waren', richtte de vereniging zich op 
eenn aantal functionele voorzieningen en verbeteringen van de infrastructuur: 

'-- 5-jarigen cursus der H.B.S. 
-- eene voetbrug over de Zuid-Willemsvaart 
-- betere verdeeling van scholen 
-- volkshuisvesting 
-- rioleering 
-- verlichting 
-- betere tarieven voor belasting-aanslagen'.59 

Hett programma van Gemeentebelang werd onder de aandacht van de Helmonders gebracht 
tijdenss een hele reeks propagandabijeenkomsten (onder meer op 18, 24, 25 en 26 mei),70 

waarnaa zich zo'n tachtig nieuwe leden aanmeldden.71 

Maarr al snel bleek, dat het politiek-neutrale programma van de kiesvereniging bedrieglijk 
was.. Dat hoeft ook geen verwondering te wekken, wanneer men bedenkt dat Van Wel zes jaar 
eerderr al met Van Dongen en Verstappen, nu ook beiden van de partij, had geprobeerd een 
kiezersorganisatiee van de grond te krijgen, waarvan het kennelijke doel was: 'Wij willen werk-
luii  in den Raad' (zie paragraaf 6.2). In een paginagroot pamflet verkondigde het bestuur van 
Gemeentebelang,, dat er wat dat betreft in de afgelopen zes jaar onvoldoende was veranderd: 
'12000 van de 1800 stemgerechtigden zijn Arbeiders'.72 Gemeentebelang zou ervoor ijveren om 

655 Zuiduriüemsvaart, 15-3-1913. 
666 GAH, inv.nr. 189, archief Gemeentebelang, nr. 1, Notulen (Notulen Gemeentebelang). 
677 Van Wel, Bezingende vink, 179. 
688 Notulen Gemeentebelang 26-4-1913. 
699 Ibidem; ook gepubliceerd in Zuidtuillemsuaart, 21-5-1913. 
700 Pamfletten Gemeenteraadsverkiezingen 1913, GAH, Map 6.1.3.2. en Zuidiuillemsuaart, passim mei 1913. 
711 Notulen Gemeentebelang. 
722 Volgens het Gemeenteverslag over 1913 waren er overigens maar 1498 kiezers voor de gemeenteraad; Pamfletten Gemeenteraadsver-
kiezingenn 1913, GAH, Map 6.1.3.2. 
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dezee meerderheid ook te doen uitkomen in de samenstelling van de gemeenteraad. Daartoe 
warenn vertegenwoordigers van zowel de RKWV als de grootste afdeling daarvan (St. Severus) 
opgenomenn in het bestuur van de nieuwe kiesvereniging. Ook vrouwen mochten lid worden 
enn vanaf het moment dat de kieswet in 1919 dat toestond, werden vrouwen door Gemeentebe-
langg ook kandidaat gesteld.73 

Overigenss was de signatuur van Gemeentebelang als een vereniging van en voor werklie-
denn niet onomstreden. Als afsplitsing van de algemene R.K. Kiesvereeniging spraken de sta-
tutenn over 'de bevordering van het algemeen belang' en niet 'die van een enkelen stand',74 het-
geenn tot periodiek terugkerende discussies leidde over de vraag of de kandidaatstellingen van 
Gemeentebelangg niet wat eenzijdig waren. Sommige leden noemden de invloed van werklie-
denn zelfs 'een beetje gevaarlijk'.75 

Behalvee een kiesvereniging van en voor werklieden was Gemeentebelang tegelijkertijd een 
expliciett katholieke organisatie: er was uitsluitend plaats voor personen die 'te goeder naam en 
faamfaam ah Katholiek bekend' stonden.76 Vanaf 1918 werden de vergaderingen geopend met de groet 
'Geloofdd zij Jezus Christus'.77 De voorzitter, Jos van Wel, noemde deze combinatie van socia-
lee politiek, geschoeid op katholieke leest en gericht op de emancipatie en participatie van ar-
beiderss en werklieden: R.K. Democratie. 

Dee termen R.K. Democratie, Roomsche Democratie, Katholieke Democratie en Christen-
Democratiee doken rond 1900 dikwijl s op in debatten, waarbij 'democratie' niet verwijst naar 
hett liberaal staatkundige begrip, maar naar de gerichtheid op het (gewone) volk. In de ency-
cliekk Graves de communi re uit 1901 werd het begrip gedepolitiseerd: de Christen-Democratie 
diendee zich niet bezig te houden met de staat, maar met de sociale zorg voor het volk. In die 
betekeniss lijken ook de Helmondse werklieden het begrip te gebruiken. Zowel de Helmondse 
RKWVV  als de kiesvereniging Gemeentebelang baseerden zich op Graves de communi re78 en Jos van 
Well  omschreef het doel van de R.K. Democratie als volgt: 

'' [De voorzitter] wijst er op, dat het in praktijk brengen van de Roomsche democratische beginselen 
voorall  voordeelig zijn [sic] voor de rechten van het volk. Na het opkomen van de groot-industrie zijn 
dee werklieden verschrikkelijk ten achter gesteld. Wij hebben werklieden candidaat gesteld, omdat 
wijj  er van overtuigd zijn, dat die er voorr zullen ijveren om de Roomsche democratische beginselen 
doorr te voeren'.79 

Mett het stellen van werkliedenkandidaten, waarvan in het citaat sprake is, kon Gemeentebe-
langg al dadelijk een start maken, want de gemeenteraadsverkiezingen van 1913 stonden voor 
dee deur en twee aftredende leden wensten niet voor herverkiezing in aanmerking te komen: 
burgemeesterr Van Hoeck en de architect Jan Willem van der Putten, beiden vanwege hoge ou-
derdom.. Na enig beraad steunde Gemeentebelang de drie raadsleden die herkiesbaar waren 
enn stelde ze zelf twee nieuwe kandidaten: Jos van Wel en Jan Jacobus Ebben. Ebben, Fries van 
geboorte,, was eigenaar van een keten van kruidenierswinkels en richtte een paar jaar later, 

733 Mw. J.M. van der Ven-Geurts werd in 1919 namens Gemeentebelang, waarvan zij destijds ook bestuurslid was, gekozen in de ge-
meenteraad. . 
744 Notulen Gemeentebelang 26-8-1916. 
755 Opmerking afkomstig van het lid Van der Ven, 28-6-1915. Soortgelijke vragen werden gesteld door de secretaris, Henri Michiel-
sen,, tijdens de vergadering van 26-8-1916 en door de heer Fr. Beekmans tijdens de vergadering van 21-3-1919, ibidem. 
766 Pamfletten Gemeenteraadsverkiezingen 1913, GAH, Map 6.1.3.2. 
777 Notulen Gemeentebelang 28-1-1918. 
788 Statuten RKWV, afdeling Helmond ongedateerd, GAH, Doe. 4.2.1.6 Vakbeweging; ibidem, februari 1943. 
799 Ibidem, 28-6-1915. 
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Marinuss van Hout, 1870-1942, 
burgemeesterr van Helmond sinds 
19133 (BRON:GAH). 

samenn met drie andere in Brabant werkzame Friezen, het concern EDAH op, genoemd naar 
dee vier initiatiefnemers Ebben, Dames, Aukes en Hettema. 

Ebbenn en Van Wel werden beiden, de laatste met slechts een kleine marge, gekozen.80 Maar 
binnenn een week na deze klinkende overwinning van Gemeentebelang en haar voorzitter, leed 
Joss van Wel op een ander vlak een pijnlijke nederlaag: op 9 juli viel het besluit om Marinus van 
Houtt te benoemen tot burgemeester van Helmond. Een dag later werd het nieuws bekend en 
brakk het feestgedruis los. Die avond, 'terwijl buiten de muziek weerklinkt en de fanfares 
schetteren',, klom Jos van Wel in de pen en schreef voor de krant een deemoedige open brief 
aann Marinus van Hout: 

'Wanneerr ik straks, daartoe geroepen door de kiezers dezer gemeente, zal hebben plaats genomen 
aann de groene tafel, hoop ik onder Uwe leiding en in samenwerking met U, nuttig te kunnen werk-
zaamm zijn voor de belangen eener stad, die ons beiden zoo aan het hart ligt'.8' 

Opp de eerste dinsdag van september werd Jos van Wel door de nieuwe burgemeester geïnstal-
leerdd als raadslid. Bij de wethoudersverkiezing - Van Houts burgemeestersbenoeming had 
eenn vacature opgeleverd - kwam het kersverse raadslid Ebben als winnaar uit de bus. Ge-

800 Ebben 489 en Van Wel 436 van de 814 geldig uitgebrachte stemmen. 
811 Zuiduiillemsfaart, 12-7-1913. 
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meentebelangg leverde, nog geen halfjaar na haar oprichting, vijf van de vijftien raadsleden en 
éénn van de twee wethouders.82 

Vann Wel tussen katholicisme en socialisme 

Dee R.K. Democratie, die een combinatie inhield van arbeidersparticipatie en katholicisme, 
deedd Gemeentebelang balanceren op een wankel koord. Dat bleek al dadelijk bij het eerste pu-
bliekee optreden van de nieuwe kiesvereniging, de gemeenteraadsverkiezingen van 1913. 

Aanvankelijkk was, naast voorzitter Van Wel, de penningmeester Moerings voorgedragen 
alss kandidaat voor de raad. Maar tegen hem rezen tijdens de vergadering van 19 juni bezwa-
ren,, 'waarbij beweerd werd, dat diens politieke overtuiging niet [...] met de katholiciteit der 
kiesvereeniging'' strookte. Moerings zou enkele jaren eerder op een strooibiljet als kandidaat 
zijnn aanbevolen als 'socialist' en had hiertegen geen protest aangetekend. Hoewel Bert van 
Dongenn meende dat dit allemaal maar praatjes waren, erkende Jos van Wel dat Moerings bij 
sommigenn de naam had een socialist te zijn. Zelf zei Moerings 'socialist te zijn voor den voor-
uitgang,, doch niet als sociaal-democraat [te willen ...] doorgaan, want dan kon hij niet ka-
tholiekk zijn'.83 De uitkomst was, dat Moerings van de kandidatenlijst werd afgevoerd en ver-
vangenn door Ebben. 

Enkelee leden spraken er hun verbazing over uit, dat Moerings blijkbaar onwaardig geacht 
werdd voor het lidmaatschap van de gemeenteraad, maar wel bestuurslid van de kiesvereniging 
konn zijn. Deze kwestie werd door Van Wel naar een volgende vergadering doorgeschoven. 
Uiteindelijkk werd Moerings niet alleen uit het bestuur, maar ook uit de vereniging gezet. Van 
Well  merkte op: 'Bij de Kiesvereeniging moet niemand bijkomen met minder nobele bedoe-
lingen,, maar om de zaak te dienen; wie komt om te spionneeren zal in den regel zelf het meest 
bedrogenn uitkomen'.84 

Mett het royement van Moerings waren de critici, die in Gemeentebelang een verkapte socia-
listischee organisatie zagen, althans voorlopig de mond gesnoerd. Maar niet definitief. Gedu-
rendee haar hele bestaan heeft de kiesvereniging zich moeten verdedigen tegen de verdenking 
vann socialistische sympathieën. En dat gold zeker ook voor haar voorzitter. Jos van Wel was er 
all  sinds zijn eerste publieke optreden, de redevoering tegen de koppelpraktijken van de bazen 
inn 1902, van beschuldigd de standen tegen elkaar op te ruien. Zijn artikelen voor het Nieuws van 
dede Week, bijvoorbeeld die over Jan van den Brink of over de weversopstand bij Sanders & Swa-
ne,, hadden dit beeld bij velen bevestigd. In zijn economische opvattingen, zoals hij die met 
namee vanaf 1917 formuleerde in De Nieuwe Eeuw,85 speelden antikapitalistische elementen een 
rol.. Dit gold bijvoorbeeld voor de verwerping van grondspeculatie en kapitaalrente, die als 
onproductievee (Van Wel sprak van 'steriele') factoren een rechtvaardige economie in de weg 
stonden,, waarin 'aan de arbeider het volle loon van zijn arbeid zonder eenige terughouding' 

822 Hierbij zijn meegerekend, naast Van Wel en Ebben, de eerder gekozen Johan de Wit en Jan de Loyer en de landbouwer Adrianus 
vann der Hurk; allen op enig moment lid van Gemeentebelang: Ledenlijst Gemeentebelang, GAH, inv.nr. 189, archiefGemeentebelang, 
nr.. 1, Notulen. 
833 Notulen Gemeentebelang 19-6-1913. 
844 Ibidem, 28-6-1915. 
855 Zoals bijvoorbeeld in het vervolgverhaal 'Dedodenritvan het kapitaal', zie: Joep Eijkens, De Nieuwe Eeuw, 1917-1924. Het eerste 
katholiekee opinieblad in het twintigste-eeuwse Nederland. Een poging tot beschrijving van het tijdschrift en enige van haar politieke, 
ekonomiesee en kulturele opvattingen (Doctoraalscriptie KUN; 1979) 106-107. Joosten noemt Van Wel een 'overtuigde kapitalisme-
bestrijder';; L.M.H. Joosten, Katholieken en/ascisme in Nederland 1920-1940 (Hilversum/Antwerpen 1964) 269 en 273. 
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konn worden verstrekt.86 Van Wels deelname aan het politieke leven en zijn pogingen om werk-
liedenn in de raad te krijgen, leidden er toe dat hij bij sommigen de naam kreeg een socialist te 
zijn:877 een aantijging die, zoals in de vorige paragraaf is uiteengezet, aanleiding gaf tot de 
meestt felle emoties. 

Hoewell  noch van Jos van Wel, noch van zijn kiesvereniging, een politiek beginselprogram-
maa bekend is - Van Wel was trouwens veel meer een man van de praktische actie dan een ideo-
loogg -, lijk t de kwalificatie 'socialist' hem niet te passen. Niet in de eerste plaats omdat het 
socialismee in strijd werd geacht met het katholicisme, terwijl Van Wel een dagelijkse kerk-
gangerr was88 en gedurende de gehele periode van deze studie al zijn acties ontwikkelde binnen 
katholiekee kring, maar vooral ook omdat iedere bespiegeling over een klassenloze samenle-
ving,, een revolutie of een toekomst zonder privé-bezit bij hem ontbrak.89 Zelf maakte hij ver-
schill  tussen politiek en economisch socialisme, een onderscheid dat uiterst arbitrair lijk t te 
zijn;; over die laatste vorm schreef hij, dat dit niet per se in strijd was met de katholieke leer.90 

Hoewell  deze uitspraak veel vraagtekens oproept, moet hier waarschijnlijk onder worden be-
grepenn Van Wels veelvuldig gehouden pleidooi voor de coöperatieve productie: een bedrijfs-
systeem,, waarbij alle winsten van een onderneming naar de werknemers vloeiden en waar de 
klassenstrijdd tussen werkgevers en werknemers zou vervallen omdat het geven en uitvoeren 
vann werk een gemeenschappelijke zaak zou worden.9' 

Wilhelmm von Ketteler, de sociaal bewogen bisschop van Mainz, had in het derde kwart van 
dee negentiende eeuw hiertoe aanzetten gegeven en aan het eind van de eeuw stichtte de Ne-
derlandsee priester Alphonse Ariëns, samen met eenenveertig onrechtmatig ontslagen arbei-
ders,, zo'n coöperatieve fabriek in Haaksbergen. Jan Frederik Vlekke gaf, onder het motto 'so-
cialee arbeid is vruchtbaarder dan aalmoezen',92 leiding aan twee suikerfabrieken in Noord-
Brabant,, waarin de werknemers grote invloed uitoefenden, hetgeen hem de naam 'pionier der 
socialee ondernemerspolitiek' opleverde.93 

Hett sociale antwoord van de Kerk op de industrialisatie en modernisering werd rond ïgoo, 
inn het verlengde van de denkbeelden van mgr. Von Ketteler, verder ontwikkeld in het soli-
darismee van de Jezuïet Heinrich Pesch. De katholieke sociale leer van het solidarisme, ver-
bondenn met het corporatisme, zocht een derdee weg tussen het individualisme van de liberalen 
enn het collectivisme van de socialisten en ging uit van een organische maatschappijvisie, 
waarinn de verschillende beroepsgroepen (corpora) als 'zelfstandige organismen' de schakels 
vormdenn tussen individu en staat. De beroepsstanden zouden harmonieus moeten samen-
werken,, maar zonder het onderscheid tussen de verschillende klassen te laten vervallen.94 

866 Het citaat is als motto opgenomen in Jos van Wel, Waarom lijdt Gij' Roomsch Democratisch Manifest (Helmond 1920), dat volgens het 
voorwoordd al in januari 1918 is geschreven. Zie verder voor Van Wels economische opvattingen: Jos van Wel, In uanum laborauerunt. So-
phismenn in de leer der economische bedrijfsorganisatie uan prof.mr. JA Veraart (Helmond 1919). 
877 Zie bijvoorbeeld Zuiduiillemsuaart, 2-7-1910 en 17-5-1919, waarin Van Wel zich tegen dergelijke aantijgingen verdedigd. 
888 Aldus zijn dochter: radio-documentaire Sje/van Wel, omroep SROB (Omroep Brabant) 13-10-1985. 
899 Zie voor Van Wels verwerping van het socialistische idee van land-onteigening en zijn aanvaarding van de economische factoren 
bezitt en winst: Van Wel, Waarom lijdt Gij? 
900 Nieumsuan de Week, u-3-1905, naar aanleiding van het optreden van Jan vanden Brink; zie hoofdstuk 6. 
911 Zie bijvoorbeeld Nieuuis uan de Week, 26-11-1904 en 3-12-1904. In zijn memoires meldde Van Wel, dat hij het systeem van produc-
tievee coöperatie zag als 'het wondermiddel ter verlossing': Van Wel, De zingende uink, 102; zie voorde term coöperatieve productie ook: 
Vann den Eerenbeemt, 'Ideeën rond 1900', 268. 
922 Titel van een artikel van Vlekke in Het Centrum, 24-4-1899. 
933 Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren, 275-279. 
944 H. Pesch, Lehrbuch der Nattonalókonomie (5 delen; Freiburg i.B. 1904-1923) einleitung Band 4; Eerenbeemt, 'Ideeën rond 1900', 261 
e.v.;; L. van Aken, Het solidarisme Cs-Hertogenboschi9i5). 
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Pesch,, die in Engeland met eigen ogen de uitwassen van de industrialisatie had aanschouwd, 
baseerdee zijn ideeën onder meer op die van Von Ketteler, die een 'rechtvaardige vrede' tussen 
werknemerr en werkgever bepleitte als antwoord op de sociale kwestie.95 Centraal in de denk-
beeldenn van zowel Von Ketteler als Pesch stond het axioma van de katholieke leer, dat de so-
cialee kwestie niet los gezien mocht worden van de godsdienst, dat kort gezegd de economie 
ondergeschiktt was aan de zedelijkheid. 

Dee ideeën van Von Ketteler (en later van Pesch) vonden gehoor bij het Vaticaan. In de ency-
cliekk Rerum Nouarum (1891) riep Leo XIII op tot vereniging van katholieke arbeiders, keurde hij 
hett socialismee af en pleitte hij voor (beperkt) staatsingrijpen in de sociale kwestie. Tegelijker-
tijdd definieerde de encycliek de sociale kwestie als een onderdeel van de zedelijkheid en ei-
gendee de kerk zich zo het recht toe om ook in sociaal-economische aangelegenheden gezag 
uitt te oefenen.95 In dat kader stuurde Leo XIII staatshoofden een persoonlijk exemplaar van de 
encycliek. . 

Behalvee het socialisme, stelde Rerum Novarum ook het liberale kapitalisme aan de kaak: 

'Dee arbeiders [vielen], niet verenigd en onverdedigd als zij waren, langzamerhand ten prooi aan on-
menselijkee praktijken van hun meesters en aan een bandeloze concurrentiezucht. De ellende werd 
nogg vergroot door een allesverslindende woeker, die [...] telkens weer, zij het in andere vormen, door 
hebzuchtigee speculanten wordt bedreven. Hierbij komt het feit dat enkele weinigen nagenoeg de ge-
helee heerschappij verkregen hebben over de arbeidsmarkt en over heel de handel, zodat een zeer 
kleinn aantal machtige geldmagnaten een bijna-slavenjuk heeft opgelegd aan de onafzienbare menig-
tee proletariërs'. 

Dee oplossing voor deze uitwassen moest volgens de paus niet gezocht worden in de socialis-
tischee klassenstrijd, maar juist in harmonieuze saamhorigheid van de klassen, in solidariteit 
tussenn werkgever en werknemer en in samenwerking tussen Kerk en Staat. 

Dee aanzetten van Rerum Nouarum werden veertig jaar later bevestigd in de encycliek Quadra-
gesimoAnnogesimoAnno ('In het veertigste jaar'; 1931), die het solidarisme tot dé katholieke sociale leer be-
noemde.. In Nederland vond het solidarisme navolging in de zogenaamde Leidse School van 
P.J.M.. Aalberse en de latere bisschop J.D.J. Aengenent. Zoals Pesch de geschriften van Von 
Kettelerr had bestudeerd, zo werden die van Pesch door Aalberse bewerkt en vertaald.97 Het 
voornaamstee podium voor de ideeën van dee Leidse School was het Katholiek Sociaal Weekblad en n 
dee hieraan verbonden organisatie Katholieke Sociale Actie (KSA).'8 

Dee economische en politieke denkbeelden van Jos van Wel passen beter in deze katholieke 
leerr van het solidarisme dan in het socialisme." In zijn gesprek met de clerus over de toon van 
hett Nieuws uan de Week in 1905 beriep Van Wel zich op Von Ketteler, Ariëns en Vlekke en hun 
experimentenn op het gebied van de productieve coöperatie.100 Jaren later zou hij, samen met 
Johann de Wit, een fabriek in bouwmaterialen oprichten (WelWit) waarin ook elementen van 
dee productieve coöperatie in praktijk werden gebracht. Beiden waren vanaf het begin actief 

955 Pesch verrichtte in de periode 1892-1900 uitgebreide studie naar Von Kettelers geschriften. 
966 G.J.M. Wentholt, Een arbeidersbeweging en haar priesters. Het einde uan een relatie. Theologische vooronderstellingen en pastorale bedoelingen met 
betrekkingg tot de katholieke arbeidersbeweging in Nederland (1889-1979) (Nijmegen 1984) 180-181. 
977 H. Pesch SJ, Liberalisme, socialisme en katholieke staats- en maatschappijleer (vrij bewerkt door P.J.M. Aalberse; 4 delen; leiden 1908-
1917}.. Zie voor de relatie tussen Aalberse en Pesch: Van den Eerenbeemt, 'Ideeën rond 1900', 263-266. 
988 Reinier Rutjens, 'Tussen groepsbelang en solidarisme: de "ideologie" van de R..K. vakbeweging en haar verhouding tot de katho-
liekee sociale leer, 1900-1920', jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum 23 (1993) 22-54, aldaar 28 e.v. 
999 Zie voor de ideologische positiebepaling van Van Wel binnen het solidarisme ook: Eijkens, 'De Nieuwe Eeuw', 337-338. 
1000 Manuscript door Jos van Wel: opgetekend verslag van het gesprek met de clerus op 17-3-1905; achteraf meldde Van Wel, dat hij 
hett systeem van productieve coöperatie zag als 'het wondermiddel ter verlossing': Van Wel, De zingende uink, 102. . 
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binnenn de Helmondse afdeling van de KSA van Aalberse en Aengenent, terwijl Van Wels bij-
dragee aan de Haarlemse manifestatie van 1903 op initiatief van Aalberse tot stand was geko-
men.. Ook in zijn voorkeur voor organisatie van katholieken, maar niet noodzakelijk onder re-
giee van de clerus, sluit Van Wel in sterke mate aan bij de ideeën van Aalberse.101 Andere Neder-
landsee aanhangers van het solidarisme, zoals de Limburgers Henri Hermans en H.A. Poels, 
werdenn door Van Wel beschouwd als vrienden of tenminste als geestverwanten.102 

Dee encycliek Rerum Novarum tenslotte was voor Van Wel een belangrijk richtsnoer. Het be-
kendee citaat hierboven, waarin Leo XIII constateerde en betreurde, dat 'een zeer klein aantal 
machtigee geldmagnaten een bijna-slavenjuk heeft opgelegd aan de onafzienbare menigte 
proletariërs',, werd door Van Wel regelmatig aangehaald ter ondersteuning van zijn eigen po-
litiekee denkbeelden.105 Dat niet de klassenstrijd, maar de katholieke godsdienst daarbij uit-
komstt kon bieden, blijkt uit het aan Leo XIII ontleende motto 'de economie is de slavin van de 
ethica',, dat hij opnam in zijn economische geschriften.104 Ook de kiesvereniging Gemeente-
belangg stelde zich op het standpunt van Rerum Noi;arum.lt,s De encycliek werd nog tenminste 
tott in de Tweede Wereldoorlog als hoofdpijler van het beleid beschouwd.106 

Dee bovenstaande ideologische positiebepaling van Jos van Wel binnen de katholieke socia-
lee leer werd door tijdgenoten niet altijd onderschreven. Op tegenstanders die hem beschul-
digdenn van socialistische sympathieën reageerde hij steevast door zichzelf op één lijn te plaat-
senn met (andere) katholieke sociale voormannen: 

'Datt ik een socialist ben? - nu ja, dat weten de menschen al lang. Dat is Kap. Poell immers ook en hen-
rii  [sic] Hermans en Kuiper en Boomgaardt en de Eerw. heer Redacteur van het Rechte Spoor. Dat zijn 
zee allemaal. Is 't niet?1107 

Dee gemeenteraadsverkiezingen van 1917 

Dee beschuldigingen en verdachtmakingen aan het adres van Jos van Wel en zijn vermeende 
socialistischee sympathieën werden er door de successen van Gemeentebelang niet minder op. 
Inn 1915, bij de tweede raadsverkiezingen waaraan de kiesvereniging deelnam, werd opnieuw 
eenn werkman in de raad gebracht: de draadtrekker Toon van de Laar, die in 1906 een actieve 
roll  had gespeeld tijdens de staking bij Van Thiel. Na de verkiezingen werd Jos van Wel boven-
dienn gekozen tot wethouder van financiën. Tot 1935 zou hij samen met burgemeester Van 
Houtt en wethouder Ebben een hecht trio vormen. Blijkbaar was het verzet van Van Wel tegen 
dee burgemeestersbenoeming van Van Hout twee jaar eerder al weer vergeten en vergeven; 
toenn het protestantse raadslid J.B. Kam in een vertrouwelijk gesprek de burgemeester waar-
schuwdee voor de kandidaat-wethouder, had Van Hout dadelijk gezegd dat ook hij (als lid van 
dee raad) voor Van Wel zou stemmen.10* 

1011 Van Meeuwen, Lijden aan eenheid, 321. Het gaat hier om de voorkeur van Aalberse voor een politieke partij van katholieken, die 
géénn klerikaal gestuurde partij moest zijn. 
1022 Zie bijvoorbeeld Gemeentebelang, orgaan van de R.K. Democratie, nr. 2 (10-5-1919), pamfletten Gemeenteraadsverkiezingen 1919, map 
6.1.3.2.,, GAH. 
1033 Bijvoorbeeld in het gesprek met de clerus uit 1905. 
1044 Van Wel, In uanum laborauerunt. 
1055 Zuidmillemsuaart, 17-5-1919. 
1066 Notulen Gemeentebelang februari 1943. 
1077 Zuidujillemsuaart, 2-7-1910. 
1088 Van Hout memoreerde het gesprek met Kam tijdens het afscheid van Van Wel als wethouder in 1935. Het verslag van Van Houts 
afscheidsredee in de Eindhouensche Courant van augustus 1935 in: GAH. Map 6.1.3.3, Map C, Jos van Wel. 
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Inn april 1917 stonden opnieuw verkiezingen voor de gemeenteraad op stapel. Gemeentebe-
langg stelde de typograafToon Kets kandidaat. Kets was, na het royement van Moerings, pen-
ningmeesterr van Gemeentebelang geworden, maar ondeende zijn lokale bekendheid vooral 
aann zijn werk voor de RKWV. Hij had in 1896, samen met kapelaan Loeff, de Helmondse werk-
liedenverenigingg opgericht en was haar eerste voorzitter geworden. Nu, elf jaar later, werd 
Ketss in strooibiljetten aanbevolen omdat 'de doorvoering van die Roomsch Democratische 
Beginselenn den werkman waarborgt de plaats, die hem toekomt in de wereld'.10' Gemeente-
belangg pleitte voor 'kans op leven, ook van den vierden stand"10 en voor een reeks sociale 
maatregelenn met betrekking tot gemeentelijke belastingen, de prijs van gas en elektriciteit, 
werklozenfondss en arbeidsbeurs. 

Dergelijkee inhoudelijke verkiezingsonderwerpen waren in Helmond een noviteit. Ener-
zijdss was deze politisering van de campagnes een gevolg van de deelname van Gemeentebe-
lang,, anderzijds moet dit gezien worden in het licht van de schaarste ten gevolge van de We-
reldoorlog.. Die had al in oktober 1914 geleid tot de instelling van een 'Gemeentelijk Werk-
loozenfonds',, dat onder leiding stond van wethouder Ebben, Van Wel en het protestantse 
raadslidd Kam.111 Dit steunfonds, dat Gemeentebelang op haar conto schreef, was een belang-
rijkk propagandapunt bij de verkiezingen. Een belangrijke rol speelde verder de kwestie van de 
gemeentelijkegemeentelijke belasting op het inkomen van kinderen. Enkele leden van de raad hadden voor-
gesteldd het inkomen van kinderen tussen de dertien en achttien jaar volledig te belasten en dat 
vann kinderen tussen de achttien en eenentwintig jaar voor driekwart op te tellen bij dat van de 
vader.. Dit voorstel zou vooral drukken op de arbeiders, die deels afhankelijk waren van het in-
komenn van hun kinderen. Van Wel had als wethouder geweigerd dit voorstel ten uitvoer te 
brengen.. Een derde heet hangijzer was de gemeentelijke arbeidsaftrek, een door B&W inge-
voerdd systeem waarbij inkomen uit arbeid, middels een belastingaftrek van 25%, minder 
zwaarr belast werd dan andersoortig inkomen (bijvoorbeeld uit kapitaalrente). Dezelfde raads-
ledenn die voor de belasting op kinderarbeid stemden, stemden tegen de arbeidsaftrek 'omdat 
zijj  vreesden dat de kapitaalkrachtigen Helmond zouden verlaten en vooral kleine renteniers 
zichh hier niet meer zouden vestigen'.112 

Dezee fractie binnen de gemeenteraad, voorop de directeur van de Helmondsche Bank Jan 
Boelen,, stelde in april 1917 de advocaat mr. Gerard Coovels kandidaat tegen Kets. Coovels was 
telgg uit een familie van textielondernemers, die sinds het begin van de negentiende eeuw in 
Helmondd actief was. Hij had kort tevoren zijn opleiding, die hem langs Haaren, Mulhouse, 
Rolducc en Amsterdam voerde, voltooid en was in 1915 door de koningin benoemd tot procu-
reurr in zijn geboortestad. Deze achtergrond was volgens Van Wel bepaald geen aanbeveling 
voorr het lidmaatschap van de gemeenteraad. Waarom zou Kets niet beter kunnen zijn? Alleen 
maarr omdat Coovels een rijke vader heeft en zelf nooit een boterham heeft verdiend? Kets 
heeftt een gezin gesticht en hard gewerkt,113 zo redeneerden de verkiezingspamfletten. 

Daarmeee was het terrein van de politiekinhoudelijke discussie verlaten en de weg geopend 
voorr de persoonlijke aanvallen, die de gemeentepolitiek in Helmond al een decennium lang 
kenmerkten.. Maar de strijd was niet eerder zo heftig geweest, vooral omdat Van Wel een 

1099 GAH, Map 6.1.3.2: Pamfletten Gemeenteraadsverkiezingen april 1917. 
1100 Pamflet 20-4-1917, ibidem. 
1111 Nieuwsblad van Helmond, 31-10-1914. 
1122 Pamflet 8-7-1917, GAH, Map 6.1.3.2, Pamfletten Gemeenteraadsverkiezingen april 1917. 
1133 Ibidem, 20-4-1917. 
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koekjee van eigen deegg kreeg voorgeschoteld. De dag voor de verkiezingen verscheen een reeks 
tegen-pamfletten,, waarin onthutst werd gereageerd op de agressieve toon van de Gemeente-
belang-campagne:: 'Wij schamen ons als Katholieken voor het bedrijf van deze Katholieke ver-
eeniging...'"44 Deze agressie was vooral 'de fanatieke uitbarsting van een enkeling',115 waarbij 
dee identiteit van die 'enkeling' wel duidelijk was: 

'Dee ordinaire toon en de opruiende taal, welke [...) worden aangeslagen, benevens de beslist on-ka-
tholiekee geest en de leugenachtige beweringen, waarvan [de propaganda van Gemeentebelang ...] 
doortrokkenn is, doen ons met zekerheid den ineenflanser daarvan kennen. De heer van Wel is de 
voorzitterr dier vereeniging. Die vereeniging is ZIJN eigendom en de leden daarvan zijn grootendeels 
ZIJNEE vasallen'.116 

Sommigee pamfletten richtten zich speciaal op de achterban van Gemeentebelang ('ARBEI-
DERSS laat U niet BEDRIEGEN')"7 en vroegen zich hardop af, waarom de werklieden Van Wel 
zoudenn steunen: 

'dezee eigen-belang-succespolitieker, speculeerend op de argeloosheid van den arbeider, beproeft 
mett wat holle woorden en door valsche voorstellingen van feiten hem in zijn strikken te vangen. Wij 
zoudenn den heer van Wel eens willen vragen, waaraan hij het recht ontleent, om namens de arbeiders 
vann Helmond op te treden? Zelf is hij geen arbeider, integendeel'."8 

Behalvee tegen de strooibiljetten van Gemeentebelang keerden de anti-Van Wel pamfletten 
zichh ook tegen de grote propagandabijeenkomst, die de kiesvereniging kort tevoren had ge-
houden.. Een exact verslag van deze bijeenkomst ontbreekt, maar in de woorden van een lid 
vann Gemeentebelang, die om die reden kort daarna zijn lidmaatschap opzegde, was het een 
'balachgelijkee Amsterdamsche straatvoorstelling, door voorzitter en leden der R.K. Kiesveree-
nigingg uitgehaald'."9 De pamfletten spraken over 'optochten en openlucht reclame in het gen-
ree van de bekende Amsterdamsche marktschreeuwers', waarbij Van Wel de menigte had toe-
gesproken,, 'gedachtig aan het bekende woord van den rooden volksleider Troelstra, lieg maar 
raak,, er blijf t toch iets van hangen..."'0 Daarmee was een verband gelegd tussen de 'zooge-
naamdenn volksvriend'121 Van Wel en het socialisme: 

'Dee Heer van Wel noemt zich ROOMSCH-Democraat, zoolang natuurlijk als hij in een Roomsche 
plaatss woont - woonde hij in Zaandam, hij zou wel anders Democraten! Zoo het windje waait, zoo 
waaitt zijn jasje!"22 

Inn feite werd Van Wel in de pamfletten van 23 april dus aangevallen op de beide elementen van 
dee R.K. Democratie: zowel op het arbeiderselement van Gemeentebelang als op de katholici-
teitt van haar voorzitter. Of kort gezegd: op zijn geloof en zijn geloofwaardigheid. In de nacht 
vann 23 op 24 april, de nacht voor de verkiezingsdag, diende Van Wel zijn belagers van repliek. 
Hijj  schreef een pamflet, dat nog diezelfde nacht werd gedrukt en 's ochtends verspreid: 

'Mijnn Roomsch-zijn behoef ik toch zeker niet te verdedigen tegen menschen, die voor de Roomsche 
zaakk nog nooit een voet hebben verzet. Ik heb de Heeren niet ontmoet toen ik uitgezonden door het 

1144 ie Pamflet 23-4-1917, ibidem. 
1155 Ibidem. 
1166 3e Pamflet 23-4-1917, ibidem. 
1177 2e Pamflet 23-4-1917, ibidem. 
1188 3e Pamflet 23-4-1917, ibidem. 
1199 Brief 27-4-1917 van P.A. van Beckum aan secr. van Gemeentebelang, Notulen Gemeentebelang. 
1200 4e Pamflet 23-4-1917, GAH, Map 6.1.3.2, Pamfletten Gemeenteraadsverkiezingen april 1917. 
1211 Ibidem. 

1222 3e Pamflet 23-4-1917, ibidem. Zaandam had, als eerste gemeente in Nederland, sinds 1914 een sociaal-democratische burge-
meester. . 
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Bureauu voor Kath.[olieke] Soc.[iale] Actie als jongen van 20 jaar naar Haarlem trok om in 1903 de 
spoorwegstakingg der socialisten te helpen breken. Als de socialisten in onze stad komen, zie ik de 
Heerenn nooit in het debat dat ik dan wel eens met die Heeren heb te voeren. Ik zie nooit hun naam in 
Tijdd of Centrum, waar ik nog al eens een artikel plaats ter bevordering der katholieke zaak'.123 

Inn bovenstaand citaat valt de koppeling op tussen enerzijds Van Wels antisocialisme, waarop 
hijj  zich (als alle partijen) krachtig liet voorstaan, en anderzijds een nationale oriëntatie, die tot 
uitdrukkingg komt in de verwijzing naar een landelijk issue (de spoorwegstaking van 1903) en 
tweee landelijke bladen (De Tijd en Het Centrum). Dit is dezelfde koppeling die tijdens de hoog-
tepuntenn van socialistische agitatie (onder andere 1903 en 1918) door de gehele Helmondse 
samenlevingg werd gemaakt. Het toont eens te meer aan dat, althans in de retoriek, antisocia-
lismee en een bovenlokale oriëntatie bij elkaar hoorden. 

Off  Van Wels antwoord nog op tijd de kiezers bereikte, is niet bekend. De aanvallen op de 
beidee elementen van zijn R.K. Democratische politiek hadden in elk geval succes: Coovels 
werdd gekozen ten koste van Kets. Daarmee had Gemeentebelang een dubbele nederlaag gele-
den.. Niet alleen was voor het eerst in haar bestaan een verkiezing verloren, maar belangrijker 
nogg was dat de kiesvereniging zich niet langer kon voorzien van het predikaat van de neutra-
liteit:: het 'algemene' Gemeentebelang, voortgekomen uit de enige R.K. Kiesvereeniging, was 
ontmaskerdd als een 'partijdig' orgaan, dat met de kandidaatstelling (en overwinning) van 
Coovelss haar monopolie op dee lokale verkiezingen had verloren. 

Daarmeee was de positie van Van Wel een ingewikkelde geworden. Enerzijds diende hij als 
wethouderr de gehele gemeenteraad te representeren en die onpartijdigheid werd ook ver-
langdd bij een andere functie die hij sinds enige tijd vervulde, namelijk die van voorzitter van de 
Helmondsee afdeling van de R.K. Kiesvereeniging in het district124 Anderzijds hadden de ver-
kiezingenn van april 1917 duidelijk gemaakt dat Van Wel, als voorzitter van Gemeentebelang, 
hoofdrolspelerr was in een partijenstrijd, die Helmond tot dan toe nog niet had gekend. 

Diee discrepantie kwam twee weken later pijnlij k tot uitdrukking tijdens een vergadering 
vann de Helmondse afdeling van de R.K. Kiesvereeniging in het district. Enkele leden, onder 
wiee het nieuwe raadslid Coovels en het zittende raadslid Boelen, dienden een motie van wan-
trouwenn in tegen de voorzitter Jos van Wel.115 Aanleiding was Van Wels optreden tijdens de 
verkiezingenn voor de Provinciale Staten een jaar tevoren. Van Wel was toen, tegen de voor-
drachtt van de R.K. Kiesvereeniging in, kandidaat gesteld.126 Piet de Wit, eveneens onderteke-
naarr van de motie en bepaald geen politieke vriend van Van Wel, was destijds gekozen en dit 
hadd Van Wel vermoedelijk willen voorkomen. 

Tijdenss de vergadering weigerde Van Wel de motie in bespreking te nemen, waarop zijn te-
genstanderss dreigden de vergadering over te nemen. Burgemeester Van Hout, als voorzitter 
vann het hoofdbestuur aanwezig op de afdelingsvergadering, probeerde dit te voorkomen en 
riepp op tot kalmte. Hij kreeg ten antwoord: 'Ik geef U gelijk, als U te doen hebt met fatsoenlij-
kee menschen, maar [niet] als we te doen hebben met iemand als v. Wel, die zich tegenover 
dezee afdeling zoo zeer misdragen heeft'.127 Vervolgens werd de motie alsnog in behandeling 

1233 Pamflet 23/24-4-1917, ibidem. 
1244 Zuiduiiliïtnsuaart, 15-4-1916. 
1255 Ibidem, 7-6-1917. 
1266 Ibidem, 7-6 en 10-6-1916. 
1277 Ibidem, 12-5-1917. 
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genomen,, waarna Van Wel met een ruime meerderheid werd geroyeerd als lid van de R.K. 
Kiesvereeniging;; Van Wel was zelf inmiddels, met twee medestanders, opgestapt.,j8 

Hett conflict binnen de R.K. Kiesvereeniging handelde ogenschijnlijk alleen om de kandida-
tuurr een jaar tevoren - de motie sprak over 'de houding door het lid Jos. van Wel, bij de laatste 
periodiekee Statenverkiezingen in dit district aangenomen' -, maar natuurlijk speelde de 
pamflettenoorlogg van een maand tevoren een grote rol. Dat bleek tijdens een volgende verga-
deringg van de R.K. Kiesvereeniging, op 4 juni, waarin Jan Boelen op basis van een artikel van 
Vann Wel in De Tijd opmerkte: "t lijk t wel [...] of de heer Van Wel zijn oor heeft te luisteren ge-
legdd bij de Socialisten'. Vervolgens nam Van Wel, die zich formeel nog altijd voorzitter acht-
te,, het woord. Tijdens zijn verdedigingsrede werd hij regelmatig uitgefloten, onderbroken en 
uitgehoond.. Hij slaagde er dan ook niet in zijn betoog te voltooien, waarna hij de vergadering 
opnieuww voor twee weken schorste.12' 

Ookk de vergadering van 18 juni kon geen uitkomst bieden.130 Bij een vierde vergadering, op 
22 juli , was de tijd eindelijk rijp voor een inhoudelijke discussie. Jos van Wel kon zijn verdedi-
gingg afmaken en verklaarde, dat de gewraakte advertentie waarin zijn kandidatuur voor de 
Statenverkiezingenn van 1916 was gesteld, niet door hemzelf was geplaatst. Maar al snel bleek, 
datt het werkelijke conflict niet over de Staten-, maar over de gemeentepolitiek handelde. Van 
Well  betoogde met behulp van een cijfervoorbeeld, dat zijn belastingvoorstellen, die in ver-
bandd stonden met de oorlogsschaarste, hadden geleid tot een verhoging voor de notabelen en 
datt dit de werkelijke reden was van de oppositie tegen hem. Daarmee hoopte Van Wel zowel 
zijnn inzet voor de lagere standen te bewijzen als de twijfels over zijn katholiciteit te ontzenu-
wenn als retorische omwegen. Maar één van zijn tegenstanders, de eerste ondertekenaar van de 
motiee van wantrouwen Jac. Dekker, viel Van Wel regelmatig in de rede en riep: 'Je liegt; je 
liegt'.. Van Wel verzocht de uit voorzorg aanwezige politieagent om Dekker te verwijderen, 
maarr deze zag daartoe vooralsnog geen reden.H1 

Ookk de tegenstanders van Van Wel erkenden impliciet, dat het beleid van de Helmondse ge-
meente,, en dan vooral de sociale politiek van Gemeentebelangen haar voorzitter, het werkelijke 
conflictpuntt was. Gerard Coovels noemde de sociale maatregelen van wethouder Van Wel 'nut-
teloozee dingen [...] waardoor de uitgaven steeds grooter worden' en waarschuwde opnieuw 
voorr het risico, dat de kapitaalkrachtige bedrijven uit de gemeente zouden vertrekken: 'Ze zullen 
verplaatstt worden, indien hier voortdurend iedereen systematisch geblameerd wordt, die zaken 
exploiteert'.. De firma Van Thiel, tijdens de vergaderingen vertegenwoordigd door de neven 
Noudd en Frans, die beiden de motie tegen Van Wel hadden ondertekend, had vanwege het beleid 
vann Van Wel reeds een afdeling naar Schiedam verplaatst."2 Dergelijke kritische geluiden waren 
ookk te beluisteren in het Nieuwsblad van Helmond, de concurrent van de Zuidujillemsuaart waar Jos 
vann Wel regelmatig voor schreef.1" Dat is niet erg verwonderlijk omdat Jac. Dekker, die Van Wel 
regelmatigg in de rede was gevallen, (hoofd)redacteur van het Nieuwsblad was. 

Zoo was de politieke strijd in Helmond, weerspiegeld in het conflict binnen de R.K. Kiesvereeniging, 
eenn strijd geworden tussen twee kranten, twee politieke richtingen en tussen hogere en lagere klas-
sen.. Wat er nog aan ontbrak, was een strijd tussen twee politieke organisaties, maar in deze leemte 

1288 Ibidem; dit laatste kan worden vermoed uit de stemverhoudingen: eerst wordt met 58 tegen 7 stemmen besloten om de motie te 
behandelen,, daarna wordt deze met 58 tegen 4 stemmen aangenomen. 
1299 Ibidem, 9-6-1917. 
1300 Ibidem, 21-6-1917. 
1311 Ibidem, 5-7-1917. 
1322 Ibidem. 

2 18 8 



werdd nog diezelfde maand voorzien. De tegenstanders van Van Wel en zijn sociale beleid bundelden 
hunn krachten en richtten een tweede kiesvereniging op, die zich, net als Gemeentebelang, met de ge-
meenteraadsverkiezingenn zou gaan bemoeien: Recht door Plicht Coovels, Boelen, Dekker en alle an-
deree ondertekenaars van de motie tegen Van Wel in de R.K. Kiesvereeniging traden toe.1'4 

Dezee koppeling zal wel geen toeval zijn. Ze doet het sterke vermoeden rijzen, dat met de 
oprichtingg van Recht door Plicht niet alleen - eindelijk ook in Helmond - een inhoudelijke 
discussiee was losgebarsten tussen twee politieke richtingen, maar dat daarnaast ook sprake 
wass van een persoonlijke strijd tegen Van Wel. Dit standpunt wordt onderschreven door een 
prominentt lid van Recht door Plicht, de fabrikant Piet de Wit, die in 1919 schreef dat hij voor 
hett samengaan van beide kiesverenigingen was, wanneer tenminste Van Wel, de rotte plek die 
eruitt gesneden moest worden, zou verdwijnen.1" 

Dee discussies in de R.K. Kiesvereeniging, die vanwege het numerieke overwicht van de meer 
behoudendee krachten onvermijdelijk uitliepen op het aftreden van Jos van Wel, waren extra fel 
enn betroffen uiteindelijk nog uitsluitend de gemeentepolitiek, omdat voor diezelfde maand 
nieuwee gemeenteraadsverkiezingen waren uitgeschreven. Ditmaal ging het om periodieke 
verkiezingen,, waarbij vijf raadszetels waren te vergeven. 

Dee campagnes, die deels de hierboven beschreven vergaderingen in de R.K. Kiesvereeni-
gingg overlapten, waren wederom fel. Omdat dezelfde trommen werden geroerd als in april, 
behoevenn deze hier geen uitgebreide behandeling. Gemeentebelang streed voor werklieden 
inn de raad en Recht door Plicht vreesde voor het vertrek van de kapitaalkrachtigen uit de ge-
meente:: 'Wanneer men de belastingbetalers de stad uitjaagt en dat gevaar is groot, dan treft 
menn pas den werkman'.'36 Daarnaast trof Van Wel weer een reeks persoonlijke aanvallen, zo-
well  op zijn geloof als op zijn geloofwaardigheid. Er kwamen ditmaal details aan te pas over 
Vann Wel als werkgever (zijn assistent in de ijzerwinkel had in het verleden werkdagen van elf 
uurr moeten maken)'37 en over zijn jaarsalaris, dat onlangs door de raad was verhoogd tot 
ƒ2.500,-- om 'onder het genot van een sigaretje in zijn lustoord te "hangmatten"'.'38 

Dee uitslag viel ditmaal in het voordeel van Gemeentebelang uit, hetgeen vermoedelijk te 
dankenn was aan de voor Helmondse begrippen extreem hoge opkomst: 74% van de kiesge-
rechtigdee burgers maakte de gang naar de stembus.'39 Johan de Wit werd namens Gemeente-
belangg herkozen en twee nieuwe leden verdrongen zittende raadsleden: Toon Kets, die ook in 
aprill  kandidaat was gesteld, en Cor de Wuffel, die al in 1911 door Van Wel was voorgedragen, 
maarr zich toen had teruggetrokken ten faveure van Jan dee Loyer. Voor twee raadszetels volgde 
eenn herstemming, waarin zowel Jan Boelen als Gerard Coovels moesten meedoen. Gemeen-
tebelangg steunde uiteraard de beide andere kandidaten en kreeg ook dezen verkozen.'40 De ge-

1333 Nieuwsblad van Helmond, 7-7-1917. 
1344 Vergelijk de ondertekenaars van de motie, Zuiduiillemsvaart, 7-6-1917, met de kandidatenlijst van Recht door Plicht voor de ge-
meenteraadsverkiezingenn van ïgig (Gemeenteverslag 1919) en de lijst van ondertekenaars voor diezelfde verkiezingen (Gemeentebelang, 
orgaann van de R.K. Democratie, nr. 2 [10-5-1919], pamfletten Gemeenteraadsverkiezingen 1919, map 6.1.3.2., GAH). 
1355 Zuidiuillemsiiaart, 17-5-1919. 
1366 4e Pamflet 8-7-1917 ('Medearbeiders!' door 'Vele Weidenkenden Arbeiders'), Pamfletten Gemeenteraadsverkiezingen juli 1917, 
GAH,, Map 6.1.3.2. 
1377 2e Pamflet 8-7-1917, ibidem. 
1388 ie Pamflet 8-7-1917, ibidem. 
1399 1.465 uitgebrachte stemmen van de ï.ggi kiesgerechtigden (Bulletin van de Zuidu/illemsvaart, 9-7-1917): dit percentage werd zover 
bekendd nooit overtroffen. 
1400 F.P.J.H, van Hoeck en A.M.J.H. Prinzen, zelf overigens geen leden van Gemeentebelang, versloegen Boelen en Coovels: Bulletin 
vanvan de Zuiduhllemsuaart, 23-7-1917. 
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meenteraadd was, zes jaar na de installatie van de eerste werkman en vier jaar na de oprichting 
vann Gemeentebelang, getransformeerd van een raad van fabrikanten en notabelen naar een 
raad,, waarin werklieden de boventoon voerden en de kiesvereniging Gemeentebelang de 
meerderheidd had. Jos van Wel formuleerde het tijdens een vergadering van Gemeentebelang 
enigee tijd later aldus: 

'Mett trotsch mogen wij getuigen dat de Gemeenteraad onzer stad door onze actie is geworden een 
derr meest democratische in ons land, waarin de echt Roomsche democratie heerscht, die tot de 
meestt rechtvaardige economische verbeteringen voert'.141 

Dee strijd in de Helmondse gemeentepolitiek had hierdoor een fundamenteel ander karakter 
gekregen.. Wat was begonnen als marginaal protest van een handjevol werklieden, was na 
19177 de dominante politiek in gemeenteraad en college van B&W geworden. Dat deze nieuwe 
positiee ook nieuwe risico's in zich droeg, zouden Van Wel en de zijnen spoedig bemerken, 
toenn zij hun positie moesten bepalen in een strijd waarbij opnieuw geloof en geloofwaardig-
heidd ter discussie stonden: de Helmondse schoolstrijd. 

7.33 DE STRIJD OM HET ONDERWIJS 

Dee Normaalschool kwestie 

Toenn Jos van Wel in september 1913 werd geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad, richtte hij 
inn zijn maidenspeech zijn pijlen op het ondermaatse niveau van het onderwijs in Helmond. Te 
weinigg inwoners hadden een deugdelijke opleiding genoten en slechts zelden waren het stad-
genotenn die hen dat onderwijs gaven: 

'Inn Helmond aan de bijzondere scholen zijn verbonden twintig leeken-onderwijzers. Weet ge hoeveel 
Helmonderss daaronder zijn? Zegge en schrijve: één. Bij de honderd leerkrachten, die ƒ 75.000,- aan 
salariss opstrijken zijn zeven Helmonders. Is het niet treurig?'142 

Vann Wel was niet de enige die een gebrek aan Helmondse onderwijzers signaleerde. Diezelf-
dee maand kreeg de kersverse burgemeester Van Hout bezoek van de rijksinspecteur van het la-
gerr onderwijs, de Roermondse liberaal-katholiek Louis Michiels van Kessenich (zie hoofd-
stukk 4). Michiels stelde de burgemeester voor om in Helmond een Rijks Normaalschool (of 
kweekschool)) voor jongens en meisjes op te richten. Deze dagopleiding voor onderwijzers 
zouu grotendeels door het rijk worden bekostigd. 

Vann Hout consulteerde zijn beide wethouders, Jan Ebben en Piet de Wit, en nam vervolgens 
contactt op met pastoor Rath. In dat onderhoud meldde de burgemeester dat de voorkeur van 
B&WW uitging naar een rooms-katholieke boven een Rijks Normaalschool en dan één voor al-
leenn jongens.14' Van Hout beloofde Rath op de hoogte te zullen houden, maar verzocht de pas-
toorr hun onderhoud geheim te houden: 'Wel mogen kerkelijk en burgerlijk gezag met elkan-
derr confereeren maar t publiek mag dat niet weten, want dan zegt men, dat de burgemeester 
aann den leiband der geestelijkheid loopt en dat zou verschrikkelijk zijn'.144 

Rathh deelde Van Houts voorkeur voor een katholieke Normaalschool volmondig en ging 

1411 Notulen Gemeentebelang 21-3-1919. 
1422 Geciteerd in: Van Wel, De zingende uink, 190. 
1433 Dagboek Rath 24-10-1913. 
1444 Ibidem, 23-11-1913; het woord'verschrikkelijk'is in het manuscript niet goed leesbaar. 
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dadelijkk aan de slag om de benodigde financiën rond te krijgen. Willem Prinzen, op wie zel-
denn een tevergeefs beroep werd gedaan, was bereid tot een donatie van ƒ 4.000,- of eventueel 
zelfss ƒ 5.000,- , de voorzitter en secretaris van het kerkbestuur, Rath zelf en Peter de Louw, 
zegdenn elk ƒ 1.000,- toe. Pas daarna werd bisschop W. van de Ven door Rath ingelicht, die 
overigenss het plan van harte omarmde en zijn goedkeuring uitsprak over een lening van nog 
eenss ƒ 14.000,-. Vervolgens trad Rath in overleg met Generaal Overste van de Broeders van 
Maastricht,, broeder Bertholdus, met de vraag of deze voor de noodzakelijke onderwijskrach-
tenn kon zorgen. De Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria (in 
dee volksmond: Broeders van Maastricht) waren al sinds 1880 actiefin het bijzonder lager on-
derwijss in Helmond. Broeder Bertholdus antwoordde wel iets voor het plan te voelen en advi-
seerdee Rath om, in afwachting van zijn poging om broeders vrij te maken voor de katholieke 
Normaalschool,, in gesprek te blijven met B&W om zo 'in elk geval tijd te winnen'.145 

Opp 10 oktober stelde Rath tenslotte het kerkbestuur van de Lambertusparochie op de hoog-
te.. Hij gaf de kerkmeesters ter overweging, dat een Rijks Normaalschool de gemeente op hoge 
kostenn zou jagen, maar vooral ook dat de katholieke zaak het meest gediend zou zijn bij een 
bijzonderee school: 'Wij hebben ook de vorming der onderwijzers godsdienstig, roomsch te 
houden,, en daarom de neutrale normaalschool door eene katholieke te vervangen'.1"6 De strijd 
tegenn het 'rijk' speelde dus al dadelijk een belangrijke rol en uit de notulen van het kerkbe-
stuurr blijkt onomwonden dat de verwachting was, dat als er eenmaal een bijzondere Nor-
maalschooll  zou zijn, er wel geen openbare meer zou komen. In de kantlijn van de notulen 
staatt bijgeschreven: 'Wij moet [sic] het Rijk vóór zijn'.147 

Maarr na deze vliegende start stagneerden de plannen van Rath en Van Hout. Broeder Ber-
tholduss meldde Rath, dat hij uitsluitend broeders kon leveren voor een voorbereidende klas, 
duss niet voor de Normaalschool zelf, en adviseerde de pastoor om een leek in te huren.148 Dit 
stuittee op grote problemen bij het kerkbestuur, niet alleen omdat lekenonderwijzers duurder 
waren,'499 maar vooral omdat de reputatie van de lekenonderwijzers aan de reeds bestaande bij-
zonderee lagere scholen in Helmond nogal bedenkelijk was. 

Hett schoolbestuur, dat was samengesteld uit kerkmeesters van de beide parochies, had in 
dee afgelopen jaren een hele reeks klachten over lekenonderwijzers afgehandeld met betrek-
kingg tot artikel 10 van de benoemingsakte. Dit artikel behandelde de 'voorbeeld-functie', 
voorall  ook in godsdienstige zin, die de lekenonderwijzers aan de bijzondere scholen dienden 
tee vervullen. Het dagelijks bezoeken van de mis, dat hier geacht werd bij te horen,150 bleek vaak 
all  te veel gevraagd. Van sommige leken ging het gerucht, dat ze hun 'Paschen' niet hielden of 
zelfss de spot dreven met de heilige communie.151 

Ookk andere misdragingen kwamen voor. Zo ontving het schoolbestuur begin 1910 een 
klachtt van Broeder Overste over de onderwijzer L.P.P. Bastings, wiens 'gebruik van sterken 

1455 Brief van broeder Bertholdus aan deken Rath d.d. 6-10-1913 in GAH, inv.tir. 148, Notulen Lambertus Kerkbestuur 1906-1930. 
1466 GAH, tnv.nr. 148, Notulen Lambertus kerkbestuur 1906-1930,10-10-1913. 
1477 Ibidem. 
1488 Dagboek Rath 24-10-1913. 
1499 Broeders verkregen aan het eind van de jaren 1870 een bedrag van ƒ 350,- per onderwijskracht, terwijl aan openbare scholen in 
Noord-Brabantt in deze periode ƒ 400,- voor hulpkrachten en ƒ 600,- voor hoofdonderwijzers werd uitgetrokken: Verhoeven, Ter uor-
minfll  van verstand en hart, 241. Broeders waren vermoedelijk ook goedkoper omdat in de overeenkomst van 1906 met de Broeders van 
Maastrichtt was opgenomen, dat het kerkbestuur alleen hoefde te betalen voor broeders die daadwerkelijk voor de klas stonden; de 
congregatiee droeg zorg voor het overige personeel en voor particuliere kosten als meubilering, gas en licht, etc. 

1500 GAH, inv.nr. 591, Notulen van de Commissie van het R.K. Bijzonder Onderwijs voor jongens te Helmond, 1906-1920 (1 deel) 12-9-1917. 
1511 Ibidem, 24-10-1917. 
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drankk nadeeligen invloed heeft op het onderwijs'.'52 Het jaar erna bleek, dat Bastings eenvou-
digg van school was weggebleven en zijn taken volledig had verwaarloosd, maar nu wel zijn ge-
helee jaarsalaris plus gratificatie kwam opeisen.1" Inmiddels waren nieuwe klachten van de 
Broederr Overste bij het schoolbestuur binnengekomen over de lekenonderwijzers, die regel-
matigg verzuimden vanwege hun lidmaatschap van de neutrale onderwijzersbond,154 iets dat in 
dee nieuwe benoemingsakte van 1917 expliciet zou worden verboden.1" Het verwijt dat veel le-
kenn van 'te weinig degelijkheid in Roomsche opvatting' getuigden, trefzeker ook de onder-
wijzerr ). Tempelman, die lessen volgde bij de dominee van de protestantse gemeente en hier-
omm werd vermaand;'56 of de niet bij name genoemde leken-onderwijzer in wiens schoolkast 
Broederr Overste 'een pornographisch boekwerk vond in 2 deelen den titel dragend: I..."57 

Rath,, inmiddels deken van Helmond en over dit 'droevige feit' geconsulteerd, vond het boek 
'vann zoo'n pornographischen inhoud en afschuwelijken titel en illustraties, dat nadere mede-
delingg niet oorbaar' was.158 

Datt de combinatie van broeders en lekenonderwijzers binnen één schooltype een proble-
matischee was, laat zich raden. De leken waren vaak onbesuisder dan de broeders en minder 
rechtzinnigg in de leer. Sommigen van hen waren gehuwd, anderen vrijgezel, en gevreesd werd 
datt ze de jonge broeders op zondige gedachten konden brengen.'" Ze hadden vaak een ande-
ree opvatting over de leerstof en de gebruikte methodes en voelden niets voor het huisbezoek, 
datt volgens de broeders juist een belangrijke vorm van controle was.l6° Bovendien vertrokken 
dee leken na afloop van hun werkzaamheden naar huis, terwijl de broeders intern verbleven, na 
schooltijdd alle verantwoordelijkheid droegen en voor de rommel in het gebouw opdraaiden.'6' 
Hett periodiek gehouden overleg tussen de leken en broeders verliep dan ook op z'n zachtst 
gezegdd stroef. Op voorstel van de leken werden in 1914 veranderingen aangebracht in het 
schoolreglement,, waarbij onder meer het aantal voorgeschreven gebeden werd beperkt.1"2 

Maarr een jaar later weigerden de broeders in overleg te treden met het schoolbestuur, als de 
lekenonderwijzerss daar ook bij aanwezig waren. 'En zulks, zooals de ZE Heer Berkvens [de 
pastoorr van de H. Hartparochie, HV] opmerkt, met reden."63 

Hett grootste probleem, groter dan het zedelijk gehalte van de lekenonderwijzers en de ani-
mositeitt tussen broeders en leken, vormde de financiën. Het schoolbestuur ontving een lange 
reekss verzoeken van de lekenonderwijzers om salarisverbetering,164 waarbij de concurrentie 
mett de meestal beter betaalde onderwijzers aan de openbare scholen een belangrijke rol 
speelde.'655 Maar ook de concurrentie met (voor het schoolbestuur goedkopere) broeders was 

1522 Ibidem, 23-2-1910. 
1533 Ibidem, 26-5-1911. 
1544 Ibidem, 22-3-1911. 
1555 Ibidem, 12-9-1917. 

1566 Ibidem, 10-12-1912. Hijzelf verklaarde dat de lessen niet door de dominee zelf, maar door diens vrouw werden gegeven: ibidem, 

19-12-1912. . 
1577 Ibidem, 23-10-1917. 
1588 Ibidem. 
1599 Ibidem, 17-4-1918. 
1600 Ibidem. 
1611 Ibidem, 28-1-1915 en 17-4-1918. 
1622 Ibidem, 22-4 en 11-5-1914. 
1633 Ibidem, 22-11-1915. 
1644 Zie onder meer ibidem, 24-2-1908,18-4-1916,30-1-1917,14-12-1917 en brief d.d. 12-11-1917. 
1655 Zie onder meer ibidem, 30-1-1917 en brief van het schoolbestuur aan B&W d.d. 18-4-1918 in ibidem. In 1913 constateerde het 
schoolbestuurr bij narekening overigens, dat de onderwijzers aan de bijzondere scholen de afgelopen jaren betere condities hadden ge-
kendd dan de leraren aan de openbare scholen, ibidem, 17-6-1913. 
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henn waarschijnlijk een doorn in het oog, zoals veel katholieke onderwijzers en onderwijzeres-
senn tot in de jaren i960 het aandeel van fraters, broeders en nonnen in het lager onderwijs als 
regelrechtee concurrentie ervoeren. 

Omm hun beperkte inkomen aan te vullen en om de salarisachterstand ten opzichte van col-
lega'ss in het openbaar onderwijs te compenseren, gingen sommige lekenonderwijzers in Hel-
mondd er zelfs toe over om bij de ouders van hun leerlingen 'douceurtjes op te loopen'.166 Maar 
ookk de broeders, die het schoolbestuur minder geld kostten, stelden hun eisen. Onder de 
dreigingg geen broeders meer te zullen sturen, drong Broeder Overste regelmatig aan op bete-
ree voorzieningen, bijvoorbeeld de kostbare aanleg van slaapkamers ter vervanging van de een-
voudigee kloostercellen.'67 

Zedeloze,, slecht functionerende en onderbetaalde lekenonderwijzers, een ruzieachtige 
sfeerr tussen broeders en leken en het permanente gevaar van personeelstekort bij de broeders, 
datt als een zwaard van Damocles boven het bijzonder onderwijs hing: in deze moeizame on-
derhandelingspositiee bevond pastoor Rath zich in 1913 bij zijn pogingen om een katholieke 
Normaalschooll  van de grond te krijgen. Het risico dat, als er niet snel een katholiek alterna-
tiefkwam,, de stichting van een Rijks Normaalschool in Helmond zeker doorgang zou vinden, 
konn Generaal Overste broeder Bertholdus niet vermurwen: alleen voor de voorbereidende klas 
konn hij broeders leveren.168 En zo geschiedde. Op 1 mei 1914 ging deze van start.169 De leerlin-
genn moesten bij hun inschrijving een bewijs van goed gedrag van de pastoor van hun parochie 
kunnenn overleggen en een soortgelijk document van het hoofd van hun school.170 

Intussenn werd driftig gezocht naar permanente huisvesting voor de Normaalschool. Voor 
eenn nieuw gebouw ontbraken de benodigde financiën en in ongebruikte lokalen, bijvoorbeeld 
inn het patronaatsgebouw, waren in verband met de oorlogssituatie veelal Nederlandse mili -
tairenn ondergebracht.171 Uiteindelijk duurde het nog tot 1916 voordat de katholieke Normaal-
schooll  haar deuren kon openen; inderdaad in het, inmiddels ontruimde, patronaatsgebouw. 
Hett kerkbestuur van de Lambertusparochie had hiertoe de beide andere Helmondse pa-
rochiess moeten uitkopen.172 Maar het personeelsprobleem bleef nog altijd even nijpend. Broe-
derr Bertholdus hamerde constant op verbetering van de huisvesting en andere voorzieningen. 
Inn september 1916 weigerde hij zelfs nog langer broeders voor de Normaalschool te leveren en 
steldee hij Rath voor de school maar helemaal op te heffen.173 Het kerkbestuur merkte op: Tot 
opp vandaag (28 November 1916) trotseeren wij die bedreiging [van tekort aan broeders, HV] 
nog.. Maar ook hier mogen we wel vragen: 'hoelang?' Maastricht is de sterkste'.174 

Diee angst bleek zeer gerechtvaardigd. Ook overleg met het bisdom in januari 1917 leverde 
nietss op173 en nog diezelfde maand, minder dan een jaar na de officiële opening van de katho-
liekee Normaalschool, ging deze al weer ter ziele.176 Daarmee was het initiatief overigens maar 

1666 Ibidem, 6-10-1916. 
1677 Ibidem, 28-1-1915. 
1688 Dagboek Rath 24-10-1913. 
1699 GAH, inv.nr. 4, Memoriale parochiae St. Lambertus Helmond 1773-1965, pagina 27. 
1700 Helmondsch Nieuwsblad, 12-2-1914. 
1711 Notulen van de Commissie van hetn.K. Bijzonder Onderwijs voor jongens te Helmond 12-2-1915. 
1722 GAH, inv.nr. 5:: Een terugblik in de geschiedenis der Kerk van den H. Lambertus te Helmond over 1912-1936, Deel C; GAH, Archief 
H.. Lambertus (295), Notulen Kerkbestuur H. Lambertus 1906-1929 (nr. 148), 5-8-1916. 
1733 Dagboek Rath 24-9-1916. 
1744 Memoriale parochiae St. Lambertus Helmond 1773-1965, pagina 2j. 
1755 Dagboek Rath 11-1-1917. 
1766 Ibidem, 27-1-1917. 
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gedeeltelijkk mislukt: het aanbod van de overheid om in Helmond een Rijks Normaalschool te 
vestigen,, was inmiddels verlopen. 

Dee strij d tussen de parochies 

Dee kosten voor het bijzondere lager onderwijs aan jongens, dat sinds 1880 was overgelaten 
aann de Broeders van Maastricht, kwam aanvankelijk geheel voor rekening van de Lambertus-
parochie.. Dat was een vanzelfsprekendheid zolang Helmond slechts één parochie kende, 
maarr werd een probleem toen in 1899, vanwege de bevolkingstoename, werd besloten tot de 
stichtingg van een tweede parochie. De H. Hartkerk, gebouwd door de Roermondse architect 
P.J.H.. Cuypers, bevond zich tot de sloop in 1955 in de Veestraat op een steenworp afstand van 
dee Lambertuskerk. Niet alleen vanwege de bevolkingsgroei en de stichting van een tweede pa-
rochie,, maar ook vanwege de leerplichtwet van 1901 werd een tweede jongensschool en een 
nieuwee regeling van het bijzonder onderwijs noodzakelijk. 

Dee beide kerkbesturen vormden in 1906 gezamenlijk de Commissie van het R.C. Bijzonder 
Onderwijss voor Jongens te Helmond, die het bestuur van de jongensscholen op zich nam. 
Lambertuss behield de zorg voor de huisvesting van de broeders en H. Hart nam driekwart van 
dee kosten van de nieuw te bouwen school voor zijn rekening. Zowel de oude St. Jozefschool 
alss de nieuwe St. Lambertusschool namen leerlingen uit beide parochies op; artikel 5 van de 
overeenkomstt van 1906 bepaalde, dat de exploitatiekostenvan de scholen zouden worden ver-
rekendd naar rato van het aantal kinderen uit de parochies dat de scholen bezocht177 

Dee eerste financiële strubbelingen tussen de beide parochies ontstonden in 1911, toen een ge-
ringee grenswij ziging van de parochies tot uitgebreide discussies leidde over de vraag, welke leer-
lingenn tot welke parochie hoorden en hoe derhalve de verdeelsleutel van de gezamenlijke kosten 
moestt worden gehanteerd. De kwestie werd pas na een interventie van de bisschop beslecht.78 

Laterr dat jaar werd, op aandringen van het bisdom,179 besloten een derde lagere school voor jon-
genss te stichten, waaraan ook drie 'kopklassen' voor MULO zouden worden toegevoegd. Omdat 
dee H. Hartparochie over onvoldoende financiële middelen beschikte, zou de Lambertuspa-
rochiee de bouw- en exploitatiekosten van de nieuwe St. Henricusschool alleen voor haar reke-
ningg nemen. Deze instelling zou daardoor buiten de gezamenlijke Commissie van het R.C. Bij-
zonderr Onderwijs voor Jongens blijven.180 Maar al snel nadat de MULO in oktober 1912 was geo-
pend,, barstten de discussies los over de verdeling van het geld. Het ging daarbij niet over de kos-
tenn van de nieuwe school - die kwamen geheel voor rekening van de Lambertusparochie -, maar 
overr de verdeling van de subsidies: de gedeeltelijke vergoeding door het rijk van onderwijzerssa-
larissenn op bijzondere scholen, waarin de onderwijswet van 1889 voorzag. 

OpOp een gecombineerde vergadering van de beide voltallige kerkbesturen op 2 mei 1913 
laaidee de ruzie hoog op. Pastoor Rath van de Lambertusparochie weigerde zich neer te leggen 
bijj  het voorstel van pastoor-deken Van der Zanden van de H. Hartparochie, waarbij Lambertus 
slechtss eenderde van de subsidie over 1913 zou ontvangen.181 Omdat de deken zich niets van 

1777 GAH, inv.nr. 596, Overeenkomst Centrumparochies ta.v. R.K. Bijz. Onderwijs voor jongens, 1906, artikel 5. 
1788 GAH, inv.nr. 4, Memoriale parochiae St. Lambertus Helmond 1773-1965. 
1799 Notulen van de Commissie van het R.K. Bijzonder Onderwijs voor jongens te Helmond 22-11-1911. 
1800 Ibidem. 
1811 Hoewel Rath aanvankelijk blanco stemde over het voorstel van Van der Zanden, protesteerde hij toen dit werd aangenomen en 
vroegg om tenminste een compromis-voorstel, ibidem, 2-5-1913. 
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zijnn protesten aantrok en de vergadering ogenblikkelijk sloot, toog Rath samen met de secre-
tariss van zijn kerkbestuur, Peter de Louw, de volgende dag naar de bisschop. Deze drong aan 
opp een schikking, maar op 24 juni liet het kerkbestuur van de Lambertusparochie de bisschop 
perr brief weten geen ruimte meer te zien voor onderhandelingen. Daarmee was opnieuw een 
ingreepp van de bisschop noodzakelijk geworden. Na veel gesteggel, onder meer over de vraag 
off  de 'betwiste som' alleen de subsidie over 1913 of gedeeltelijk ook al die over 1912 betrof, gaf 
hett kerkbestuur van de Lambertusparochie grotendeels toe aan de eisen van haar zusterpa-
rochie.1822 Maar onder protest: 

'Zijj  wenschen echter, in deze notulen uitdrukkelijk te zien opgenomen, dat zij dien grondslag niet 
achtenn overeen te komen met billijkheid'.183 

Hett mag geen verbazing wekken dat Rath, toen hij rond deze zelfde tijd door burgemeester 
Vann Hout werd geïnformeerd over de op handen zijnde stichting van een Rijks Normaal-
school,, geen overleg pleegde met zijn deken, maar dadelijk zelf tot actie overging. De verhou-
dingg tussen de beide parochies was ernstig verstoord en de vorming van een derde Helmond-
see parochie, die van Onze-Lieve-Vrouwe in 1915, maakte de constructie van 1906 alleen nog 
maarr ingewikkelder. Uiteindelijk werd in 1920 de overeenkomst tussen de parochies ontbon-
denn en werd de Commissie van het R.C. Bijzonder Onderwijs voor Jongens te Helmond opge-
heven.1844 Twee jaar tevoren was al een scheiding aangebracht tussen broeder- en lekenscholen 
inn Helmond, zodat beide typen onderwijzers niet meer hoefden samen te werken.185 Inmiddels 
hadd de gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs de katholieke scholen voldoen-
dee financiële armslag gegeven om geschoolde lekenonderwijzers aan te kunnen trekken. 

Mett de stichting van de Normaalschool deed zich een nieuw financieel probleem voor tussen 
dee beide parochies. Het patronaatsgebouw, waarin de Normaalschool gevestigd zou moeten 
worden,, was namelijk evenals de St. Jozef- en St. Lambertusschool in gezamenlijk bezit van 
beidee parochies. De drang tot samenwerking met het H. Hart was bij Rath en zijn kerkbestuur 
tott een minimum gedaald en dus zou de zusterparochie moeten worden uitgekocht. 

Omdatt geldgebrek een telkens terugkerende belemmering was, kwam het verzoek van de 
RKWVV  eind 1915, om de grond waarop haar gebouw stond van de Lambertusparochie te mogen 
kopen,, als een geschenk uit de hemel.185 Maar er was ook een bezwaar: de RKWV was in de af-
gelopenn jaren, zoals beschreven in hoofdstuk 6, het bolwerk geworden van een groep werk-
liedenn met een oppositionele houding met betrekking tot de economische verhoudingen in de 
stad.. Twee jaar eerder had een aantal van deze werklieden zich bovendien ook in politieke zin 
aaneengesloten,, in de kiesvereniging Gemeentebelang, en kort tevoren was één van hen, Jos 
vann Wel, gekozen tot wethouder (zie paragraaf 7.2). Het stond nog maar helemaal te bezien 

1822 Ibidem, passim 1913. 
1833 Ibidem, 11-9-1913. 
1844 GAH, Archief H. Lambertus (295), inv.nr. 597, Verzoek tot opheffing overeenkomst 1906,1920. 
1855 Notulen van de Commissie van het R.K. Bijzonder Onderwijs voor jongens te Helmond 17-4 en 15-7-1918. 
1866 Memoriale parochiae St. Lambertus Helmond 1773-1965, pagina 28. 
1877 Dagboek Rath 28-12-1915. 
1888 GAH, inv.nr. 5, Een terugblik in de geschiedenis der Kerk van den H. Lambertus te Helmond over 1912-1936. Deel B. 
1899 Liempd was 'arbeidersvriend' genoemd door de grote voorvechter van het katholieke onderwijs in Limburg en Noord-Brabant, 
dr.. P.J.M, van Gils, Zuidunllemsvaart, 5-2-1918; hij wordt 'grote sociale priester' genoemd in het herdenkingsboek P. Kuypers, Hoopging 
inn vervulling. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de R.K. Woningbouwvereniging 'De Hoop' te Helmond 1917-1957 
(Helmondd 1958) 5. 
1900 Memoriale parochiae St. Lambertus Helmond 1773-1965, pagina 28. 
1911 Dagboek Rath 28-12-1915. 
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off  de Helmondse clerus deze ontwikkeling wel kon toejuichen. En moest men dan nu de 
werkliedenverenigingg meer armslag geven, waardoor de banden met de parochie zouden 
wordenn doorgesneden? Rath, die inmiddels deken van Helmond was geworden, vroeg zich in 
zijnn dagboek af of hij 'de garantie [moest...] laten varen, die we hebben door de tegenwoor-
digee band tussen Lambertus en de werkliedenvereen."87 

Hett doel van de RKWV was vanaf het begin helder: men wilde zich 'geheel onafhankelijk' 
makenn van de parochie!188 Uiteraard zou een geestelijk adviseur aan de vereniging verbonden 
blijven,, maar op aandringen van de werkliedenvereniging was dit in hetzelfde jaar al een 
priesterr geworden die niet tot de Helmondse clerus behoorde: de 'arbeidersvriend' en 'grote 
socialee priester'J.J. van Liempd, die kort daarna ook adviseur van de landelijke Textielarbei-
dersbondd zou worden.'89 Alleen de huisvesting zorgde er nu nog voor dat de RKWV zich 'beëngd 
[...]]  en in hare werkkring en uitbreiding belemmerd' voelde.'90 Jan de Loyer verbond zelfs zijn 
voorzitterschapp van de RKWV aan het welslagen van de verzelfstandigingsoperatie.11" 

Dekenn Rath besloot na enig wikken en wegen het verzoek van de RKWV te honoreren. De 
overweging,, dat 'wij van wrijving metde Werklieden Vereeniging [...] voorgoed afwilden zijn' 
speeldee daarbij vermoedelijk een belangrijke rol.192 Wel was de verkoop gebonden aan enkele 
condities.. Vanwege het nabijgelegen Broederhuis en de 'regelmatige vermakelijkheden' die 
dee RKWV organiseerde,193 stelde hij eisen aan de beperking van geluidsoverlast. De belangrijk-
stee voorwaarde was, dat men garandeerde 'dat de RK Werkliedenvereeniging nooit den bond 
gebruikee tot verkeerde doeleinden'.1»4 Het ligt voor de hand te vermoeden, dat Rath daarmee 
doeldee op de economische en politieke activiteiten, die door vooraanstaande leden van de 
RKWVV de afgelopen jaren waren ontplooid. 

Opp de vergadering van het kerkbestuur, waar een concept van de overeenkomst met de 
RKWVV  ter tafel lag, namen de discussies plots een onverwachte wending, toen één van de kerk-
meesterss voorstelde om niet te verkopen, maar juist andersom de RKWV uit te kopen. In de per-
celenn van die vereniging zou dan namelijk de katholieke Normaalschool kunnen worden on-
dergebracht.1955 Het RKWV bleek hier wel wat voor te voelen, maar vroeg een 'exhorbitant' hoog 
bedragg van ƒ 17.500,-, terwijl de Lambertusparochie niet meer dan ƒ 12.000,- wilde betalen.'96 

Dee werkliedenvereniging was verbolgen over de geringe medewerking van de parochie. Bij 
mondee van haar geestelijk adviseur, Van Liempd, liet ze Rath weten, 'dat het kerkbestuur van 
Lambertuss wel wat doen mocht voor dezen Roomschen Bond die zóó Roomsch is, dat in den 
tee dezer gelegenheid aangeslagen toon eenigszins de bedreiging gehoord wordt zich in een 
neutralenn bond om te zetten'.'97 Met andere woorden: als het kerkbestuur niet wat meer me-
dewerkingg verleende, was het niet ondenkbaar dat de RKWV zich en masse tegen de clerus zou 
keren.. Dergelijke stevige taal van een priester was men niet gewend, maar omdat Van Liempd 
niett tot de clerus van Helmond behoorde, kon Rath geen invloed op hem uitoefenen.'98 

1922 Dit wordt als eerste overweging genoemd in Memoriale parochiae St. Lambertus Helmond 1773-1965, pagina 28. 
1933 Notulen Lambertus kerkbestuur 23-2-1916. 
1944 Dagboek Rath 28-12-1915. 
1955 Notulen Lambertus kerkbestuur 23-2-1916; de kerkmeester die dit voorstel deed, was Willem van Asten jr. 
1966 Ibidem, 13-3-1916 en Dagboek Rath 16-6-1916. 
1977 Notulen Lambertus kerkbestuur 20-3-1916. 
1988 Van Liempd was in 1915 kapelaan te Dinther en werd pas het volgende jaar, 1916, aangesteld als rector van het Liefdegesticht van 
dee zustercongregatie in Helmond (het St. Aloysiusgesticht), Ook nadien nam hij, als geestelijk adviseur van de landelijke R.K. Textiel-
arbeidersbondd St. Lambertus, in Helmond een relatiefonafhankelijke positie in. 
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Uiteindelijkk werd, alweer na bemiddeling van de bisschop, de zaak in der minne geschikt. 
Dee koop werd gesloten voor ƒ 12.000,-, op voorwaarde dat de Lambertusparochie daar een 
giftt van ƒ 1.000,- aan toevoegde voor de bouw van een nieuw RKwv-gebouw. Na 'breede be-
sprekingen,, die absoluut geen sympathie voor het voorstel deed [sic] blijken,' stemde het 
kerkbestuurr hier maar mee in.1M In de kanüijn van de notulen werd bijgeschreven: 'Om wille 
vann Mgr. maar toegeven'.200 

OpOp 16 juli 1916 vond de overdracht van de gebouwen plaats. De katholieke Normaalschool zou 
daarr overigens niet gevestigd worden. Zoals gezegd, was inmiddels het patronaatsgebouw door 
dee militairen ontruimd en die locatie werd geschikter geacht. Zo was het uiteindelijk niet het kerk-
bestuur,, maar de befaamde drankbestrijder pater Ildefonsus, die het gebouw voor de afgespro-
kenn prijs overnam om er een groter Consultatiebureau voor hulp en advies aan alcoholisten te ves-
tigen.tigen. Ook het alcoholvrije dranklokaal (het 'Waterkasteel') werd hier gehuisvest. Net als Rath 
mochtt ook Ildefonsus de RKWV 'niet te best lijden'.201 Hoofdzaak voor de deken was, dat de werk-
liedenverenigingg en haar rebelse elementen niet langer onder zijn verantwoordelijkheid vielen. In 
zijnn dagboek tekende hij op: 'Wij zijn in elk geval voortaan van de Werkliedenvereeniging af!!'202 

Hett begin van de Normaalschoolkwestie in 1913 kenmerkte zich door eenn grote eensgezindheid 
vann stads- en kerkbestuur. De pas-de-deux van Van Hout en Rath had het rijksinitiatief voorkomen 
enn vervangen door een katholiek alternatief. Maar in de komende jaren zou deze eensgezindheid 
langzaamm maar zeker tanen. In de eerste plaats omdat het initiatief tot oprichting van een ka-
tholiekee Normaalschool evident was mislukt. Maar zeker ook omdat de verhouding tussen 
kerkbestuurr en RKWV inmiddels behoorlijk was bekoeld en dit ook de verhouding tussen 'kerk' 
enn 'stad' onder druk zette; vooral sinds de groep werklieden in 1915 een belangrijke vertegen-
woordigerr in het stadsbestuur kreeg: wethouder Jos van Wel. Een soortgelijke kwestie als de 
strijdd om de Normaalschool zou enkele jaren later dan ook een geheel ander verloop krijgen. 

Dee H.B.s.-conversiekwestie 

Hett eerste punt in het politieke programma dat de kiesvereniging Gemeentebelang in 1913 
publiceerde,, was een '5-jarigen cursus der H.B.S.'20J Dit geluid was niet nieuw. Al sinds 1906 
bestondenn er plannen om de driejarige Rijks-H.B.s., die in 1867 na Thorbecke's wet op het 
middelbaarr onderwijs was opgericht, om te zetten in een school met vijfjarige cursus. Op die 
manierr zouden inwoners van Helmond kunnen blijven voldoen aan 'de steeds hoger worden-
dee eischen om tot een of ander ambt of betrekking te komen'.204 Er werd een raadscommissie 
ingesteld,, die de mogelijkheden voor een conversie moest bestuderen, maar tot daadwerkelij-
kee actie kwam het niet; vermoedelijk mede omdat enkele jaren later (in 1909) in Eindhoven 
doorr conversie ook al een vijfjarige H.B.S. ontstond. 

Inn 1912 verscheen de kwestie weer op de politieke agenda. Ditmaal mondden de discussies 
uitt in een verzoek van de gemeenteraad aan de minister tot conversie van de H.B.S. Maar opnieuw 

1999 Notulen Lambertus kerkbestuur 21-3-1916. 
2000 Ibidem. 
2011 Dagboek Rath 16-6-1916. 
2022 Ibidem. 
2033 Notulen Gemeentebelang 26-4-1913; zie paragraaf 7.2. 
2044 Geciteerd in Pieter-Paul Jansen, 'De schoolstrijd om de Rjjks-H.B.s.', De Vlasbloem. Historisch JaaTboek uoor Helmond 5 (1984) 157-176, 

aldaarr 163. 
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kwamm er een kink in de kabel: inmiddels waren de voorbereidingen voor de oprichting van een 
bijzonderee school voor MULO, de St. Henricusschool, in volle gang. Het risico dat een openbare 
vijfjarigee H.B.S. een directe concurrent voor de bijzondere MULO zou worden, leidde na discussies 
inn de gemeenteraad opnieuw tot uitstel. Twee jaar later kwam de conversie ten derde male ter ta-
fel.. Van Hout, inmiddels burgemeester, kreeg van de inspecteur van het middelbaar onderwijs 
eenn rekwest toegezonden, waarin een groot aantal Helmondenaren aandrong op een vijfjarige 
H.B.S.. Zowel de inspecteur als de commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, mr. A.E.J. ba-
ronn van Voorst tot Voorst, stonden wel sympathiek tegenover dit verzoek. Maar opnieuw hielden 
B&WW de boot af. Met het argument, dat een vijfjarige H.B.S. aan de wensen van een te gering deel 
vann de bevolking tegemoet kwam, verwierp Van Hout het verzoek.20^ 

Hoewell  hiervoor harde bewijzen ontbreken, rijst het vermoeden dat aan het ontmoedi-
gingsbeleidd van Van Hout een onderhoud met pastoor Rath is voorafgegaan. Het overleg tus-
senn Van Hout en Rath over de Normaalschool een halfjaar eerder bewijst, dat dergelijk infor-
meell  beraad tussen burgemeester en pastoor geen uitzondering was. In deze periode vond 
trouwenss vaker overleg plaats tussen beiden: bijvoorbeeld ter bespreking van de jaarlijkse uit-
wassenn met carnaval106 en, een dag na de oorlogsverklaring van Duitsland aan Rusland, om een 
comitéé te vormen 'tot steuning voor de komende noodlijdenden'.207 In maart 1914, kort nadat 
Vann Hout het rekwest kreeg toegestuurd, merkte Rath in zijn dagboek op, dat de steun die de 
commissariss van de koningin verleende aan de schoolopziener, bewees dat 'deze V V Voorst lang 
zooo Katholiek niet is, als hij zich soms voordoet'. En hij voegde eraan toe: 'Men mag wel voor-
zichtigg met dien man zijn'.208 Hoewel hij dat niet met zoveel woorden schrijft, lijk t het zeer wel 
mogelijkk dat Rath hiermee refereerde aan het adres ter conversie van de Rijks-H.B.s., dat burge-
meesterr Van Hout deze kwestie met hem was komen bespreken en dat diens afwijzende hou-
dingg mede was ingegeven door de visie van de pastoor. Van Hout voerde in februari 1914 ook 
mett de bisschoppelijke onderwijsinspecteur overleg over de H.B.s.-conversie, maar op dat mo-
mentt leek deze hier geen principiële bezwaren tegen te hebben.209 In elk geval volgde kort na 
Vann Houts verwerping van het rekwest een herderlijke brief van de Helmondse clerus, waarin 
dee gelovigen het bisschoppelijk mandement van 1868 en andere uitspraken van het episcopaat 
tegenn het openbaar onderwijs in herinnering werd geroepen. De brief propageerde verder de 
katholiekee MULO en bevatte garanties van enkele Helmondse bedrijven, dat het diploma van de 
MULOO voor hen 'op dezelfde voet' stond als dat van de driejarige Rijks-H.B.s.210 

Hett verzet van de Helmondse clerus tegen de neutrale H.B.S. was al ouder dan de plannen om 
dezee om te zetten naar een school met vijfjarige cursus. Zo ontstond in 1905 grote commotie 
overr een H.B.s.-leraar, die zijn leerlingen met een toverlantaarn een afbeelding van de Laocoön-
groepp had getoond. Dit beeld uit de eerste eeuw voor Christus toont hoe de Trojaanse priester 
Laocoönn samen met zijn twee zoons wordt gewurgd door slangen, wanneer hij zijn stadgeno-
tenn wil waarschuwen voor het houten paard dat de Griekse belegeraars op het strand hebben 
achtergelaten.. Hoewel de geslachtsdelen van de drie afgebeelde figuren bedekt zijn en hoewel 
dee groep al sinds haar vondst in 1506 door de paus in het Vaticaans paleis ten toon wordt 

2055 Ibidem, 164. 
2066 Dagboek Rath 21-11-1913. 
2077 Ibidem, 2-8-1914. 
2088 Ibidem, 24-3-1914. 
2099 Dit blijkt enkele jaren later, wanneer Van Hout zich beroept op een gesprek over deze kwestie met A. F. Diepen op 2 februari 1914, 
ibidem,, 4-7-1917. 
2100 Jansen, 'De schoolstrijd om de Rijks-H.B.s.', 164. 
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Dee Laocoó'n-cjroep: oor-
zaakk van veel commotie 
wanneerwanneer een leraar aan de 
H.B.S.. zijn leerlingen een 
ajbeeldimjj  van dit naakte 
beeldd laat zien (BRON: 

particulieree collectie) 

gesteld,, zag de Helmondse clerus het vertonen van 'naakte' beelden aan een klas waarin jon-
genss en meisjes gemengd les hadden als een bewijs van goddeloosheid. Vanaf de kansel werd 
hett zogenaamde Laocoön-incident breed uitgemeten.2" 

Beginn 1907 beklaagde het gezamenlijke bestuur van de parochiescholen zich erover, dat 
hett officiële opleidingsprogramma van de H.B.S. de leerlingen vooral veel onnodige ballast op-
leverde:: 'Wat zij noodig hebben is Hollandsch - Fransch - Duitsch - Engelsch - Boekhouden 
(Handelsrekenen)) en meer uitgebreide godsdienstleer'.2'2 Terwijl aan de H.B.S. ook veel aan-
dachtwerdd besteed aan 'technische' vakken als rekenkunde, werktuigkunde, scheikunde en 
natuurkunde.. In diezelfde vergadering werd voor het eerst gesproken over een 'Roomsch' al-
ternatief,, dat mogelijk naast de 'godsdienstloze Rijks H. Burgerschool' zou kunnen worden 
opgericht.2133 Men zou de hypothese kunnen opwerpen, dat deze houding van het schoolbe-
stuur,, waarin beide pastoors zitting hadden, er de reden voor was, dat de eerste conversiepo-
gingg van de Rijks-H.B.s. (in oktober 1906) stukliep; net als de houding van Rath dergelijke po-
gingenn in 1914 wellicht heeft verijdeld. 

Dee plannen om de cursus van de H.B.S. te verlengen, waren door de afwijzende houding van 
Vann Hout in 1914 slechts voor korte tijd in de ijskast gezet. In februari 1917 keerde de kwestie 
terugg op de politieke agenda. In die maand richtten B&W van Helmond zich tot de minister 

2111 Ibidem, 160-161. 
2122 Notulen van de Commissie van het R.K. Bijzondet Onderwijs voor jongens te Helmond 20-2-1907. 
2133 Ibidem. 
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Burgemeesterr Van Hout, rond 1920 poserend injatjerspak (BRON: GAH) 
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mett het verzoek om de bestaande driejarige Rijks-H.B.s. om te zetten in een vijfjarige. Nadat de 
ministerr antwoordde hieraan te willen meewerken, werd het voorstel in de gemeenteraad ge-
brachtt en razendsnel, op 3 juli 1917, aangenomen!1'4 

Dezee plotselinge ommezwaai ten gunste van de H.B.s.-conversie, met name van burge-
meesterr Van Hout, mag enige verbazing wekken. Hij had geruime tijd persoonlijk de conver-
sieplannenn tegengehouden en het is aannemelijk, dat hij zich hierbij had laten adviseren door 
dee Helmondse clerus. En nu, ogenschijnlijk zonder enige aanleiding, had hij zelfbij de mi-
nisterr op conversie aangedrongen. Rath, inmiddels deken van Helmond, was er niet aan te 
pass gekomen. In zijn dagboek noteerde hij: 'Het was een gemeene zet v. de burgemeester ge-
weestt om dat heelemaal zonder overleg met de geestelijken te doen'.1'5 

Pieter-Paull  Jansen, die onderzoek deed naar het Helmondse onderwijs in relatie tot de in-
dustrialisatie,2155 verklaart de ommezwaai van B&W uit de dreiging van een (eveneens neutraal) 
gymnasiumm in de stad: de Hogeronderwijswet van 1876 stelde zo'n gymnasium verplicht in 
iederee gemeente met meer dan 20.000 inwoners. Van Hout zou volgens Jansen voor de om-
zettingvann de Rijks-H.B.s. in een school met vijfjarige cursus hebben gekozen 'teneinde onder 
eenn verplicht gymnasium uit te komen'.217 Tegen deze veronderstelling pleit, dat de dreiging 
vann een neutraal gymnasium begin 1917 nog weinig reëel was. Pas in de loop van 1922 (vijfjaar 
later!)) zou Helmond het inwonertal van 20.000 bereiken. Bovendien voorzag de Hogeronder-
wijswett van 1876 in de mogelijkheid om vrijstelling van de Kroon te verkrijgen voor het ver-
plichtee gymnasium; voor zover bekend is deze optie in Helmond niet overwogen. Tenslotte 
moett ook Van Hout hebben geweten, dat in 1917 de besprekingen over de verhouding tussen 
openbaarr en bijzonder onderwijs, bijvoorbeeld in de commissie-Bos, in volle gang waren. 
Wanneerr hij vreesde dat het rijk hem een nieuwe neutrale school zou opdringen, had hij er 
verstandigg aan gedaan de uitkomst van deze discussies af te wachten. 

Hett ligt meer voor de hand de beleidsomslag van B&W te verklaren uit de gebeurtenissen in 
Helmondd van de laatste jaren en de sterk gewijzigde verhoudingen die daarvan het gevolg wa-
ren.. Van Hout en Van Wel, een paar jaar tevoren nog antagonisten in de kwestie rond de bur-
gemeestersbenoeming,, vormden in 1917 samen met Ebben eendrachtig het college van B&W. 
Verderr waren de pogingen van Rath en Van Hout om een bijzondere Normaalschool op te 
richtenn inmiddels jammerlijk mislukt en was de (in het politieke landschap zeer wezenlijke) 
relatiee tussen clerus en RKWV onder grote spanning komen te staan. Tenslotte was 1917 zelf 
eenn jaar van sterke polarisatie: één dag voor het raadsbesluit van 3 juli viel in de vergadering 
vann de R.K. Kiesvereeniging het doek voor voorzitter Jos van Wel; een week later veroverde de 
kiesverenigingg Gemeentebelang, die in haar programma aandrong op een vijfjarige H.B.S., de 
meerderheidd in de gemeenteraad (zie paragraaf 7.2). 

Hett raadsbesluit tot conversie van de Rijks-H.B.s. kwam voordeken Rath als een donderslag 
bijj  heldere hemel. Door Van Hout was hij ditmaal niet geconsulteerd en in zijn dagboek no-
teerdee hij zelfs, dat het besluit was genomen in 'eene geheime vergadering tengevolge van de 
geheimee machinatie's van Burgem. v. Hout...'1'8 Maar hij bleef niet bij de pakken neer zitten. 
Opp 5 juli , twee dagen na het raadsbesluit, ontving hij A.N. Fleskens, het Tweede-Kamerlid na-

2144 Dagboek Rath 4-7-1917; Jansen, 'De schoolstrijd om de Rjjks-H.fi.s.', 165. 
2155 Dagboek Rath 18-1-1918. 
2166 P.P.F. Jansen, Met gevouwen handen uit de mouwen. Onderwijs en industrialisatie in Helmond 1860-1930 (Scriptie KUN; 
Nijmegenn 1984). 
2177 Jansen, 'De schoolstrijd om de Rjjks-H.B.s.', 165. 
2188 Dagboek Rath 18-1-1918. 
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menss het Helmondse kiesdistrict, die eveneens onaangenaam was getroffen door het conver-
siebesluit.21""  De dertiende verzond Rath een brief aan de overige katholieke Kamerleden met 
hett verzoek de conversie tegen te houden en weer twee dagen later overlegde hij met PJ.M. 
vann Gils, de grote voorvechter van het katholiek bijzonder onderwijs in Limburg en Noord-
Brabant.2200 Van Gils was zes jaar eerder een grote actie begonnen tegen een soortgelijk besluit 
vann de gemeenteraad van Waalwijk om een neutrale gemeentelijke handelsschool op te rich-
ten.. Uit deze actie was in 1914 de vereniging Ons Handelsonderwijs in de provincie Noord-
Brabantt voortgekomen (later: Ons Middelbaar Onderwijs), dat onder voorzitterschap stond 
vann Hendrik Moller. 

Mett Van Gils overwoog Rath de mogelijkheid van een tegenactie: door uitbreiding van de 
MULOO met een tweejarige handelsschool zou de neutrale H.B.S. de wind uit de zeilen genomen 
kunnenn worden. Fleskens, die de brief van Rath inmiddels in de katholieke Kamerfractie had 
besproken,, verzekerde dat in Den Haag makkelijk een jaar uitstel van (de goedkeuring voor) 
dee H.B.s.-conversie te verkrijgen was."1 Dit plan werd vervolgens voorgelegd aan mgr. A.F. 
Diepen,, de bisschoppelijke onderwijsinspecteur en latere bisschop van Den Bosch, die met 
hett plan instemde.222 Diepen was coadjutor van het bisdom met recht van opvolging van mgr. 
W.. van de Ven en bestierde sinds 1915 feitelijk alle onderwijszaken binnen het bisdom. Maar 
nogg in diezelfde maand werd het plan van een 'kop' op de katholieke MULO verworpen en be-
sloott men tot de oprichting van een geheel nieuwe school: 'eene driejarige middelbare + eene 
tweejarigee hogere handelsschool'.22' Dit besluit viel tijdens een onderhoud van Rath met bei-
dee andere Helmondse pastoors, metFleskens en met Raths logé A. baron van Wijnbergen, de 
onderwijsspecialistt in de katholieke Kamerfractie, die bovendien voorzitter was van het cura-
toriumm van de R.K. Leergangen (de voorloper van de Katholieke Universiteit Brabant). Ook 
Hendrikk Moller was nauw betrokken bij de zaak.214 

Eindd augustus, nadat een tiental vooraanstaande Helmondse katholieken was gevraagd om 
zittingg te nemen in een voorlopig comité, de Vereeniging tot Stichting eener R.K. H.B.S., werd 
burgemeesterr Van Hout ontboden bij dee drie Helmondse pastoors. In een ongetwijfeld on-
aangenaamm gesprek moest Van Hout zich verantwoorden. Hij beriep zich onder meer op het 
overlegg dat hij drie jaar tevoren, naar aanleiding van het rekwest van Helmondse burgers aan 
dee minister, met de bisschoppelijke adviseur mgr. Diepen had gehad. Maar hierop was Rath 
voorbereid:: hij toonde Van Hout een recente brief van Diepen, waarin deze schreef dat Van 
Houtt zich onmogelijk kon beroepen op uitspraken die al zolang geleden waren gedaan.225 

Hoewell  Van Hout de kwestie op 'zeer onheusche wijze' bleef benaderen,226 bracht Rath toch 
dee plannen van de R.K. H.B.S. ter sprake.227 Van Hout stond hier niet onwelwillend tegenover, 
zegdee vermoedelijk al dadelijk ruime gemeentesubsidie toe, maar weigerde af te zien van het 
voornemenn om de driejarige Rijks-H.B.s. om te zetten in een vijfjarige. 

Inn de resterende maanden van 1917 slaagde het voorbereidende comité, onder voorzitter-
schapp van Rath, erin de benodigde gelden voor een vijfjarige R.K. H.B.S. te vergaren. Vermoe-

2199 Ibidem, 5-7-1917, 

2200 Ibidem, 13 en 15-7-1917. 

2211 Ibidem, 15-7-1917. 

2222 Ibidem, 24-7-1917. 

2233 Ibidem, 31-7-1917. 

2244 Ibidem, 17-8-1917. 

2255 Ibidem, 29-8-1917. 

2266 Ibidem, 17-8-1917. 

2277 Ibidem, 29-8-1917. 

232 2 



delijkk stond de beurs van Willem Prinzen, lid van dit comité, garant voor de jaarlijkse bijdrage 
vann ƒ 15.000,-, waarover men zei te beschikken."8 Nu een rooms alternatief voor handen was, 
zoo redeneerde het comité, was een nieuwe situatie ontstaan. Het raadsbesluit van juli 1917 
diendee daarom te worden heroverwogen. In een rekwest aan B&W verzocht het comité om 
cassatiee van het besluit tot conversie van de Rijks-H.B.s. Ook de drie Helmondse pastoors, een 
aantall  katholieke verenigingen en vele ingezetenen ondertekenden het verzoekschrift."9 

Daarnaastt had de gemeenteraad ook een adres ontvangen van honderddertig inwoners, onder 
wiee alle protestanten, voor de conversie.'30 

Opp 18 januari 1918, de dag waarop 's avonds de gemeenteraad over het rekwest van het 
voorbereidendee comité zou beraadslagen, bracht Rath met voelbare tegenzin een bezoek aan 
hett stadhuis: 

'"Tochh er naar toe" zeg ik en jawel we werden ontvangen. De B. [burgemeester, HV] vraagt in welke 
hoedanigheidd we kwamen. Ik zeg in hoedanigheid van Deken der stad en beloofde hem namens de 
geestelijkheidd onze dankbaarheid, indien hij ons wilde helpen in deze voor ons [...] zoo belangrijke 
zaak.. De B. beloofde niets'.2'1 

Diee avond bleef Van Hout ziek thuis. Hij liet de voorzittershamer aan wethouder Ebben over, 
maarr deze besloot wijselijk de vergadering enkele dagen uit te stellen. De volgende dag, op za-
terdag,, toog Rath opnieuw naar de burgemeester, nu in gezelschap van drie leden van het 
voorbereidendee comité. Ze werden ontvangen in de burgemeesterswoning en kondigden aan 
dee volgende dag een onderhoud te hebben met mgr. Diepen en hem te vragen, hoe het bisdom 
dachtt over 'het standpunt, dat een gemeenteraadslid heeft in te nemen in zake de conversie 
derr H.B.S. zooals die a.s. Maandag ter sprake komen zal'.132 Men hoeft geen helderziende te 
zijnn om te weten welk antwoord Rath van Diepen zou krijgen en dus antwoordde Van Hout (in 
dee parafrase van Rath): 'De Bisschop weet er niets van, hoe het hier in Helmond staat en de 
PausPaus evenmin'.1" Wel beloofde Van Hout opnieuw de R.K. H.B.S. ruim te zullen steunen uit de 
gemeentekas,, ja zelfs om een hele school cadeau te zullen doen! 

Maarr over de mogelijkheid van subsidiëring door de gemeente van een R.K. H.B.S. rezen 
steedss meer twijfels. Van Gils, die diezelfde avond in Helmond aankwam om Rath en het 
voorbereidendee comité ter zijde te staan, meende dat de wet dit niet toestond. Om voor ge-
meentesubsidiee in aanmerking te komen, moest een (bijzondere) school immers voldoen aan 
dee neutraliteitsclausule, een wetsbepaling die eisen stelde aan de toegankelijkheid van het on-
derwijs.. Rath belegde op maandag, een paar uur voor de vergadering van de gemeenteraad, 
eenn bijeenkomst met alle raadsleden, waarop Van Gils hun deze wetsbepaling zou toelichten. 
Maarr de meeste raadsleden weigerden te verschijnen 'omdat dit den schijn van pressieuitoe-
feningg zoude hebben'. Rath noteerde in zijn dagboek: 'Dat stond me heelemaal niet aan, maar 
alss ze niet willen, dan kunnen we er niets aan doen'.234 

Diee avond, tijdens de vergadering van de gemeenteraad, zat de publieke tribune van de 
raadzaall  stampvol. Van Hout, hersteld van zijn 'ziekte', opende de vergadering met de ver-

2288 Later zou Prinzen ook de heiftvan de aankoopsom van de grond betalen, waarop de R.K. H.B.S. gebouwd moest worden: ibidem, 
23-3-1918. . 
2299 Notulen gemeenteraadsvergadering 21-1-1918. 
2300 Zuidurillemsvaart, 30-5-1918. 
2311 Dagboek Rath 18-1-1918. 
2322 Ibidem, 19-1-1918. 
2333 Ibidem. 
2344 Ibidem, 2i-i-igi8. 
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zuchting,, 'dat in de laatste dagen haast over niets anders is gesproken'.2'5 Hij zette eerst het 
standpuntt van B&W uiteen: men had een bijdrage van ƒ 5.000,- toegezegd aan de vijfjarige 
Rijks-H.B.s.. en, wanneer deze van de grond kwam, zou ook de R..K. H.B.S. op steun van de ge-
meentee kunnen rekenen. Zijn argumentatie was opmerkelijk: 'Wat wij voor ons opeischen 
mogenn wij anderen niet onthouden'.2'6 De protestanten, het afgelopen jaar goed voor maar 
liefstt 40% (!) van de zuivere opbrengst van de hoofdelijke omslag, hadden evengoed recht op 
degelijkk onderwijs als de katholieken. Jos van Wel deelde dit standpunt. Tijdens de raadsver-
gaderingg ging hij als desbetreffend wethouder vooral in op de financiële kant van de zaak en 
hieldd hij zich in de principiële discussies enigszins op de vlakte, maar tijdens een vergadering 
vann Gemeentebelang een week later drukte hij het aldus uit: 

'Ikk ben als katholiek ook voor de R.K. H.B.S. maar als raadslid mogen wij aan de andersdenkenden, die 
niett van onze school kunnen profiteren, hun onderwijs niet ontnemen. In 's lands vergaderzaal zit-
tenn 24 katholieke afgevaardigden waaronder een priester, die ieder jaar voor de subsidie van het al-
gemeenn onderwijs hunne stem geven. En zouden wij dan verder moeten gaan?'257 

Hett ging B&W dus niet om een persoonlijke keuze voor de openbare óf de bijzondere school 
-- die keuze was snel genoeg gemaakt en viel uit in het voordeel van de roomse school -,2'8 

maarr om de veel principiëlere vraag of men anderen dat mocht ontzeggen, wat men voor zich-
zelff  wenselijk achtte. 

Dee protestantse leden van de gemeenteraad, Jan Benjamin Kam en Marinus Matthijsen, 
slotenn zich hier natuurlijk volmondig bij aan. Als er goede doelen in het geding waren, bij-
voorbeeldd steunregelingen voor arbeiders, had de gemeenschap nooit tevergeefs een beroep 
gedaann op de kleine maar rijke groep protestanten. De protestanten hadden zich in die geval-
lenn ook nooit afgevraagd of hiermee misschien speciaal katholieke belangen werden gediend. 
Mochtt men dan niet voor zichzelf het recht op goed onderwijs opeisen? Daarbij speelde geld 
geenn rol: de Helmondse protestanten hadden het rijk al ƒ 100.000,- toegezegd om te voorzien 
inn de extra kosten, die het gevolg waren van de conversie. En met een sneer naar de katholie-
kee clerus op de publieke tribune bracht Kam de R.K. Normaalschool ter sprake: 'Deze school 
diee ook zoo plotseling werd opgericht toen de Regeering op het punt stond een dergelijke on-
derwijsinrichtingg hier te vestigen. Inmiddels bestaat die school al niet meer'.239 

Uiteindelijkk werd het voorstel om de conversie van de Rijks-H.B.s. ongedaan te maken, met 
achtt tegen zes stemmen verworpen. De stemming liep dwars door de lijst van Gemeentebe-
langg heen. De wethouders Van Wel en Ebben stemden uiteraard tegen, net als Kets en De Wuf-
fel.. Maar vier andere leden van Gemeentebelang stemden voor. Johan de Wit, zelf ook lid van 
hett voorbereidende comité van de R.K. H.B.S., Van der Hurk, De Loyer en Van de Laar.240 

Tochh probeerde de concurrerende kiesvereniging, Recht door Plicht, een partijpolitieke 
draaii  te geven aan de hoog opgelopen conversiekwestie. Een paar dagen na de raadsvergade-
ringg gingen vier bestuursleden van Recht door Plicht, onder wie Jan Boelen en Gerard 
Coovels,, bij Rath langs met de vraag of de deken niet ook van mening was, dat 'zulk mensch 

2355 Notulen gemeenteraadsvergadering 21-1-1918. 
2366 Ibidem. 
2377 Notulen Gemeentebelang 28-1-1918; zieookZuidvuillemsuaart, 2-2-igi8 voor een soortgelijke argumentatie van Van Wel (daar niet 
mett name genoemd). 
2388 Zo 20U wethouder Ebben enkele jaren later zijn zoon naar de R.K. H.B.S. sturen en was hij, maar dan natuurlijk op persoonlijke 
titel,, enige tijd lid van de oudercommissie van die school. 
2399 Notulen gemeenteraadsvergadering 21-1-1918. 
2400 Ibidem. 
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alss Burgemeester en v. Well [sic] niet de leiding der verkiezingen mogen hebben'.241 Rath was 
zoo verstandig om zich niet voor hun karretje te laten spannen. In zijn dagboek tekende hij op: 
'zee willen me met geweld in de politiek betrekken en dat wil ik niet'. Maar de heren drongen 
behoorlijkk aan en dreigden 'zich overal van [te zullen] terugtrekken' als de clerus niet ook hen 
zouu 'helpen'. Om er vanaf te zijn, stuurde Rath de heren maar door naar de pastoors.242 

Dee deken en zijn clerus zagen meer heil in een ander type reactie. Een week na de raadsver-
gadering,, op 30 januari 1918, schreef de Bossche bisschop een brief, die als herderlijk schrij-
venn op de eerstvolgende zondag in de kerken werd voorgelezen. Daarin werd de gelovigen 
voorgehouden,, dat ze 'de verplichting [hadden] om de katholieke H.B.S. te steunen'. Maar dat 
wass op zich nog onvoldoende. Volgens de brief was het namelijk ook verkeerd 'om door hand-
teekeningg of anderszins mede te werken tot het totstandkomen der conversie der bestaande 
HBS'.2433 Samen met het herderlijk schrijven stuurde de bisschop ook een persoonlijke brief aan 
burgemeesterr Van Hout, waarin hij hem een drietal onachtzaamheden verweet. De belang-
rijkstee was, dat Van Hout 'het advies of de uitspraak van Monseigneur niet publiek in de raads-
vergadering'' had mogen noemen, waarmee werd gedoeld op de uitspraken, die mgr. Diepen 
opp 20 januari aan Rath op schrift had meegegeven omtrent 'het standpunt, dat een gemeente-
raadslidd heeft in te nemen in zake de conversie der H.B.S.' (zie hierboven). De bisschop nam 
Vann Hout deze openbaarmaking zeer kwalijk, 'niet omdat Monseigneur niet bevoegd zou 
zijn,, die uitspraak te doen, noch omdat Monseigneur niet overtuigd zou zijn van en niet zou 
willenn instaan voor de juistheid van diens oordeel, maar omdat het zeer zeker in hooge mate 
zoudee misbruikt worden in den komenden verkiezingsstrijd, alsof door de geestelijkheid 
dwangbevelenn zouden gegeven worden voor de gemeenteraden en in 't algemeen in 't bestuur 
dess lands'.244 

Dezee laatste uitspraak doet wat merkwaardig aan in het licht van de gelijktijdig uitgevaardig-
dee instructie aan de gelovigen. Bovendien publiceerden Rath en de beide (andere) Helmondse 
pastoorss even later een soortgelijke brief, waarin ze de gelovigen waarschuwden, dat het zetten 
vann handtekeningen ten bate van de conversie steun betekende aan 'een bolwerk voor het libe-
ralisme'.. Daarmee was men er medeverantwoordelijk voor'dat velen uwergeloofsgenooten nog 
inn het verre nageslacht schade kunnen lijden aan hunne onsterfelijke ziel'.245 

Mett de openlijke stellingname van de lokale en episcopale clerus voor de R.K. H.B.S. en te-
genn (de conversie van) de Rijks-H.B.s. waren alle ingrediënten aanwezig voor een flinke rel in 
dee landelijke pers. De Tijd en De Maasbode openden in hun hoofdartikelen de frontale aanval op 
hett 'liberale dagelijksch bestuur van Helmond'.246 Van Hout en Van Wel (Ebben bleef veelal 
buitenn schot) hadden de neutrale H.B.S. 'gered'; dat er daarnaast plaats zou zijn voor een R.K. 

H.B.S.. en dat B&W van Helmond die zelfs zeiden te steunen, moest worden beschouwd als 
'eenn grapje, waaraan niemand gelooven moest'.247 Liberale kranten als de NRC, het Handelsblad 

2411 Dagboek Rath 25-1-1918. 
2422 Ibidem. 
2433 Ibidem, 3-2-1918. 
2444 De opmerkingen van de bisschop aan het persoonlijke adres van Van Hout worden geciteerd in ibidem, 7-2-1918. Het is niet be-
kendd of deze brief ook daadwerkelijk aan Van Hout is gezonden. Met de 'komenden verkiezingsstrijd' wordt waarschijnlijk gedoeld 
opp de Kamerverkiezingen van juli 1918, de eerste volgens het evenredig en algemeen mannenkiesrecht. 
2455 'Een ernstig woord van de R.K. Geestelijkheid', Zuidunllemsvaart, 21-2-1918. 
1466 Citaat uit Meimjsche Courant. Nieuws- en Advertentieblad voor het arrondissement Eindhoven, 16-3-1918; zie ook ibidem, 16-2-1918, De 
Tijd,, 28-5-1918, De Maasbode, 30-1-1918 en 8-2-1918 en Zuiduhllemsuaart, 5-2-1918, waarin een overzicht wordt gegeven van de aandacht 
aann de conversie-kwestie in de landelijke pers. 
2477 Citaat uit De Maasbode, 30-1-1918. 
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enn de Telegraaf, en vooraanstaande liberalen als de Tielse rechter H.C. Dresselhuijs, hadden 
'niet,, anders dan bewondering' voor Van Hout, hetgeen volgens de katholieke pers een twij-
felachtigee eer was.248 Zelfs het orgaan van de Socialistische Bond van Onderwijzers, De Bode, 
hadd Van Hout en Van Wel lof toegezwaaid en de hoop uitgesproken, dat 'het gewroet der kle-
rikalenn velen de oogen geopend zal hebben voor de gevaren, die het onderwijs [...] bedrei-
gen'.2499 De periodiek van het liberale Nederlandsche Onderwijzersgenootschap had zich op 
soortgelijkee wijze uitgesproken/50 Een inwoner van Helmond merkte temidden van al dit wa-
pengekletterr droogjes op: 'Zelden ook genoot onze stad de eer, dat om hare belangen ge-
vochtenn werd voor het voetiicht van heel Nederland'.25' 

Dee discussies in de (landelijke) pers spitsten zich al spoedig toe op een tweetal punten, die be-
trekkingg hadden op de financiële basis van de beide H.B.s.-en en daarmee op de portefeuille van 
Joss van Wel. Het eerste discussiepunt was of de te stichten R.K. H.B.S. er financieel baat bij zou 
hebbenn als deRijks-H.B.s. niet zou worden verlengd of zelfs zou worden opgeheven. Van Wel liet 
niett na te beklemtonen, dat dit niet het geval was en dat de financiële bases van beide scholen ge-
heell  los van elkaar moesten worden bezien. Zijn opponenten meenden, dat de subsidiëring van 
dee R.K. H.B.S. door het rijk, mogelijk sinds de wijziging van de wet op het middelbaar onderwijs 
inn 1909, alleen zou worden toegestaan als er in de buurt geen openbare voorziening was. De Hel-
mondsee kapelaan GJ. Suetens voegde hieraan toe, dat er in de stad geen plaats was voor twee 
H.B.s.-enn en dat de katholieke school onafwendbaar het onderspit zou delven, als ze de concur-
rentiee met een beter geoutilleerde openbare school zou moeten aangaan.252 

Hett tweede punt lag ingewikkelder en betrof de neutraliteitsclausule in de wet, waarover 
Vann Gils al aan de vooravond van de gemeenteraadsvergadering de raadsleden had willen in-
strueren.. Tijdens die gemeenteraadsvergadering had Van Wel zich op het standpunt gesteld 
dat,, wanneer het rijk de R.K. H.B.S. niet zou steunen, de gemeente dit zou doen. Ook Van Hout 
hadd dit verkondigd.253 Van Gils ontkende dat dit volgens de wet mogelijk was. Kort na de 
raadsvergadering,, waarbij hij op de publieke tribune aanwezig was geweest, schreef Van Gils 
inn De Tijd een artikel onder de titel 'Gevolgen van gebrekkige Wetskennis en de Helmondsche 
conversie',2544 waarin hij uiteenzette dat vanwege de neutraliteitsclausule een door de gemeen-
tee gesubsidieerde 'bijzondere' school desnoods mogelijk was, maar een 'katholieke' niet: 
'ƒ100,-- ten bate van het Helmondse Armenhuis, als ik ongelijk heb'.255 Deze honderd gulden 
deponeerdee Van Gils vervolgens bij de sociale priester Van Liempd, die als geestelijk adviseur 
vann de Helmondse RKWV voor alle partijen een acceptabel jurylid was. 

Nadatt met name dit tweede punt tot een felle polemiek had geleid tussen Van Wel, Van Gils 
enn ook Hendrik Moller van Ons Middelbaar Onderwijs, die zich aan de zijde van Van Gils had 
geschaard,geschaard,256256 toog burgemeester Van Hout op 21 februari naar Den Haag om met minister-

2488 Het citaat van Dresselhuijs is afkomstig uit Nieuwe Schtedamsche Courant. Dagblad voor Schiedam m Omstreken, 5-2-1918; zie voor 
reactiess in de liberale pers en de constatering dat deze een katholiek niet tot eer strekten: ZuiduM'Ilemsuaart, 21-2-1918. 
2499 Geciteerd in Zuidmillemsvaart, 21-2-1918. 
2500 Ibidem. 
2511 Het artikel, onder de titel 'Een persoonlijke mening', was afkomstig van het nieuw-gekozen raadslid B. van Rijckevorsel, Zuid-
itfillemsuaart,, 9-2-1918. 
2522 Zuiduiillemsuaart, 2-2-1918. 
2533 Notulen gemeenteraadsvergadering 21-1-1918. 
2544 Geciteerd in Ziridwillemsvaart, 5-2-1918; zie ook: De Maasbode, 8-2-1918. 
2555 Geciteerd in Ztudiuillemsuaart, ig-2-1918. 
2566 Stuk van Moller in Nieuwsblad van Helmond, 23-2-1918; polemiek tussen Van Wel en Van Gils onder meer in ZutduHllemsuaart, 5,12, 
199 en 21-2-1918 en De Maasbode, 8-2-1918. 
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presidentt P.W.A. Cort van der Linden te overleggen.'57 Hij legde hem vier vragen voor, die be-
trekkingg hadden op de beide financiële discussiepunten. De eerste vraag was of conversie van 
dee Rjjks-H.B.s. van invloed was op de subsidiemogelijkheden van een R.K. H.B.S. Het antwoord 
hieropp luidde ontkennend, net als op de tweede, omgekeerde vraag, namelijk of subsidiëren 
vann de R.K. H.B.S. ten koste zou gaan van de conversie of het voortbestaan van de Rijks-H.B.s. 
Daarmeee was het eerste discussiepunt bevredigend beantwoord: de financiële bases van de 
beidee H.B.s.-en stonden geheel los van elkaar. Het venijn zat evenwel in de staart. De twee laat-
stee vragen hadden betrekking op de neutraliteitsclausule en hierover meldde de minister dat, 
wanneerr de gemeente een bijzondere school steunde, hierop wel degelijk de neutraliteitsbe-
palingg van toepassing was. Van Gils had dus gelijk gehad. 

Nuu begon ook Van Hout te twijfelen aan de conversie van de Rijks-H.B.s. Een week na zijn 
gesprekk met de minister trad hij ten huize van pastoor B.H. van der Hagen in overleg met de 
Helmondsee clerus en met J. van Beurden, de geestelijk adviseur van Ons Middelbaar Onder-
wijs.. Nu het neutraliteitsbeginsel toch van toepassing bleek te zijn op de R.K. H.B.S., zegde hij 
toee de conversiekwestie opnieuw in de gemeenteraad te zullen brengen. Bovendien 'biechtte' 
hijj  op, 'dat hij het niet met v. Wel hield, maar dat hij met zijne wethouders moest huizen en 
derhalvee liever geen onaangenaamheid met hen had'.258 Rath noteerde in zijn dagboek: 'dan 
nuu zit er niets anders op dan in den gemeenteraad [...] een besluit uit te lokken'.259 

Nuu Van Hout schuchtere pogingen leek te doen om terug te krabbelen, en hij daarbij Jos 
vann Wel de Zwarte Piet probeerde toe te spelen, was de wethouder voor Rath en de zijnen de 
belangrijkstee opponent geworden. Begin maart volgde daarom op de pastorie een informeel 
overlegg tussen Van Wel en Van Gils. Ongetwijfeld was de hoop dat, nu was gebleken dat Van 
Well  zich had vergist over de neutraliteitsclausule, hij kon worden overtuigd dat de conversie 
moestt worden teruggedraaid. Maar die hoop bleek ijdel. Van Wel gedroeg zich in het gesprek 
'zeerr onheusch in zijne manieren' of, zoals Rath het formuleerde in een verwijzing naar de ar-
beidersbuurtt waar Van Wel was opgegroeid: 'echt HeistraatachtigV50 Vervolgens zetten Van 
Well  en Van Gils hun gesprek voort in de burgemeesterswoning samen met Van Hout en Eb-
ben.. Daar bleek opnieuw dat Jos van Wel het grootste obstakel vormde: 'De indruk over Ebben 
enn de Burgemeester was, dat men ten minste met die menschen nog kan praten. [...] V. Well 
[sic],, zeide Dr. v. Gils [...] absoluut niets, t was een kolossale kletsmajoorV1 

Overr de inhoud van het gesprek dat Van Gils met B&W had, is niet veel bekend. Volgens ka-
pelaann F.N.J. Hendrikx, die bij het eerste deel van het gesprek aanwezig was, wist Van Gils de 
wethouderr tot tweemaal toe met argumenten in het nauw te drijven, maar weigerde Van Wel 
zijnn ongelijk te erkennen.262 Waarschijnlijk had Van Wel zich op het standpunt gesteld, dat er 
doorr de antwoorden van de minister niets wezenlijk was veranderd. De gemeentesubsidie 
bleekk dan weliswaar gebonden aan het neutraliteitsbeginsel van de R.K. H.B.S., maar dat bete-
kendee absoluut niet dat deze school geen onderwijs in katholieke zin mocht geven. Men dien-
dee alleen te voldoen aan enkele formele eisen van het rijk, zoals het toelaten van niet-katho-
liekenn op de school. Dat de clerus had verkondigd, dat een school waarop de neutraliteits-

2577 Verslag van dit gesprek, de vragen die Van Hout voorlegde en de antwoorden van de minister in: Notulen Gemeenteraad 11-3-
19188 en Meierijsche Courant, 16-3-1918. 
2588 Dagboek Rath 28-2-1918; het woord 'huizen' is inn het manuscript niet goed leesbaar. 
2599 Ibidem, 3-3-1918. 
2600 Ibidem, 4-3-1918. 
2611 Ibidem. 
2622 Ibidem. 
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clausulee van toepassing is, geen echte confessionele school mocht heten, zei Van Wel te ac-
cepterenn maar nadrukkelijk niet te begrijpen. De minister had in zijn gesprek met Van Hout 
overr deze houding van de clerus gezegd, dat de R.K. H.B.S. wel een gemeentesubsidie mocht 
ontvangen,, maar deze blijkbaar niet wilde.26' Maar ook zonder de gemeentesubsidie was de 
zaakk volgens Van Wel zo helder als glas. In het gesprek met de minister was immers de toe-
zeggingg gekomen, dat de Helmondse R.K. H.B.S. recht had op een andere subsidie, namelijk 
diee door het rijk. Daarmee was de R.K. H.B.S., zelfs als men weigerde te voldoen aan het neu-
traliteitsbeginsel,, gegarandeerd, bleken de financiële middelen voor deze school geheel onaf-
hankelijkk te zijn van het bestaan van een andere, neutrale school en was er volgens Van Wel 
duss geen enkele reden zijn eerder ingenomen standpunt te herzien. 

'ss Avonds belegde Rath een nieuwe bijeenkomst, nu met enkele andere gemeenteraadsle-
den,, die in januari voor de H.B.S.-conversie hadden gestemd. Cor de Wuffel en Toon Kets, bei-
denn van Gemeentebelang, hielden voet bij stuk. Kets zei niet veel en De Wuffel ontstak in woe-
de.. Volgens Rath was hij bang voor de lobby van de protestanten. Een derde raadslid bleek be-
reidd zijn steun voor de conversie in te trekken, als zou blijken dat een R.K. H.B.S. niet kon wor-
denn gerealiseerd.264 Maar dat was nu juist niet het probleem. 

Burgemeesterr Van Hout hield zijn woord en bracht de conversiekwestie een week later, op 
111 maart 1918, opnieuw in de gemeenteraad. In een twee uur durende discussie werden de ant-
woordenn van de minister, die bij alle raadsleden natuurlijk al lang bekend waren, gepresen-
teerd.. Vervolgens vatte Van Hout de redenen samen om terug te komen op de conversiekwes-
tie.. De laatste vergadering had zich toegespitst op de vraag of de gemeente een R.K. H.B.S. kon 
steunen.. Nadat B&W dit hadden toegezegd, was de conversie door de raad aanvaard, maar nu 
bleekk dat deze voorstelling van zaken niet klopte, vanwege de neutraliteitsbepaling die door 
dee R.K. H.B.S. was verworpen, moest het besluit worden heroverwogen. 

Inn de besprekingen die volgden, bleek evenwel dat B&W, en dus ook Van Hout, zelf geen 
redenenn zagen om het eerder genomen besluit te herzien. Johan de Wit, lid van Gemeentebe-
langg maar ook van het voorbereidende comité van de R.K. H.B.S., wierp zich op als de voor-
naamstee tegenstander van B&W. De R.K. H.B.S. mocht er dan wel komen, maar desondanks 
moestt een katholiek gemeentebestuur geen medewerking verlenen aan een niet-katholieke 
school:: 'Wij moeten [de katholieken...] de gelegenheid om van dat [neutrale] onderwijs ge-
bruikk te maken benemen'. Van Wel diende hem van repliek. Waarom die angstvoor een neu-
tralee school? Wie als katholiek zijn kind naar dee openbare school stuurt terwijl er ook een bij-
zonderee school voor handen is, is onjuist bezig; het verbieden van zo'n neutrale school kan 
tochh niet de oplossing zijn! 'Als U consequent doorredeneert zouden wij geen huis mogen 
bouwen,, omdat hier en daar in een huis wel eens een slechte daad gebeurt'. Van Hout voegde 
hierr het eerder gebruikte argument aan toe, dat ook andersdenkenden recht hadden op goed 
onderwijs.. Deze formulering werd hem door zijn tegenstanders ernstig kwalijk genomen: 
'Goed'' kon neutraal onderwijs absoluut nooit heten; die voorstelling van zaken gaf blijk van 
onvoldoendee katholieke principes bij de burgemeester. Tenslotte mengde ook Ebben zich in 
dee discussie. Hij snoerde de tegenstanders de mond met een citaat van de katholieke onder-
wijsspecialistt in de Tweede Kamer, Van Wijnbergen: 

2633 Zie voor het verslag van het gesprek van de minister met Van Hout en Van Wels onbegrip over de uitspraken van de clerus: Meie-
rijscherijsche Courant, 16-3-1918. 
Ï644 Dagboek Rath 4-3-1918. 
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'Degenee die de bijzondere school zou willen steunen door de openbare school slecht te maken, han-
deltt even dom en plichtvergeten als degene, die het tegenovergestelde zou doen. [...] Vóór alles moet 
gezorgdd worden [...] dat het onderwijs goed is, zoowel openbaar als bijzonder'.265 

Bijj  de stemming bleek vervolgens slechts een minderheid van de raad voorstander te zijn van 
cassatiee van het conversiebesluit. De grote verliezer was Rath. In zijn dagboek schreef hij alle 
wrevell  van zich af. Van Hout had zich niet aan zijn woord gehouden, had zich 'op liberaal 
standpuntt geplaatst' en had 'eene zeer vijandige houding aangenomen tegenover de Room-
schee HBS'. Zijn houding omschreef Rath als 'arrogant' en 'perfide': de 'man schijnt door z'n 
hoogmoedd alle eergevoel verloren te hebben'. De argumenten van de beide wethouders om-
schreeff  Rath als 'onbenullig' en de 'grootst mogelijke onzin', de hele discussie als 'een onge-
kendee brutaliteit van B.W.'266 

Mett deze derde vergadering van de gemeenteraad was de zaak in feite beklonken. Op 29 
meii  besprak de Tweede Kamer de conversiee van de Helmondse Rijks-H.B.s., waarbij zowel li-
beralenn als de socialist PJ. Troelstra van leer trokken tegen de klerikale invloed in het Zuiden, 
enn op 25 juli keurde de Eerste Kamer de suppletoire begroting goed, waardoor de conversie 
eenn feit was geworden.267 Inmiddels was ook de R.K. H.B.S. in voorbereiding. Piet de Wit en 
Willemm Prinzen betaalden elk de helft van de grondprijs; de firma's Gebroeders Van Thiel en 
Hendrikk van Thiel droegen ieder de helft bij in de kosten van het schoolgebouw.258 Op 5 sep-
temberr werd de R.K. H.B.S. met vijfjarige cursus (vier jaar H.B.S. en één jaar Handelsschool) 
feestelijkk geopend. Tijdens de opening deed zich nog een incident voor. Rath had als voorzit-
terr van het voorbereidende comité en geestelijk adviseur van de school de plechtigheid geo-
pendd met de mededeling, dat aan niemand het woord zou worden verleend. Daarop vroeg de 
aanwezigee burgemeester of dat ook voor hem gold, hetgeen door Rath werd bevestigd. Ver-
volgenss draaide Van Hout zich om en verliet demonstratief de zaal. Van Wel en Ebben tracht-
tenn hem nog tegen te houden, maar dit was tevergeefs. Overigens vertrokken beide wethou-
derss zelf ook dadelijk na de inzegeningsplechtigheid.265 

Dee verhouding tussen B&W en de Helmondse clerus bleef nog geruime tijd gespannen. In het 
overvollee Helmondse onderwijsveld, waar naast verschillende lagere scholen een bijzondere 
MULO,, een vijfjarige Rijks-H.B.s. en een vijfjarige R.K. Hoogere Burger- en Handelsschool be-
stonden,, was regelmatig contact tussen stads- en kerkbestuur evenwel onontkoombaar. 

Tenminstee tot 1920 leidde deze verstoorde relatie tot een lange reeks onaangenaamheden 
tussenn beide. Daarbij ging het soms over persoonlijke wrijvingen, zoals de afwezigheid van 
B&WW op het zilveren priesterfeest van deken Rath,27" maar soms ook om meer inhoudelijke 
kwesties.. Zoals begin 1919, toen de burgemeester opnieuw het patronaatsgebouw van de 
Lambertusparochiee opeiste om er militairen te huisvesten; ditmaal in verband met de revolu-
tiedreigingg (zie paragraaf 7.1). In dit gebouw vonden inmiddels de gymlessen van de R.K. 
H.B.S.. plaats en in een drietal telegrammen verzetten de clerus, het kerkbestuur van de Lam-
bertusparochiee en de R.K. H.B.S. zich tegen de stationering van de militairen. Van Hout liet de 

2655 Notulen Gemeenteraad 11-3-1918 en Meicrijsche Courant, 16-3-1918; Geciteerd in Jansen, 'De schoolstrijd om de Rijks-HBs', 173. 
2666 Dagboek Rath 12-3-1918. 
2677 Zie: Ziiidurillemsuaart, 30-5-1918 met een verslag van het Tweede-Kamerdebat en Dagboek Rath 25-7-1918. 
2688 Dagboek Rath, respectievelijk 23-3 en 14-4-1918. 
2699 Ibidem, 5-9-1918. 
2700 Ibidem, 3-6-1918. 
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militairenn daarentegen weten, dat zij hun verblijf geen minuut moesten bekorten vanwege de 
actiee van de kerk en dat hij een volgende maal opnieuw het patronaatsgebouw zou opeisen/71 

Inn 1920 kregen Rath en Van Hout het nogmaals aan de stok, ditmaal over de signatuur van 
dee Ambachtsschool. Deze was in 1911 opgericht door een vereniging onder leiding van Van 
Houtt en Van der Hagen, destijds kapelaan en inmiddels pastoor. Tijdens een informeel over-
legg in het bijzijn van de deken laaide opnieuw de discussie op over de invloed van Kerk en ge-
looff  op het onderwijs. Van Hout had geen bezwaar tegen het bidden van het Onze Vader, maar 
wildee van een Wees Gegroet niets weten. Ook de invloed van de bisschop (dat was inmiddels 
mgr.. Diepen, die al tijdens de H.B.s.-conversiekwestie de woordvoerder van het bisdom was 
geweest)) moest volgens de burgemeester beperkt worden omdat anders de leraren onmoge-
lij kk door de overheid gesalarieerd konden worden. Na afloop van de woordenwisseling met 
pastoorr Van der Hagen, waarbij het er 'heftig' aan toe ging, noteerde Rath in zijn dagboek: 'O, 
diee hoogmoed van Marinus [van Hout, HV]V 72 

Datt Rath het moeilijk kon stellen zonder de steun van de burgemeester bleek later dat jaar 
nogg enkele malen: in oktober wezen B&W subsidieverzoeken af van de katholieke leeszaal en 
vann het Antoniusgasthuis273 en in december werd de aanvraag van het kerkbestuur voor het 
bouwenn van een nieuw schoolgebouw afgekeurd, omdat die in strijd was met de plannen van 
dee gemeente zelf.274 Maar in de jaren daarna zouden de strijdende partijen zich geleidelijk 
gaann verzoenen. Gedeeltelijk omdat de deken eieren voor zijn geld koos; gedeeltelijk ook om-
datt de verstoorde relatie tussen clerus en werkliedenbeweging, die in de periode voor de 
H.B.s.-conversiekwestiee was ontstaan en die van grote invloed was op de maatschappelijke 
verhoudingenn in Helmond, na 1920 werd hersteld. 

7.44 DE NIEUWE CONSENSUS NA 1920 

Onderwijs s 

Dee impasse tussen het stadsbestuur en het kerkbestuur van de eerste Helmondse parochie 
overr het (bijzonder) onderwijs was sinds de H.B.s.-conversiekwestie eigenlijk niet meer opge-
heven.. De tijd waarin B&W, onaangekondigd, een bezoek kwamen brengen aan de zesde 
klassenn van de verschillende bijzondere lagere scholen, en dit bovendien door de kerkbestu-
renn zeer werd gewaardeerd als blijk van belangstelling,275 was inmiddels voltooid verleden 
tijd.. Daarmee was een kloof ontstaan tussen kerk- en stadsbestuur, tussen Kerk en Wereld, 
diee niet meer zou worden gedicht. 

Maarr dat beide besturen gescheiden competenties en verantwoordelijkheden hadden, 
hoefdee nog niet te betekenen dat de onderlinge verhoudingen koel of zelfs regelrecht vijandig 
waren.. Daarom nam burgemeester Van Hout begin 1921 het initiatief tot een gesprek met Pe-
terr de Louw, secretaris van het kerkbestuur van de Lambertusparochie.276 Aanleiding was het 

2711 Ibidem, 15-1-1919. 
2722 Ibidem, 19-6-1920. 
2733 Ibidem, 27-10-1920. 
2744 Ibidem, 22-12-1920 en Notulen Lambertus kerkbestuur 23-12-1920. 
2755 Notulen van de Commissievan hetR.K. Bijzonder Onderwijs voor jongens te Helmond 22-11-1915. 
2766 Notulen Lambertus kerkbestuur 8-3-1921. 
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inn december afgewezen bouwverzoek van het kerkbestuur, de zoveelste episode in de ge-
schiedeniss van onaangenaamheden tussen clerus en B&W. Als iemand in staat was de ver-
houdingenn te normaliseren, dan was dat wel De Louw. Enerzijds had hij grote invloed op 
Rath:: hij was de langst zittende kerkmeester (sinds 1899), al vijftien jaar secretaris van het 
kerkbestuurr en bovendien persoonlijk bevriend met de deken; in 1922 gingen ze bijvoorbeeld 
samenn op vakantie.'77 Anderzijds had De Louw altijd hechte banden onderhouden met de 
werkliedenorganisatie:: hij had in 1911 geholpen om de eerste werkman, Johan de Wit, in de 
raadd verkozen te krijgen, en was als eigenaar van het Nieuws van de Week en voorzitter van de 
Paulusverenigingg Jos van Wel regelmatig te hulp geschoten. 

Tijdenss het informele onderhoud werden de mogelijkheden verkend voor het normalise-
renn van de verhoudingen. Er bleken zelfs perspectieven om samen te werken. Wanneer de ge-
meentee zelf een school zou bouwen op het terrein dat door de parochie was begeerd, waarbij 
hett rijk een kwart van de kosten zou bijdragen, en zij die school vervolgens zou laten overne-
menn door het kerkbestuur, leverde dit voor beide partijen financiële voordelen op. Bovendien 
blekenn B&W bereid de parochie een strook grond te verkopen naast de MULO, alwaar het kerk-
bestuurr een gymlokaal wilde bouwen.278 Van dit gymlokaal zouden dan ook de openbare scho-
lenn gebruik kunnen maken.279 

Dee voorstellen werden in het kerkbestuur met enthousiasme ontvangen. Niet alleen van-
wegee de materiële voordelen die dit opleverde, maar vooral vanwege de verbeterde relatie met 
B&W.2800 Nog geen jaar tevoren had men bij de bisschop geklaagd over 'het Gemeentebestuur, 
waarvann bekend is, dat een merkelijke partij [...] in deze aangelegenheid geenszins op de 
handd onzer school- en onderwijsbelangen is'.281 Maar nu klonken er in de brief van het kerk-
bestuurr aan de bisschop geheel andere geluiden: 

'Behalvee financieele voordeden, zijn uit deze onderhandelingen nog voor ons Kerkbestuur voort ge-
vloeidd veel aangenamer verstandhoudingen met B&W dan zich in de laatste jaren deden gelden, het-
geenn niet zonder goede vrucht zal blijven voor elk R.K. onderwijs in Helmond'.282 

Alleenn Jan Boelen, voorman van Recht door Plicht en penningmeester van het kerkbestuur, 
voeldee zich gepasseerd.283 Natuurlijk had eigenlijk hij dergelijke onderhandelingen over fi-
nanciëlee kwesties met B&W moeten voeren, maar vermoedelijk had burgemeester Van Hout 
hemm met opzet buiten het overleg gehouden, om de gesprekken niet nodeloos te belasten met 
dee politieke controverse tussen Gemeentebelang (waartoe zijn beide wethouders behoorden) 
enn Recht door Plicht (namens welke kiesvereniging Boelen in 1919 opnieuw in de gemeente-
raadd gekozen was). 

Dee plannen werden, Boelens kanttekeningen ten spijt, doorgezet. In september 1922 
kwamm de St. Nicolaasschool in de Molenstraat af en in december werd ze, met enige vertra-

2777 Dagboek Rath 29-7-1922. 
2788 Notulen Lambertus kerkbestuur 4-4-1921. 
2799 Ibidem, 14-7-1921. 
2800 Ibidem, 4-4-1921. 
2811 BADH, Archief H. Lambertus, Doos 1; Map B (Fundaties, Legaten etc), brief d.d. 26-10-1920 van kerkbestuur Lambertusparochie 
aann Diepen. 
2822 Briefvan kerkbestuur Lambertusparochie aan Diepen d.d. 29-7-1921. 
2833 Notulen Lambertus kerkbestuur 8-3-1921. 
2844 Ibidem, 30-10-1922. 
2855 BADH, Archief H, Lambertus, Doos 1, Map B, briefvan kerkbestuur Lambertusparochie aan Diepen d.d. 12-12-1922. 
2866 Dagboek Rath 3-8-1922. 
2877 Notulen Lambertus kerkbestuur 30-10-1922. 
2888 Ibidem, 18-8-1922. 
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gingg vanwege een bezwaar van de minister van Onderwijs,284 overgedragen aan de Lambertus-
parochie.2855 Kort daarvoor trad ook deken Rath in overleg met Van Hout en nodigde hij hem 
uitt voor de onthulling van een gedenksteen, waarop onder meer de naam van de burgemees-
terr zou prijken.286 Ook tegen de plaatsing van deze gedenksteen had Boelen zich zwaar verzet. 
Hijj  dreigde zelfs af te zullen treden als de plechtigheid doorgang zou vinden/87 Maar Rath en 
Dee Louw wisten de zaak te sussen en Boelen legde zich er uiteindelijk bij neer op voorwaarde 
datt zijn afwijkende mening zou worden opgenomen in de notulen: 

'Dee meening van den Heer Boelen omtrent de gedragslijn van Burgemeester en Wethouders ter zake 
vann dezen schoolbouw is niet van dien aard, dat hij met deze plechtigheid zou kunnen sympathisee-
renn en verzoekt van die verklaring aanteekening in de notulen'.288 

Nuu de ontwikkelingen in de verhouding tussen kerkbestuur en B&W zo'n gunstige wending 
haddenn genomen, besloot Rath dat het tijd werd de strijdbijl te begraven. Eind 1921 vroeg hij 
Ebbenn om zitting te nemen in het schoolbestuur van het bijzonder onderwijs in de parochie en 
mett nieuwjaar legden Rath en Van Hout beleefdheidsbezoekjes bij elkaar af.28" Zelfs over de 
H.B.S.-enn konden weer zaken gedaan worden. De nieuwbouw van de R.K. H.B.S. werd begin 
19222 door B&W goedgekeurd, volgens Rath 'om te bewijzen dat ze [B&W, HV] niet anti-
R.K.. H.B.S. is',2'0 en tijdens het langdurige bouwproces was vooral burgemeester Van Hout een 
belangrijkee steunpilaar van Ons Middelbaar Onderwijs.2'1 Op voorspraak van Rath werd hij 
zelfss voorzitter van de St. Borromeusstichting, die door Ons Middelbaar Onderwijs in het le-
venn was geroepen om de financiële belangen van de R.K. H.B.S. te waarborgen.2"2 Zowel de bur-
gemeesterr als Van Wel en Ebben stonden op de lijst van officiële genodigden, toen het nieuwe 
schoolcomplex,, Carolus Borromeus genaamd, uiteindelijk in 1926 kon worden geopend.2"3 

Kerk k 

Nett als op het terrein van het onderwijs voltrokken zich ook binnen de kerkstructuur veran-
deringen,, die bijdroegen aan de ontspanning tussen kerk- en stadsbestuur. In 1921 was na-
melijkk de vierde Helmondse parochie gesticht: St. Jozef, genoemd naar 'de werkman van Na-
zareth'.2944 Die naam was niet toevallig gekozen: vanaf het begin sprak men over de 'arbeiders-
parochie'2""  en de bouwpastoor die zichzelf en zijn privé-kapitaal aanbood, P.E. van Leeuwen, 
gaff  als argument te willen tonen, 'dat ook voor deze arme menschen spoedig een herder te 
vindenn was'.2g6 

Naa veel correspondentie over-en-weer met de gemeente,, waarbij Jos van Wel als voorzitter 
vann de woningbouwvereniging Volksbelang voorstander was van een andere locatie, werd de 
kerkk van St. Jozef gebouwd bij de molen, midden in het open veld: 'De koeien graasden onder 
hett raam aan de achterzijde der pastorie' ,297 Vier boeren die in dit gebied land bezaten, betaal-
denn elk een bedrag voor de bouw van de kerk en werden in ruil daarvoor kerkmeester. Adria-

2899 Dagboek Rath, respectievelijk 16-12-1921 en 5-1-1922. 
2900 Ibidem, 9-1-1922. 
2911 GAH, Archief H. Lambertus (295) inv.nr. 600: stukken m.b.t. nieuw gebouw door Ons Middelbaar Onderwijs van de RJC HBS, 1921-
1924. . 
2922 Dagboek Rath 13-3-1922. 
2933 GAH, Archief H. Lambertus (295) inv.nr. 603: lijst van officiële genodigden bij opening nieuwe RK HBS, 1926. 
2944 ArchiefParochie H. Jozef (in persoonlijk bezitvan J.M. Hegeman-Stiphout te Helmond); Memoriale Parochiae St. Josephi. 
2955 Ibidem. 
2966 Ibidem, 
2977 Ibidem. 
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nuss van der Hurk, lid van Gemeentebelang en met hulp van Van Wel sinds 1908 lid van de ge-
meenteraad,, was één van hen. Daarnaast werden ook Toon Kets en (even later) Jan de Loyer tot 
kerkmeesterr benoemd: twee vooraanstaande leden van Gemeentebelang, oud-voorzitters van 
dee Rjcwv en leden van de gemeenteraad. Zo kreeg de beweging van werklieden in 1921 ook een 
verankeringg binnen de kerkstructuur. Tot dan toe waren het vooral de beter gesitueerden, 
veelall  leden van Recht door Plicht, die de Helmondse kerkbesturen domineerden: Jan Boelen 
wass kerkmeester van de Lambertusparochie, Gerard Coovels van de H. Hartparochie en Piet 
dee Wit van de Onze-Lieve-Vrouweparochie. 

Dee personele verbindingen tussen de nieuwe parochie en de werkliedenbeweging stonden 
(naa de aanvankelijke meningsverschillen over de locatie van de kerk) garant voor een goede 
verhoudingg met het gemeentebestuur. Net als het kerkbestuur van de Lambertus zegden ook 
B&WW een bedrag van ƒ 10.000,- toe voor de bouwvan de kerk en de aankoop van terreinen;"98 

burgemeesterr Van Hout doneerde uit eigen zak bovendien een bedrag van ƒ 250,-.299 Daar-
naastt schonken B&W de parochie een boerderij om er de parochieschool te vestigen en voor-
zagenn ze de pastorie gratis van stadsriolering.300 De parochie stond in ruil daarvoor een door 
B&WW geambieerde strook grond gratis aan de gemeente af.301 

Politiek k 

Zoalss al bleek uit de onverzettelijke houding van Boelen in het kerkbestuur van de Lambertus-
parochie,, zou bevrediging in de politieke controverse, die tussen Gemeentebelang en Recht 
doorr Plicht, het langst op zich laten wachten. Na de sterk gepolitiseerde gemeenteraadsver-
kiezingenn van 1917 (zie paragraaf 7.2) volgden na afloop van de H.B.S.-conversiekwestie min-
stenss even felle campagnes tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 1919, de eerste sinds de 
nieuwee kieswet. Deze wet had niet alleen het kiesrecht uitgebreid tot alle volwassen mannen, 
maarr introduceerde bovendien het systeem van evenredigheid - voorheen werden raadsleden 
gekozenn met een absolute meerderheid -, waardoor kleinere partijen meer kansen kregen op 
hett behalen van een of enkele zetels. Ieder raadslid moest om de vier jaar aftreden, zodat in 
19199 voor het eerst vijftien zetels vacant waren. 

Dee inhoud van de campagnes vertoonde hetzelfde patroon als dat van twee jaar tevoren: 
Vann Wel werd beschreven als opportunistische 'machtswellusteling', wiens kiesvereniging 
uitsluitendd was opgericht 'tot steun van het socialisme'.302 Recht door Plicht werd er op haar 
beurtt van beschuldigd te zijn opgericht 'enkel en alleen om den arbeider te misleiden, de 
krachtt van de R.K. Democratie te breken'.303 Hoewel de kiesvereniging een aantal 'slippendra-
gers'' in haar gelederen had weten te krijgen, werklieden die als 'verraders van hunne eigen 
partij'' moesten worden beschouwd, steunde Recht door Plicht uitsluitend op de 'betere stan-
den'.3044 De werklieden publiceerden een drietal nummers van de periodiek Gemeentebelang. 

2988 Archief Parochie H. Jozef (in persoonlijk bezit van J.M. Hegeman-Stiphout te Helmond); Notulen Kerkbestuur St. Jozef 
(29/3/1921-14/5/1968),, respectievelijk 14-4-1921 en 15-12-1922. 
2999 Memoriale Parochiae St. JosephL 
3000 Notulen Kerkbestuur St. Jozef respectievelijk 12-9-1922 en 14-3-1924. 
3011 Ibidem, 14-3-1924. 
3022 Diverse pamfletten, onder meer Wat is Van Wel?? en Aan de kiezers van eer en fatsoen te Helmond: Pamfletten Gemeenteraadsverkiezin-
genn 1919, GAH, Map 6.1.3.2.; Zuidtuillemsuaart, 17-5-1919. 
3033 'Naschrift der redactie' bij J.H. de Wit, 'Onze kiezers en hunne vereeniging' in: Gemeentebelang. Orgaan van de R.K. Democratie (Uit-
gave:: Verkiezingscomité van 'Gemeentebelang') nr. 1 (3 mei 1919). 
3044 'Waarom verdeeldheid' door 'een proletariër', ibidem, nr. 3 (17 mei 1919). 
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Orgaann van de R.K. Democratie, die gratis werden verspreid en waarin Recht door Plicht, de 'geld-
lijst',, te vuur en te zwaard werd bestreden door vooraanstaande leden van Gemeentebelang als 
Jann de Loyer, Toon van de Laar, Johan de Wit en natuurlijk Jos van Wel.305 Blijkbaar waren de 
controversenn over de H.B.S.-conversie, waarbij De Wit en Van de Laar tegenover Van Wel en De 
Loyerr stonden, inmiddels bijgelegd. 

Gemeentebelangg behield, in het nieuwe kiessysteem van evenredigheid, haar absolute 
meerderheidd in de raad (acht van de vijftien zetels): naast de bekende namen van Ebben, Van 
Wel,, Van der Hurk, Johan de Wit, De Loyer, Van de Laar en Kets, werd ook de eerste vrouw in 
dee raad gekozen: het bestuurslid mw. J.M. van der Ven-Geurts. Recht door Plicht veroverde 
zess zetels; de protestantse lijst-Kam één. 

Naa de felle campagnes van 1919 waren de scherpste kantjes er wel af. Althans, waar het de 
verhoudingg tussen beide katholieke kiesverenigingen betrof. De eerstvolgende gemeente-
raadsverkiezingen,, in 1923, waren in vergelijking met de voorgaande verkiezingen bijzonder 
lauww en het coördinerende werk van de beide kiesverenigingen stond op een laag pitje. Dat 
kwamm onder meer tot uiting in de deelname van maar liefst zes verkiezingslijsten, hetgeen als 
eenn bijverschijnsel van het systeem van evenredigheid mag worden beschouwd: naast de be-
kendee lijsten van Gemeentebelang, Recht door Plicht en de lijst-Kam, namen de (katholieke) 
lijstenn Van Bree, Van Dijk en Bezemer deel aan de verkiezingen. Het gebrek aan coördinatie 
doorr de katholieke kiesverenigingen, de geringe polarisatie en het ontbreken van een duide-
lij kk stemadvies,306 had een onwaarschijnlijke uitslag tot gevolg: de protestantse lijst-Kam was 
dee grote winnaar en veroverde maar liefst zes van de zeventien zetels! Recht door Plicht kreeg 
err evenveel, de hiervan afgescheide lijst-Bezemer twee en Gemeentebelang slechts drie (voor 
Ebben,, Van Wel en Van der Hurk). 

Dee winst van de protestanten, ruim eenderde van de zetels in een gemeenschap die nog al-
tijdd voor 95% uit katholieken bestond, kan slechts betekenen, dat de lijst-Kam voor velen 
méérr was dan een lijst van protestanten. Vermoedelijk werd de lijst, met daarop de namen van 
eenn aantal protestanten met een progressieve inslag of zelfs met uitgesproken socialistische 
sympathieënn (zie paragraaf 5.2), door veel kiezers beschouwd als het beste alternatief voor de 
SDAP,, die in 1923 nog niet deelnam aan de Helmondse gemeenteraadsverkiezingen. 

Dezee voor de betrokken katholieke organisaties angstwekkende conclusie dwong de ver-
schillendee katholieke fracties tot samenwerking. Zoals Boelen in het kerkbestuur van de Lam-
bertusparochiee moest buigen of barsten - en uiteindelijk koos voor het eerste -, zo was ook in 
dee politiek toenadering geboden. En dit was ook zeker in het belang van Van Wel en de zijnen. 
Inn 1923 waren hij en Ebben in de nieuwe gemeenteraad nog wel herkozen als wethouder, 
maarr dit was uitsluitend mogelijk met hulp van de voormalige 'aartsrivalen' van Recht door 
Plicht. . 

'Omm de mogelijkheid te beperken, dat naast de katholieke lijst dissidente lijsten zouden ko-
men',3077 werd bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen, in 1927, besloten tot een lijst-
verbindingg van Gemeentebelang en Recht door Plicht. In een vergadering van Gemeentebe-
langg werd een voorstel over de verdeling van de plaatsen op die lijst aangenomen, waarbij die 
verenigingg de plaatsen één, drie, vijf en zeven zou bezetten, terwijl de even plaatsen aan Recht 

3055 Ibidem, nr. 1 (3-5-1919), nr. 2 (10-5-1919) en nr. 3 (17-5-1919). 
3066 Zuiduiillemsuaart, 23-5-1923. 
3077 Ibidem, 6-4-1927. 
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doorr Plicht zouden toevallen.308 Aan de uiteindelijke lijst werden ook nog drie 'arbeiderskan-
didaten'' toegevoegd, die door de RKWV waren voorgedragen. Het stellen van politieke kandi-
datenn door de sociale beweging leidde aanvankelijk tot enige bevreemding, maar het bestuur 
vann de RKWV haastte zich te verklaren, dat de kandidaatstellingen niet afkomstig waren van de 
organisatiee als zodanig, maar van de daar georganiseerde arbeiders.309 

Dee lijstverbinding betekende in het licht van de voorgeschiedenis een ware politieke aard-
verschuiving.. Anderzijds paste het initiatiefin het beeld van een nieuwe consensus tussen ver-
schillendee typen katholieken in Helmond, zoals die in de loop van de jaren 1920 ook op andere 
terreinenn valt te signaleren. In de politiek, waar een externe dreiging de partijen had gedwon-
genn de geschillen bij te leggen, ging deze nieuwe consensus gepaard meteen radicale wijziging 
vann strategie. De oude intra-katholieke tegenstellingen werden, althans in het openbaar, ge-
heell  verzwegen en de tegenstellingen katholiek-protestant en autochtoon-allochtoon, die in de 
afgelopenn halve eeuw zelden waren onderstreept, werden nu volop in de strijd geworpen: 

'Dee stemmen der andersdenkenden zijn voldoende om Kam en v. Vlissingen in den raad te kiezen. Ze 
hebbenn de stemmen der Katholieken niet noodig. Als Katholieken de lijst Kam stemmen, dan stem-
menn ze 

VREEMDELINGEN. . 

Datt wilt ge toch niet? 

Katholiekenn weest verstandig en stemt daarom Lijst 1 V° 

Hett begraven van de strijdbijl door Gemeentebelang en Recht door Plicht had slechts gedeel-
telijkk het beoogde resultaat: de lijst-Kam behield in 1927 vijf zetels en verloor er één. Wat ver-
ontrustenderr was: de vijfde zetel viel toe aan Georges Sorber, de chef-elektricien bij Van Vlis-
singenn en Co., die tussen 1914 en 1917 de drijvende kracht achter de Helmondse afdeling van 
dee SDAP was geweest.311 De lijst-Kam, die al eerder uiteenlopende 'andersdenkenenden' in Hel-
mondd had verenigd - vrije liberalen en vrijzinnig democraten, maar ook antirevolutionairen 
enn christelijk-historischen -3'2 en die vermoedelijk ook al in 1923 door veel kiezers was be-
schouwdd als een alternatief voor de afwezige SDAP, was nu dus het voertuig geworden van de 
eerstee volbloedsocialist in de Helmondse gemeenteraad. Voor de sociaal-democraten lag sa-
menwerkingg met de lijst-Kam voor de hand. Ook elders in Noord-Brabant hadden zij, zolang 
eenn zelfstandige organisatie ontbrak, de beste kans zich te ontwikkelen door samen te werken 
mett niet-katholieke elementen in de burgerij.'13 Na het succes van 1927 richtten de Helmond-
see socialisten eindelijk een (nieuwe) afdeling van de SDAP op, die tijdens de volgende raadsver-
kiezingenn in 1931 drie zetels wist te verwerven. 

Nuu de tegenstand van onverbloemde socialisten kwam, waren Jos van Wel en de zijnen, 
doorr de oude conservatieve elite lange tijd beschouwd en beschreven als wolven in schaaps-
kleren,, meer en meer politieke vrienden geworden. Misschien ook moet de kwestie worden 
omgedraaidd en leidde de samenwerking tussen progressieve en conservatieve katholieken er-

3088 Notulen Gemeentebelang 29-2-1927. 
3099 Zuidiuillemsuaart, 6-4-1927. 
3100 Pamfletten Gemeenteraadsverkiezingen 1927, GAH, Map 6.1.3.2. 
3111 Van Hooff, 'De eerste SDAP-afdeling in Helmond', 106; zie ook paragraaf 7.1. 
3122 Van Vlissingen & Co.-directeur J.M. Matthijsen, in 1916 tot raadslid gekozen, was voorzitter van de Vrije Liberale Kiesvereeni-
ging;; Begemann-directeur A.A. Bienfait was voorzitter van de Vrijzinnig Democratische Kiesvereeniging; J.H. Joosten, in 1923 tot 
raadslidd gekozen, was voorzitter van de Anti-Revolutionaire en Christelijk-Historische Propaganda Vereeniging. Allen maakten deel 
uitt van de lijst-Kam. 
3133 Altena, 'Socialisme in de marge', 64. 
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toe,, dat katholieke (protest)stemmers zich tot de onkerkelijke socialisten wendden. In elk ge-
vall  trad met het verschijnen van (openlijke) sociaal-democraten op het politieke podium van 
Helmondd een nieuwe fase in; een fase waarin intra-katholieke tegenstellingen veelal verslui-
erdd raakten achter de strijd tegen een gezamenlijke tegenstander. 

7.55 CONCLUSIE 

Ditt hoofdstuk begon zoals het eindigde: met de invloed die het (dreigende) socialisme uitoe-
fendee op de verhouding tussen verschillende groepen katholieken in Helmond. Maar de situ-
atiee was tussen 1913 en 1930 ingrijpend veranderd. Het 'rode gevaar' was rond 1930 concreet, 
terwijll  anderhalf decennium eerder van een reële dreiging nauwelijks sprake was; althans niet 
binnenn de gemeentegrenzen. Daarbuiten wel. Daarom ook ging antisocialistische agitatie 
handd in hand met schaalvergroting en nationale integratie. Of het nu de oproepen tot steun 
aann 'Koningin en Vaderland' in 1903 betrof, het 'Voor God en Vaderland' in de antisocialisti-
schee De Buunder in 1914, of de 'aanhankelijkheid aan de koningin en steun aan de regering' van 
1918/1919:: het zijn voorbeelden van verwijzingen naar de natie in een overwegend lokaal, 
somss provinciaal of diocesaan, maar verder zelden openlijk nationaal georiënteerde samenle-
ving. . 

Dee paradoxen van op de natie gerichte retoriek in een overwegend lokaal georiënteerde sa-
menlevingg en van fel antisocialisme in een samenleving waar van socialisme (nog) nauwelijks 
sprakee was, vragen om een verklaring. In dit hoofdstuk is geprobeerd deze verklaring te vin-
denn in het centrale conflict tussen twee typen katholieken: enerzijds een groep conservatieve, 
patriarchale,, veelal kapitaalkrachtige en aan de clerus gebonden katholieken en anderzijds 
eenn (nieuwe) groep van sociale katholieken, progressiever, democratischer, in veel opzichten 
modernerr en minder gebonden aan de clerus. In politiek opzicht tooide deze groep zich met 
dee titel R.K. Democratie. 

Hett onderscheid tussen beide groepen kende een sterke sociale dimensie, van kapitaal-
krachtigenn tegenover werklieden, en een politieke dimensie, van conservatieven tegenover 
progressieven.. Daarnaast is een duidelijk verschil waarneembaar in de opvattingen over de 
katholiekee (sociale) organisatie: niet zozeer over de vraag of organisatie geboden was - hoe-
well  ook op dit terrein de werkliedenbeweging initiatiefrijker was -, maar vooral over de aard 
vann de katholieke (sociale) organisatie. In paragraaf 6.2 is uiteengezet, dat de gebruikelijke 
begrippenn als Leidse en Limburgse school of confessionele en interconfessionele fracties niet 
volstaann om dit onderscheid te beschrijven. Het centrale punt waarop beide groepen van me-
ningg verschilden, was de vraag welke rol in de katholieke (sociale) organisatie was weggelegd 
voorr de clerus. Om dit onderscheid recht te doen, zijn in deze studie de begrippen burgerlijk-
confessioneell  en klerikaal-confessioneel geïntroduceerd. De variant van Jos van Wel en de zij-
nenn was een expliciet-katholieke, zonder dat de leiding van de geestelijkheid, ook in techni-
schee of sociaal-economische aangelegenheden, een vanzelfsprekendheid was. 

Ditt roept de vraag op of achter deze opvatting een principiële stellingname schuil gaat, of 
datt slechts sprake is van een pragmatische keuze voor burgerlijk-confessionele organisatie 
omdatt de Helmondse clerus in de beschreven periode er overwegend conservatieve denkbeel-
denn op na hield. Met andere woorden: waren de initiatieven van de werkliedenbeweging wel-
lichtt wél langs de lijnen van Kerk en clerus gelopen, als er in Helmond een sociale priester als 
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Alphonsee Ariëns of Lambert Poell was geweest? Dergelijke if-history vragen zijn helaas moei-
lij kk te beantwoorden. Enerzijds droeg de variant van de werklieden in alle opzichten een ka-
tholiekk karakter en werd regelmatig contact gezocht met sociale priesters, noodzakelijkerwijs 
buitenn de gemeentegrenzen. Het contact tussen de Helmondse RKWV en Van Liempd is er een 
voorbeeldd van. Anderzijds had het rebelse en soms provocatieve karaktervan de beweging, of 
althanss van haar voorman Jos van Wel, wellicht een beletsel gevormd voor een sociale bewe-
gingg onder leiding van de Kerk. Er zou dan ook verondersteld kunnen worden dat Jos van Wel 
juistt kon uitgroeien tot een publieke en politiek dominante figuur in Helmond omdat geeste-
lijkenn die de rol van sociale emancipator konden vervullen, ontbraken. 

Joss van Wel nam binnen de beweging van werklieden in menig opzicht een wat uitzonder-
lijk ee positie in: bijvoorbeeld omdat het twijfelachtig is of hijzelf in strikte zin wel tot de werk-
liedenn gerekend mag worden. De overige leden van deze nieuwe beweging behoorden daar 
well  toe. Ze ontmoetten elkaar in de RKWV, in de verschillende afdelingen als St. Severus en St. 
Eligiuss en in Gemeentebelang; een aantal van hen vervulde daarnaast bestuursfuncties in de 
lokalee afdeling van de KSA, in de woningbouwvereniging De Hoop (in 1917 opgericht op ini-
tiatiefvantiatiefvan wethouder Ebben en verbonden aan de RKWV) en uiteindelijk in het bestuur van de 
(vierde)) Helmondse parochie van St. Jozef: 

Tabell  7.1 Leden van de Helmondse werkliedenbeweflin̂ en hun juncties 

RKWVV Severus Eligius Dee Hoop Gemeente- lid Bestuur bestuur 
belangg gem.raad KSA St. Jozef 

Bertt van Dongen 
Toonn Kets 

Toonn van de Laar 

Jann de Loyer 

Piett Saenen314 

Willemm Verstappen 

Joss van Wel 

Johann de Wit 

CordeWuffel l 

X X 

vrz. . 

X X 

vrz. . 

secr. . 

vrz. . 

secr. . 

X X 

X X 

commis. . 

commis. . 

secr. . 

vrz. . 

pen. . 

X X 

pen. . 

X X 

X X 

X X 

bestuur r 

vrz. . 

X X 

X X 

1917--

1915--

1911--

1913--

1911--

1917--

X X 

secr. . 

X X 

secr. . 

X X 

X X 

X X 

Dee beweging van werklieden kende haar initiërende fase rond 1900. Wat met de oprichting 
vann de RKWV (1896) begon als een economische belangengroep, werd met de verkiezing van de 
eerstee werkman in de gemeenteraad (1911) een bredere sociale beweging, gericht op de eman-
cipatiee van werklieden. De oprichting van Gemeentebelang (1913) gaf deze beweging ook in 
dee politiek een institutionele basis, waardoor ze tot volledige wasdom kon komen. Met de in-
stellingg van de St. Jozefparochie (1921) kreeg ze tenslotte ook een vertakking in de kerkstruc-
tuur.. Door al deze successen verloor de beweging van werklieden, langzamerhand eerder do-
minantt dan oppositioneel, haar rebelse karakter. Het gevolg was, dat ze enerzijds minder be-
dreigendd werd voor de clerus en het oude establishment en anderzijds minder aantrekkelijk 
voorr vernieuwers. 

3144 Saenen maakte geen deel uit van de kiesvereniging Gemeentebelang, maar samen met Van Wel en Van Dongen wel van het 
'' Arbeidersverkiezingscomité' dat in 1911 Johan de Wit kandidaat stelde. Als secretaris van de Diocesane Bond van R. K. Textielarbeiders 
enn later als penningmeester van het landelijke R.K. Vakbureau, verliet Saenen de gemeente vóórdat Gemeentebelang was opgericht. 
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Dee rol van Jos van Wel was daarmee uitgespeeld. De emancipatie van werklieden was rond 
19300 voltooid, de sociale beweging gestikt in haar eigen succes. Jos van Wel werd in 1935 niet 
herkozenn tot wethouder. 'Als menschen als burger [...] teleurgesteld' droop hij af,3'5 om een 
jaarr later zijn lidmaatschap van de Rooms-Katholieke Staatspartij, waarin Gemeentebelang in-
middelss was opgegaan, te verruilen voor dat van het rechts-extremistische Zwart Front (later: 
Nationaall  Front).3'6 In 1937 stond hij als vijfde op de kandidatenlijst van die partij bij de Twee-
de-Kamerverkiezingen,, maar behaalde in Helmond slechts zeventien stemmen. Tegen een 
oud-collegaa merkte hij welgemoed op: 'Nou, zeventien; da's niet weinig!'317 Na de Tweede We-
reldoorlogg probeerde hij nog eenmaal tevergeefs terug te keren in de gemeentepolitiek, waar-
naa hij de politiek de rug toekeerde. Hij overleed op 31 januari 1957 in zijn buitenhuis in Mierlo. 

Datt de teloorgang van Van Wel als politieke vernieuwer en de gedaanteverwisseling van de 
werkliedenbewegingg in een salonfdhige nieuwe elite samenviel met de opkomst in Helmond van 
dee sociaal-democratie, in menig opzicht ook een op emancipatie gerichte sociale beweging, 
doett vermoeden dat tussen beide ontwikkelingen een causaal verband bestaat. En zou dan, om-
gekeerd,, de moeizame opkomst van een socialistische (massa)beweging in Helmond niet ook 
toegeschrevenn kunnen worden aan de aanwezigheid van een expliciet-katholiek alternatief? Jos 
vann Wel legde uitdrukkelijk dit verband en rekende het tot zijn eigen verdienste en die van zijn 
'antikapitaalpartij',, dat de stad zolang voor het socialisme was behoed.318 De paradox dat juist 
hijzelff  constant werd beticht van socialistische sympathieën, ontging hem daarbij niet: 

'Wijnkoopp wordt ik genoemd! Als nu mijn Roomsch geloof mij niet in toom hield, als ik nu werkelijk 
Wijnkoopp wilde zijn, als ik nu aan mijn Roomsche beginselen niet genoeg had, als ik eens werkelijk 
wildee opruien, hoe lang zouden de groote heeren dan nog rustig in hun villa's zitten? Onze politiek is 
niett van Wijnkoop maar echt katholiek. En ik reken het mij tot een eer dat er in geen stad betrekkelijk 
zooo weinig socialisten zijn, als juist in Helmond. Als de arbeider Roomsch blijft stemmen, dan schrijf 
ikk dat toe aan de gezonde Roomsen-democratische beginselen van Gemeentebelang en de Roomsche 
politiekk gevoerd door zijn afgevaardigden in den Raad. Velen, die op de socialisten stemmen tegen de 
Roomschen,, zijn niet volbloed socialist maar stemmen tegen de Roomschen uit afkeer tegen het kapi-
talistischee stelsel. Zij mogen weten, dat dit ook door de Roomsche Democraten even fel wordt aange-
vallenn en daarom zou ik hen willen toeroepen, komt terug van uw dwaalweg en komt bij 0ns'.319 

Inn het historiografische debat is de suggestie, dat de angst voor het socialisme een belangrijke 
aanjagerr was van katholieke organisatievorming en katholieke verzuiling, niet nieuw. Siep 
Stuurmann beschrijft verzuiling bijvoorbeeld als 'een tegenoffensief van de kerken en de confes-
sionelee burgerij tegen de progressieve bewegingen van het laatste kwart van de 19de eeuw'.320 

Dezee zogenaamde 'beschermingsthese', waarin verzuiling wordt beschreven als een vorm van 
isolatiee van de zuilleden uit angst voor onder meer geloofsafval en secularisatie, vond ook 

3155 Eindhovensche Courant van augustus 1935, in:GAH,Map 6.1.3.3, MapC, Jos van Wel. 
3166 Zie: Joosten, Katholieken en fascisme en Hans Schippers, Zwart en Nationaal Front. Latijns georiënteerd Techts-radicalisme in Nederland 
(1922-1945)) (Stichting Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis; Amsterdam 1986) 104. Van Wel zegde zijn lidmaatschap op 
Zwartt Front op na de teleurstellende Tweede-Kamerverkiezingen van 1937, maar trad opnieuw toe bij de oprichting van Nationaal 
Front,, ibidem, 125, noot 24. De leden van Zwart Front kwamen voor 75% uit het Zuiden van Nederland; ze waren veelal afkomstig uit 
dee kleine en de arbeidersklasse: Luykx, 'Andere katholieken', 17-18. 
3177 Radio-documentaire Sjefuan Wel, omroep SROB (Omroep Brabant) 13-10-1985; volgens Zuidujillemsuaart, 27-5-1937 kreeg Van Wel 
overigenss achttien stemmen. 
3188 Zie bijvoorbeeld het pamflet van 23/24-4-1917, GAH, Map 6.1.3.2: Pamfletten Gemeenteraadsverkiezingen april 1917. 
3199 Zuidwillemsuaart, 17-5-1919; Wijnkoop was de oprichter van de Sociaal-Democratische Partij, sinds 1918: Communistische Partij 
Holland. . 
3200 Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat, 31c;. Voor de verzuiling als tegenbeweging tegen socialistische initiatieven, zie 
ook:: Perry, Roomsche kinine tegen roode koorts. 
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gehoorr bij Hans Righart. De vraag wie het initiatief nam tot dit beschermingsoffensief- wie de 
dragerss van de verzuilers waren - blijf t bij Stuurman onderbelicht, maar vormt de kern van Rig-
hartss studie naar de katholieke zuil in Europa.321 Volgens hem was het de lagere, sociaal voelen-
dee clerus die, in tegenstelling tot het afwachtende of zelfs antiverzuilende episcopaat, op lokaal 
niveauu de noodzaak inzag van een hechte organisatie als tegengif tegen socialisten en liberalen. 

Dee overheersende gedachte, dat 'de clerus het verzuilingsproces onder de Nederlandse ka-
tholiekenn gedirigeerd heeft',3" verhoudt zich slecht met de ontwikkelingen in Helmond, waar 
veell  initiatieven uitgingen van een burgerlijke beweging van werklieden, die vaak lijnrecht te-
genoverr de clerus stond. Dat deze situatie zeker niet exemplarisch was, merkten overigens 
ookk sommige betrokkenen op. In reactie op opmerkingen van de neothomistische filosoof 
J.V.. de Groot, dat veranderingen in katholiek Nederland Van boven af moesten komen, 
merktee een lid van Gemeentebelang op: 

'Enn dit is in Helmond omgekeerd. De arbeidersstand heeft in alle vereenigingen zoowel op Geestelijk 
alss op sociaal en politiek terrein den doorslag gegeven'.323 

Mett de onmiskenbaar juiste constatering dat de werkliedenbeweging in Helmond een door-
slaggevendeslaggevende rol heeft gespeeld in een reeks veranderingsprocessen, is nog niet gezegd dat 
hierr sprake is van een uitzonderlijke vorm van 'verzuiling': een burgerlijke, niet door de clerus 
gedirigeerdee vorm, waarbij de scheidslijn aanvankelijk eerder horizontaal (op basis van soci-
aal-economischee verschillen) dan verticaal (op basis van levensbeschouwing) liep. Twee ele-
mentenn die in de literatuur steeds terugkeren in de omschrijving van het begrip 'verzuiling' 
zijnn bij de Helmondse werkliedenbeweging in aanleg aanwezig: de vorming van een aparte 
'levenssfeer'' of'subcultuur' en de vorming van een complex van organisaties. Maar de hou-
dingg van Jos van Wel in bijvoorbeeld de H.B.s.-conversiekwestie, waarin hij door zijn tegen-
standerss als voorvechter van de neutrale Rijks-H.B.s. werd voorgesteld, roept de vraag op of 
well  mag worden gesproken van katholieke verzuiling. In dat proces stond de strijd om het bij-
zonderr onderwijs immers centraal en om tegenstanders hiervan als 'verzuilers' te kenschet-
sen,, zou leiden tot begripsvervaging. 

Tochh past de positie van Jos van Wel in de conversiekwestie in sommige opzichten juist wel 
inn een verzuild kader. Zelf ontkende hij immers een tegenstander van de katholieke H.B.S. of 
eenn persoonlijk voorstander van de openbare H.B.S. te zijn; het ging hem om de veel principië-
leree vraag of men anderen dat mocht ontzeggen, wat men voor zichzelf wenselijk achtte. In 
eenn polemiek in de Zuidwillemsvaart met de Helmondse priester en antisocialistische propa-
gandist3244 kapelaan G.J. Suetens bracht hij dit als volgt onder woorden: 

'Hett is even onbillijk te eischen, dat roomsche kinderenn naar een protestantse school gaan als om te 
vorderenn dat de protestanten hunne kinderen naar onze school zenden. Wij vinden het reeds niet 
goedd [...] dat onze kinderen naar een neutrale school gaan en nu zouden wij van anderen willen, dat 
zijj  hun kinderen zenden naar een confessionele school, die niet van hunne richting is. [...] Maar zoo 
vraagg ik: Is dit roomsch denken en voelen?'325 

3211 Righart, De katholieke zuil. 
3211 Ibidem, 237. 

3233 De tekst is afkomstig van Herman Waijers, die zichzelf omschrijft als 'een zakenmensen', Gemeentebelang. Orgaan van de R.K. De-
mocratiee (Uitgave: Verkiezingscomité van 'Gemeentebelang') nr. 2 (10-5-1919). De Groot had zijn uitspraken gedaan in 1907 tijdens het 
Drankbestrijderscongress in Nijmegen. 

3244 Suetens was zo genoemd in een sociaal-democratisch pamflet, GAH, Map 6.1.3.2: Pamfletten Tweede-Kamerverkiezingen 1918. 
3255 Zuidunllemsuaart, 2-2-1918; Van Wel wordt in dit artikel niet met name genoemd, maar het leidt geen twijfel dat hij wordt bedoeld 
mett 'de tegenstander', waarover Suetens spreekt. 
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Hett antwoord van kapelaan Suetens op deze vraag liet aan duidelijkheid niets te wensen over: 
'Dee katholieke godsdienst is de eenige ware godsdienst. Iedere andere godsdienst is een dwaling, 
bijgevolgg wij zouden in het gegeven geval, onze kinderen brengen naar een school der dwaling, de 
protestantenn daarentegen naar 'n school der waarheid. [...] Als katholiek moet men een katholieke 
praemissee nemen en daaruit een conclusie trekken dan krijgt men ook een goede conclusie. Een val-
schee praemisse, (b.v. elke beginselschool is goed) - geeft een valsche conclusie'.3'6 

InIn feite ging het Van Wel dus om het beginsel van evenredigheid, een centrale kwestie in de 
discussiess over verzuiling. Duidelijk is dat dit principe, waarin verschillende levensbeschou-
welijkee kringen haast broederlijk naast elkaar kunnen bestaan (elk met hun eigen voorzienin-
gen),, op nationaal niveau een belangrijke uitkomst van verzuilingsprocessen is.327 Mogelijk is 
hett behalve een uitkomst ook al één van de uitgangspunten. Een voorwaarde voor verzuiling 
iss immers, dat afstand wordt gedaan van universele aanspraken op alle terreinen van het 
maatschappelijkk leven en dat men genoegen neemt met een deel van 'de koek'. Verzuiling ver-
ondersteltt de verschuiving van een strijd om het 'universum' naar een strijd om de grenzen 
vann de eigen competentie; een verschuiving die in het eerste deel van deze studie is beschre-
venn met behulp van de termen integraal conflict en grensconflict. Verzuiling is kort gezegd een re-
latieff  begrip: het impliceert de erkenning van andersdenkenden. Suetens is in bovenstaand 
voorbeeldd dan de 'antiverzuiler', die weigert afstand te doen van absolute aanspraken; Van 
Well  de 'verzuiler', die mogelijkheden wil scheppen voor eigen ontwikkeling van katholieken 
naastt andersdenkenden. 

All ee tegenstand tegen het beleid vanB&W in Helmond ten spijt, met de oprichting (en sub-
sidiëring!)) van twee vijfjarige H.B.S.-en waren de kaarten geschud. Tijdens de H.B.s.-conversie-
kwestiee was de strijd van Rath en de zijnen niet zozeer offensief geweest, voor een eigen R.K. 
H.B.S.,, maar eerder defensief, tegen de openbare H.B.S. Die houding was na afloop van de con-
versiekwestiee een anachronisme geworden. De discussies gingen niet meer over de vraag óf er 
plaatss was voor zowel katholieke als niet-katholieke voorzieningen, maar over de vraag hóe de 
katholiekee voorzieningen zich de sterkst mogelijke uitgangspositie konden verwerven in de 
concurrentieslagg met andersdenkenden. In feite was ook hier het door de clerus verloren in-
tegraall  conflict vervangen door het grensconflict. Hoewel in Helmond de clerus dit nieuwe 
typee conflict haars ondanks was binnengeloodst, zou ze hierin, onder invloed van de verzui-
ling,, uiteindelijk zeer succesvol worden. 

3266 Ibidem. 
3277 Zie bijvoorbeeld Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering. 
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